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RESUMO 

 

 

Estudos recentes apontam que a indústria da moda contribui anualmente com aproximadamente 

4% a 7% das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) globais, excluindo a fase de uso das 

peças. Além de uma mudança de matriz energética, são apontados outros elementos importantes 

para uma alteração dessa rota. Estes incluem design de produtos mais duráveis e sustentáveis, 

escolha de fibras com menor impacto ambiental, processos com maior eficiência energética, 

reaproveitamento e reintrodução no processo produtivo de peças descartadas, mudança de 

hábitos de consumo, dentre outros. Algumas empresas do setor têm se comprometido 

publicamente com metas de redução de emissões, mas pouco se sabe como pretendem atingi-

las. O objetivo deste trabalho é compreender como as empresas varejistas de moda nacional 

estão incorporando práticas orientadas à sustentabilidade e ao combate às mudanças climáticas 

à luz da ecoinovação, tecnologias verdes e circularidade e como estas se refletem na gestão da 

sua cadeia de fornecimento. O método escolhido para realizar esta pesquisa foi um estudo de 

caso de “dois casos” com varejistas de moda de grande porte do contexto nacional. Foram 

realizadas entrevistas exploratórias com diversos atores destas empresas para levantamento das 

práticas, implementadas e planejadas, para posterior classificação e qualificação destas de 

acordo com a literatura referenciada. O mesmo foi feito com as oportunidades e barreiras 

relatadas. Como resultado do trabalho, foram identificadas 31 práticas de inovação orientadas 

para o combate às mudanças do clima apontadas pelas duas empresas em questão. Ao qualificá-

las, fica evidente que há uma significativa distância das empresas do setor com relação a 

maturidade em sustentabilidade. Há um esboço de agenda climática em construção e as 

iniciativas implantadas estão concentradas majoritariamente na ecoeficiência de processos 

internos sem se estenderem para a gestão da cadeia de fornecimento. As práticas de 

circularidade estão em fase de ideação ou pilotagem enquanto as tecnologias alternativas ainda 

são incipientes e pouco adotadas.  A necessária mudança de paradigma que evite produção e 

consumo em excesso está distante de ser realidade. 

 

Palavras-Chave: Mudanças Climáticas; Varejo de Moda; Práticas verdes; Inovação 

Sustentável; Circularidade; Tecnologias verdes 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Recent studies show that approximately 4-7% of annual global greenhouse gas emissions 

originate within fashion supply chains. This does not include emissions from use and disposal 

of fashion apparel. Changing the energy matrix is one way to address the challenge. Other 

tactics include promoting durable sustainable design, low environmental impact fibres, energy 

efficient processes, reusing and recycling clothing back into production processes, and 

changing consumer behaviour. Companies in the sector have committed publicly to reducing 

emissions but little is known regarding how they will accomplish this. This study aims to 

understand how national fashion retailers are incorporating sustainability practices geared to 

fighting climate change, specifically through eco-innovation, green technologies and 

circularity, into their business models. The research also looks at how this reflects in the 

management of their supply chains. A case study methodology was applied using exploratory 

interviews conducted with multiple representatives from two large national retailers.  

Sustainable practices were identified and subsequently classified based on existing literature on 

the topic. Opportunities and challenges described in the interviews were similarly assessed and 

categorized. A combined total of thirty-one relevant innovation practices were identified. Sector 

maturity with regard to sustainability is significantly different from other sectors. The climate 

agenda is tentative and sustainability initiatives that have been implemented are primarily 

clustered around adoption of eco-efficiency in internal processes. They have not been extended 

to supply chains. Circular economy practices are in ideation or pilot stage while alternative 

technologies are new and relatively unused. The paradigm change necessary to counter 

excessive production and consumption levels remains a distant reality. 

   

 

 

Key words: Climate Change; Fashion Retail; Green Practices; Sustainable Innovation; 

Circularity or circular economy; Green Technologies 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A indústria têxtil é amplamente conhecida por seus impactos ambientais negativos 

difusos resultantes tanto do seu processo produtivo globalmente descentralizado e altamente 

consumidor de recursos naturais virgens (PAL; GANDER, 2018) quanto por suas 

externalidades sociais negativas como o emprego de mão de obra informal com condições de 

trabalho análogas à escravidão e/ou com reduzida preocupação com a saúde e segurança do 

trabalhador (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017). 

De acordo com a European Environment Agency, a indústria de roupas, calçados e 

têxteis é a quarta colocada em termos de pressão ambiental exercida por sua cadeia produtiva, 

sobretudo em relação ao uso de matérias-primas virgens e consumo de água, ficando atrás 

apenas da produção alimentícia, habitação e transportes. Também é a quinta maior emissora de 

gases de efeito estufa (MANSHOVEN et al., 2019). 

Estes impactos aumentaram a partir da primeira década dos anos 2000, com o 

surgimento e a prevalência do modelo de negócios chamado “fast fashion” que introduziu nesta 

indústria uma obsolescência programada de alta frequência dos itens produzidos e uma 

consequente necessidade de reposição prematura de produtos para atender tendências 

perecíveis da moda (KOZLOWSKI; BARDECKI; SEARCY, 2014), operando intensamente no 

modelo take-make-waste (PAL; GANDER, 2018). A estimativa de Ellen Macarthur Foundation 

(2017) é de que metade da produção de roupas hoje seja descartada em menos de um ano e 

algumas peças após apenas 7 a 10 usos, o que resulta em um caminhão de lixo têxtil por segundo 

sendo enviado a um aterro sanitário ou incinerado. 

Somado a este modelo de produção e comercialização de itens altamente perecíveis, o 

crescimento da indústria também foi e é impulsionado pela demanda crescente por bens de 

consumo dos países asiáticos e da classe média dos países em desenvolvimento e resultou na 

duplicação da produção de roupas entre 2001 e 2016 (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2017). Projeções feitas em 2018 esperavam que o crescimento deste mercado 

acontecesse em um ritmo de 5% ao ano até 2023 (BCG, 2019). Outra projeção prevê que o 

crescimento de vendas de roupas continue aumentando e atinja 160 milhões de toneladas em 

2050, ou seja, um volume três vezes maior que o do ano de 2016 (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2017). 
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Como resultante do crescimento deste modelo de produção e consumo, os impactos 

ambientais da cadeia produtiva foram potencializados, ocasionando um elevado consumo de 

defensivos agrícolas para a produção das fibras naturais, aumento do consumo de fibras não 

renováveis oriundas da indústria petrolífera, excessivo consumo de água tanto no 

beneficiamento e tingimento quanto na sua origem de cultivo das fibras no meio agrícola, 

geração de poluentes aquáticos no processo de tingimento, geração de poluição por 

microplásticos pela lavagem das peças pelo consumidor, dentre outros inúmeros impactos 

negativos (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017). 

Uma ferramenta muito difundida academicamente para avaliar estes impactos 

ambientais de um produto, mas pouco empregada na prática pela indústria têxtil é a metodologia 

de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV). Esta avaliação permite  

 

[...]selecionar os indicadores ambientais mais apropriados, identificar os aspectos 

mais significativos referente a performance ambiental, avaliar a performance absoluta 

e relativa de abordagens alternativas do processo de produção (KOZLOWSKI; 

BARDECKI; SEARCY, 2014).  

 

O desafio para implantar este método de análise nesta indústria têxtil é a quantidade de 

itens produzidos por uma companhia em uma temporada, assim como a variedade de matérias-

primas empregadas em cada uma destas peças (KOZLOWSKI; BARDECKI; SEARCY, 2014). 

Além disso, como a cadeia de produção de roupas é altamente descentralizada, os custos 

reais das suas externalidades negativas são muitas vezes omitidos e, para buscar uma redução 

dos impactos ambientais negativos causados, é necessário reconhecer, mensurar e ser 

transparente sobre estas externalidades (PAL; GANDER, 2018). A figura abaixo representa 

resumidamente como são consumidos e descartados os materiais nesta indústria. 
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Figura 1: Fluxos globais de materiais para vestuário em 2015 

 

Fonte: (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017) – p. 20 

 

Quanto às externalidades negativas elencadas, a emissão de gases de efeito estufa possui 

lugar de destaque, uma vez que o impacto gerado pela produção têxtil equivale a todos os voos 

internacionais e o transporte marítimo juntos, perfazendo um total de 1,2 bilhão de toneladas 

de CO2 equivalente emitidos anualmente. A produção de 1kg de têxtil emite 20kg de CO2eq e 

todo ano são consumidos 342 milhões de barris de petróleo para produção de fibras plásticas 

têxteis. Se nada mudar, a produção têxtil será responsável sozinha, em 2050, por 25% do 

orçamento de emissão de carbono para manutenção da temperatura da Terra em 2°C (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2017). 

Esta colaboração indesejada da indústria da moda para as mudanças climáticas é de 

extrema preocupação, dado que vivemos uma situação de emergência climática com aumento 

de mais de 40% da concentração de CO2 na atmosfera e subida da temperatura média global 

em praticamente 1°C quando comparada à média de temperatura dos níveis pré-industriais e 

que vivemos os 30 anos mais quentes dos últimos 800 anos entre 1983 e 2012 (WOLFF, E. et 

al, 2014). Adicionalmente, estimativas apontam que teremos um aumento médio entre 2,6°C e 

4,8°C da temperatura global até o final deste século, caso as emissões se mantenham nos atuais 

patamares (WOLFF, E. et al, 2014). Ainda que pareça pouco, mas, na última era do gelo, a 
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temperatura média global era apenas 4 a 5ºC menor do que a atual, ou seja, toda a dinâmica 

biogeoquímica da Terra pode mudar com essa projeção. 

Apesar de suas inegáveis externalidades sociais e ambientais negativas, em termos 

mercadológicos e de mercado de trabalho, sua relevância socioeconômica é ímpar no mundo, 

empregando mais de 300 milhões de pessoas ao longo da cadeia, perfazendo um mercado de 

US$ 1,3 trilhões (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017). No Brasil, são empregadas 

mais de 1,5 milhões de pessoas diretamente e 8 milhões de forma indireta, sendo o segundo 

maior empregador da indústria de transformação, atrás apenas de alimentos e bebidas. Sua 

relevância econômica nacional é enorme, englobando mais de 25 mil empresas com 

faturamento total anual superior a R$ 200 bilhões e uma produção de mais de 8,9 bilhões de 

peças (ABIT, 2019). Destas empresas, 99,7% são Pequenas e Médias Empresas (PMEs), sendo 

2,8% de médio porte. As confecções concentram 75% da mão de obra do setor, com 73% da 

força de trabalho sendo feminina e que produziram cerca de 3,5 milhões de toneladas de 

produtos têxteis em 2015 (ABIT, 2017).  

Em termos de produção, a indústria da moda é caracterizada por ser de cadeia longa e 

globalmente descentralizada, contemplando produção de fibras, fiação, tecelagem, malharia, 

acabamento, confecção, atacado e varejo (ABIT, 2017). 

 

Figura 2: Estrutura da cadeia produtiva e de distribuição têxtil e confecção 

 

Fonte: (ABIT, 2017) – p. 20 
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Alterar a rota de produção e consumo desta indústria em direção a uma economia mais 

verde é imperativo não apenas para frear seus impactos, mas principalmente para preservar sua 

importância socioeconômica. Desde a criação da Agenda 21, ocorrida na conferência Eco-92 

ou Rio-92, até a Declaração “O Futuro Que Queremos” emitida em 2012 durante a conferência 

da Rio+20 e o posterior lançamento da Agenda 2030 em 2015, cujo destaque foi o 

estabelecimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a busca por uma produção 

mais limpa sempre esteve presente nos acordos multilaterais entre os países signatários (UNEP, 

1992, 2012). Na Declaração Final da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável (Rio+20), esta necessidade de transformação da economia para uma mais 

sustentável foi manifestada no seu item 61: 

 

Avaliamos como essencial a tomada de medidas de urgência locais para eliminar 

padrões insustentáveis de produção e consumo; para garantir a sustentabilidade 

ambiental e promover a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos 

ecossistemas, a regeneração dos recursos naturais; e promover um crescimento global 

sustentável, inclusivo e justo (UNEP, 2012, p.11). 

 

O desdobramento do compromisso de assegurar padrões de produção e consumo 

sustentáveis para uma meta que incentive empresas, especialmente grandes e transnacionais, a 

adotar práticas sustentáveis para promover o uso eficiente dos recursos naturais e alcançar a 

gestão sustentável até 2030 ficou explícita no Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 12 

(ODS 12) (UNEP, 2016). No ano de 2018, em um desdobramento do Acordo de Paris e 

complementarmente à Agenda 2030, um grupo de stakeholders da indústria da moda criou o 

Fashion Industry Charter for Climate Action dentro da United Nations Framework Convention 

on Climate Change (UNFCCC) reconhecendo que as soluções atuais do modelo de negócios 

vigente desta indústria não seriam suficientes para o cumprimento da meta de redução de 

emissão de GEE por este setor. Atualmente já são praticamente 130 empresas de variados portes 

e nacionalidades signatárias deste quadro, incluindo brasileiras, que assumiram compromissos 

como a redução em 30% das emissões agregadas dos escopos 1, 2 e 3 do GHG Protocol até 

2030, priorização do uso de materiais com reduzido impacto climático, a busca contínua da 

substituição da matriz energética por uma renovável, o apoio a mudança do modelo de negócios 

linear para um circular, desenvolvimento de uma estratégia para catalisar ações climáticas na 

cadeia de fornecimento, dentre outros. 
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É importante observar neste contexto que, apesar de algumas empresas estarem 

investindo esforços para progredir com práticas mais sustentáveis, aumentando a 

rastreabilidade de sua cadeia de fornecimento, mudando seu mix de matérias primas, alterando 

o modelo de negócios para promoverem a circularidade, elas também enfrentam desafios por 

falta de tecnologias avançadas e maduras. (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017).  

Além destas dificuldades estruturais e tecnológicas, na indústria da moda existe uma 

barreira cultural importante de hábitos do consumidor final que precisam ser superados (VILLA 

et al., 2020). Mesmo com uma crescente procura por produtos sustentáveis, estes ainda 

representam apenas 7% do total do mercado de vestuário e a estética e qualidade continuam 

sendo os principais drivers do consumo de moda (BCG, 2019). Os autores Pal e Gander (2018) 

entendem que a inovação é a solução para transformar esta indústria sem afetar a percepção de 

valor dos clientes em termos de atributos de moda e seus aspectos visuais, sensoriais e de 

ocasião. A inovação no processo de design do produto é uma das soluções para que estes 

produtos sejam produzidos de forma mais limpa e com menos impacto mas que ao mesmo 

tempo atendam demandas estéticas e de qualidade que o consumidor deseja e estas escolhas 

iniciais refletirão em uma redução das barreiras para, por exemplo, permitir a reciclagem e 

reaproveitamento destes produtos no pós-consumo (CLANCY; FRÖLING; PETERS, 2015; 

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017; MODEFICA; FGVCES; REGENERATE, 

2020) . 

A urgência na transformação do modelo de produção e consumo de moda para reduzir 

seus impactos ambientais negativos, em especial sua pegada de carbono, não pode esperar que 

essa transformação aconteça apenas através da mudança de hábitos de consumo. Em uma 

publicação recente, a BCG (2019) argumenta que as soluções de sustentabilidade que estão 

sendo implementadas não estão ocorrendo na velocidade e magnitude suficientes para 

compensar os danos acelerados que esta crescente indústria está causando. Será preciso que ela 

lidere esse processo, aporte investimento financeiro e de tempo para que inovações e 

tecnologias atinjam um estágio de progresso escalável de maneira que não se tornem apenas 

nichos cujas soluções não atenderão a um novo modelo de negócios sustentável (BCG, 2019). 

Em suma, o modelo de negócios atual desta indústria é insustentável, involuiu nas 

últimas décadas em termos de quantidade de recursos naturais extraídos e utilizados para 

produzir uma mercadoria cada vez mais perecível (PAL; GANDER, 2018) e, para provocar 
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uma transformação da indústria da moda, será necessário um elevado grau de 

comprometimento, colaboração e inovação (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017).  

Em um artigo recente, a diretora executiva Amina Razvi do Sustainable Apparel 

Coalition (SAC)1 descreveu as cinco estratégias que as empresas de moda deveriam adotar para 

combater as mudanças climáticas em larga escala. Em primeiro lugar, segundo ela, 

inevitavelmente precisam adotar algum sistema anual para mensuração dos seus impactos 

climáticos. Adicionalmente, ela sugere que as empresas deveriam adotar a prática de utilizar as 

ferramentas Higg Index2 para tomar decisões de desenvolvimento de produtos visto que este 

índice classifica os materiais com impacto ambiental reduzido em comparação com seus 

homólogos. Outro passo importante é a descarbonização nos níveis corporativos e fabris com 

extensão para as instalações dos fornecedores da cadeia de fornecimento, onde estão 

concentradas as maiores oportunidades de redução. Além disso, um degrau importante para 

avançar nesta agenda, é o estímulo a inovação para circularidade com engajamento de todos 

os stakeholders chave desta indústria. E por fim, para amplificar ainda mais o leque de opções 

de redução de pegada ambiental, é necessário investir em inovação de materiais e processos 

em parceria com outros stakeholders (RAZVI, 2021). 

Este trabalho buscará entender como as práticas atuais das varejistas de moda nacional 

viabilizam esta transformação em direção a uma indústria menos intensiva em carbono e foi 

dividido da seguinte maneira: 

O primeiro capítulo (Introdução) pretende contextualizar tanto sobre as externalidades 

da indústria da moda quanto sobre as mudanças climáticas e justifica a importância do estudo 

em questão. Neste mesmo capítulo também será apresentada a pergunta de pesquisa a qual se 

buscará responder ao longo da investigação e os objetivos específicos do trabalho. 

O capítulo seguinte, Revisão de Literatura, tem como objetivo realizar uma varredura 

acadêmica para se descobrir o que já existe de pesquisa publicada sobre essa temática e abordará 

oito domínios conceituais que auxiliarão na resposta da pergunta de pesquisa:  as externalidades 

ambientais negativas da indústria da moda; mudanças climáticas e pegada de carbono do varejo 

de moda; sustentabilidade na estratégia empresarial; inovação para sustentabilidade; economia 

circular; Sustainable Supply Chain Management; e tecnologias verdes. 

 
1 Sustainable Apparel Coalition é uma aliança global sem fins lucrativos de stakeholders para desenvolver uma 

moda mais sustentável com redução de impactos ambientais e promoção de justiça social na cadeia de valor. 

https://apparelcoalition.org/the-sac/. 
2 Higg Index é uma ferramenta desenvolvida pela SAC que padroniza as medições de sustentabilidade da cadeia 

de valor para todos os participantes desta indústria. https://apparelcoalition.org/the-higg-index/. 
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O terceiro capítulo apresenta a abordagem metodológica e o tipo de pesquisa utilizada 

neste estudo assim como as técnicas de obtenção de dados, os critérios para seleção das 

empresas investigadas e o modelo conceitual utilizado para análise dos dados obtidos. 

O quarto capítulo retrata as empresas do estudo de caso, apresenta as práticas 

identificadas em cada uma, as classifica segundo o modelo conceitual da metodologia e faz uma 

análise horizontal e uma análise vertical apontando os resultados obtidos a partir dos dados 

coletados. 

O quinto capítulo tem como objetivo apresentar as conclusões sobre os resultados 

discutidos, sintetizar as principais contribuições encontradas para o varejo de moda e realizar 

considerações finais sobre esta pesquisa. O sexto e último capítulo discorre sobre as limitações 

do trabalho e apresenta uma recomendação de possíveis pesquisas futuras. 

 

 

1.1 Pergunta de pesquisa e objetivos 

 

O propósito deste trabalho de pesquisa é investigar como as varejistas de moda nacionais 

estão combatendo as mudanças climáticas dentro do seu setor através de práticas que resultam 

em uma redução de sua pegada de carbono à luz da ecoinovação, economia circular e 

tecnologias verdes dentro das fronteiras da companhia e suas implicações na cadeia de 

fornecimento. Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é identificar as principais práticas 

de inovação orientadas a sustentabilidade para redução da pegada de carbono na cadeia de valor 

do varejo têxtil. 

 

A pergunta central da pesquisa é:  

“De que forma o varejo de moda nacional incorpora práticas de inovação no combate 

às mudanças climáticas em sua estratégia de negócios?” 

 

Os objetivos específicos da pesquisa são: 

i. Compreender como a agenda climática está sendo conduzida dentro da estratégia 

de negócios das empresas investigadas neste estudo; 
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ii. Identificar e qualificar as práticas de inovação orientadas para sustentabilidade 

adotadas e descrever como estas contribuem para a redução da pegada de carbono 

destas varejistas; 

iii. Descrever as oportunidades e barreiras da ecoinovação, circularidade e tecnologias 

verdes nestas empresas que poderiam impulsionar e que retardam o avanço da 

agenda climática do setor; 

iv. Analisar como os representantes da empresa focal estendem estas práticas na 

relação com a cadeia de fornecimento.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 As externalidades ambientais negativas da indústria da moda 

 

A indústria da moda é reconhecida atualmente por seu modelo de negócios linear 

chamado fast fashion e cuja característica principal é a velocidade em que seus produtos são 

produzidos, comercializados e descartados rapidamente. De acordo com Zamani, Sandin, Peters 

(2017, p. 1368), o fast fashion é 

um modelo da cadeia de fornecimento de roupas que se destina a responder 

rapidamente às últimas tendências da moda, atualizando frequentemente os produtos 

de vestuário disponíveis nas lojas. A mudança para o fast fashion leva a uma vida útil 

prática mais curta para as roupas (ZAMANI; SANDIN; PETERS, 2017) 

 

Em cada etapa da cadeia desta indústria, são produzidos repetidos e volumosos impactos 

ambientais, principalmente relacionados ao uso de água, à poluição por produtos químicos, às 

emissões de CO2-eq e à geração de resíduos (NIINIMAKI et al., 2020). O consumo global de 

vestuário explodiu entre os anos de 1995 e 2018 saindo de 7,6 kg fibras/capita para 13,8 

kg/capita, o equivalente a um aumento de 82% neste período ou 47% de aumento entre os anos 

de 2000 a 2015 (PETERS; LI; LENZEN, 2021). Em outra projeção, a Quantis (2018) estimou 

que este consumo atingiu em 2016 a quantidade média de 11,4kg per capita, correspondendo a 

11 pares de jeans e 12 camisetas por pessoa por ano. No Brasil, foram mais de 9 bilhões de 

peças em 2018, o que corresponde a 40 peças por habitante (MODEFICA; FGVCES; 

REGENERATE, 2020). 

Além de ser caracterizada pela grande quantidade de itens produzidos e 

comercializados, a indústria têxtil é demasiadamente intensiva em uso de recursos naturais, 

configurando-se como a segunda maior consumidora de água doce do mundo (4% do total), ou 

seja, 93 bilhões de metros cúbicos, incluindo o necessário para o cultivo de algodão (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2017) e para os processos úmidos da fabricação, como 

branqueamento, tingimento, estamparia e acabamento (NIINIMAKI et al., 2020). Em relação 

à poluição oceânica, é responsável por 35% dos microplásticos lançados e que são oriundos das 

fibras sintéticas, especialmente o poliéster. Outra externalidade importante e objeto deste 

trabalho é em relação a sua contribuição para as mudanças climáticas, uma vez que esta 

indústria produz até 10% das emissões globais de CO2-eq quando incluída a fase de uso do 

vestuário (NIINIMAKI et al., 2020). 
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Um dos impactos mais significativos da indústria têxtil é sua responsabilidade por 20% 

da poluição industrial no mundo decorrente do processo de tingimento e tratamento têxtil, no 

qual são utilizadas mais de 2400 substâncias e 30% destas apresentam riscos à saúde humana. 

(ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017). Outro impacto expressivo é em relação à 

eutrofização de corpos d’água causada pela grande quantidade de fertilizantes utilizada no 

cultivo de fibras, em especial, a do algodão (UNEP, 2018) que é a segunda fibra mais utilizada 

na indústria têxtil global, correspondendo a praticamente 25% do total (MODEFICA; 

FGVCES; REGENERATE, 2020). Sua produção ocupa 2,5% da terra arável do mundo (UNEP, 

2018) e utiliza 16% de todos os pesticidas, sendo que, na Índia, 50% do consumo de pesticidas 

é para seu cultivo (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017).  

 

Gráfico 1: Produção Mundial de Fibras em 2018 

 

Fonte: (MODEFICA; FGVCES; REGENERATE, 2020) – p. 14 

 

Esta intensidade de uso de recursos e os impactos resultantes são provenientes, dentre 

outros motivos, do modelo de consumo linear no qual menos de 1% das roupas são recicladas 

e transformadas em novas roupas e 13% das roupas são transformadas em outros artigos de 

menor valor para outras indústrias, como estofados, isolamento e limpeza, e acabam por 

consistir em seu uso final precocemente (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017). Este 

modelo produz, por ano, aproximadamente 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis os quais 
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são incinerados ou aterrados (NIINIMAKI et al., 2020). Outra causa deste volumoso descarte 

é a ineficiência do processo produtivo na qual estima-se que até 10% dos materiais sejam 

perdidos na manufatura (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017) e que representa, 

somente na região do Brás (São Paulo - SP), um total de 16 caminhões de lixo têxtil diariamente, 

ou 45 toneladas/dia, enviados a lixões ou aterros sanitários (MODEFICA; FGVCES; 

REGENERATE, 2020). 

Para se verificar os impactos causados por este alto consumo em nível de produto, 

existem algumas ferramentas disponíveis no mercado e na academia. Neste trabalho foi 

utilizado como referência a Análise de Ciclo de Vida (ACV) cujo objetivo é mensurar o impacto 

ambiental das atividades, produtos e serviços de uma determinada indústria ou setor desde seu 

processo de produção e comercialização até o descarte ou reciclagem de seu produto final após 

o uso (LUO et al., 2021). 

 

Figura 3: Ciclo de vida dos produtos e fases de um estudo de avaliação do ciclo de vida 

 

Fonte: (MODEFICA; FGVCES; REGENERATE, 2020) – p. 39 

 

Este método é conhecido por ser intensivo em dados e exigir uma extensa coleta para 

inventariar substâncias envolvidas em todas as etapas do ciclo de vida de um produto. Contudo, 
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como a cadeia têxtil é longa, possui diversos processos intermediários ocorrendo em países em 

desenvolvimento onde a disponibilidade e consistência de informações é limitada, existe uma 

dificuldade latente de padronização dos dados coletados e resultados obtidos para fins de 

comparação e, por este motivo, alguns dados aqui apresentados poderão divergir (LUO et al., 

2021). Outros fatores que precisam ser considerados e que pode causar discrepância de 

resultados, mesmo com a utilização de uma ferramenta de avaliação de ciclo de vida, está na 

diferença dos limites estabelecidos de medição do ciclo de vida (berço ao portão, berço ao 

túmulo ou do berço ao berço), da localização geográfica onde ocorreram as medições, da 

unidade funcional adotada, dentre outros (MODEFICA; FGVCES; REGENERATE, 2020). 

Ainda assim, para alguns indicadores como emissões de GEE, consumo de água e indicadores 

econômicos, há uma maior confiabilidade em sua quantificação e reporte (LUO et al., 2021). 

Quando a cadeia de valor é fragmentada em suas diversas etapas, revela-se que as etapas 

de distribuição e descarte não são significantes em termos de impacto ambiental 

independentemente do indicador observado. Em compensação, os processos de tingimento e 

acabamento, preparação de fios e produção de fibras se destacam negativamente, 

principalmente por serem intensivos em uso energético e possuírem dependência de 

combustíveis fósseis. (QUANTIS, 2018) 

 

Gráfico 2: Contribuição de cada estágio do ciclo de vida da indústria global roupas por cada 

um dos cinco indicadores de impacto 

 

Fonte: (QUANTIS, 2018) – p. 19 

 

Quando esta análise é feita sob a ótica das fibras empregadas, o consumo de recursos 

varia de acordo com as diferentes limitações do ciclo de vida destes itens e os quadros a seguir 
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apresentam este comparativo. Resumidamente e considerando o sistema do berço ao túmulo, o 

algodão apresenta valores médios de 32 kg de CO2/kg fibra, de 2 a 11 mil litros de água/kg de 

fibra e seu consumo energético varia de 350 a 725 MJ/kg de fibra. O poliéster, por sua vez, 

emite em média 52 kg de CO2/kg fibra, utiliza 2.350 litros de água/kg de fibra e chega a 

consumir 1.118 MJ/ kg fibra em energia. Quando a fase de uso é excluída e considerada apenas 

a produção (berço ao portão), os dados mudam muito. Neste caso, o algodão apresenta 5 kg de 

CO2/kg fibra, de 1.700 a 6.500 litros de água/kg fibra e até 138 MJ/kg fibra em termos 

energéticos. O poliéster emite, nesta etapa, 9,6 kg de CO2/kg fibra, utiliza apenas 83 litros de 

água/kg fibra e consome 105 MJ/kg de fibra para ser produzido (MODEFICA; FGVCES; 

REGENERATE, 2020). 
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Gráfico 3: Principais impactos ambientais no ciclo de vida de uma peça têxtil, do berço ao 

túmulo 

 

Fonte: (MODEFICA; FGVCES; REGENERATE, 2020) – p. 87 
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Gráfico 4: Principais impactos ambientais no ciclo de vida de uma peça têxtil, do berço ao 

portão 

 

Fonte: (MODEFICA; FGVCES; REGENERATE, 2020) – p. 87 
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2.2 Mudanças climáticas e a pegada de carbono da moda 

 

2.2.1 Mudanças climáticas e o setor empresarial 

 

No ano de 2014, o Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) publicou um 

relatório com uma visão integrada para demonstrar que vivemos inequivocadamente um 

aquecimento do sistema climático global e que a influência humana é clara nestas alterações, 

assim como sua origem e causas deste aquecimento, os riscos, impactos e potenciais soluções 

para o desenvolvimento sustentável e manutenção do equilíbrio climático do planeta. 

Este relatório demonstrou que a concentração de gases de efeito estufa (GEE) na 

atmosfera atingiu um patamar não observado nos últimos 800.000 anos e, como consequência, 

vivemos entre 1983 e 2012 os 30 anos mais quentes dos últimos 1.400 anos. A origem deste 

aumento de concentração de GEE está em atividades antrópicas, como uso de energias não 

renováveis, atividades econômicas, uso da terra, estilo de vida e tamanho populacional. Estas 

atividades se intensificaram a partir da metade do século XX e, entre o período de 1970 a 2011, 

resultaram em cerca de metade de todas as emissões antropogênicas somadas desde o início da 

era industrial (IPCC, 2014). 

 

Gráfico 5: Anomalia global de temperatura combinada da superfície terrestre e oceânica 

 

Fonte: (IPCC, 2014) – p. 3 
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Gráfico 6: Emissões globais antropogênicas de CO2 – Informação quantitativa de emissões de 

CH4 e N2O no período de 1850 a 1970 são limitadas 

 

Fonte: (IPCC, 2014) – p. 3 

 

Os efeitos percebidos pelo aumento da temperatura média global foram diversos e 

alterações nos sistemas naturais foram as mais observadas. O oceano absorveu cerca de 30% 

deste CO2 antropogênico emitido e se acidificou em 26%, as geleiras encolheram em quase 

todo o mundo com uma redução na faixa entre 3,5% e 4,1% da extensão do gelo marinho do 

Ártico por década entre 1979 e 2012 e a taxa de aumento do nível do mar tem sido maior nos 

últimos dois séculos do que nos dois milênios anteriores (IPCC, 2014). A flora e a fauna 

também sofreram com alterações de regimes hidrológicos e mudaram seus padrões de 

migração, atividades sazonais e intervalos geográficos de ocorrência (IPCC, 2014). 

Além dos efeitos já observados, prevê-se a extinção de uma grande fração de espécies, 

a redução de recursos renováveis, como água superficial e subterrânea nas regiões subtropicais 

secas, o aumento nos extremos de temperaturas quentes e frias, o aumento de eventos de 

precipitação intensa em diversas regiões e ondas de calor mais frequentes e de maior duração 

(IPCC, 2014).  

Estes impactos serão irreversíveis para pessoas e ecossistemas e afetará tantos as áreas 

urbanas quanto as rurais. Nossa segurança alimentar estará em risco, uma vez que as áreas 

cultivadas sofrerão com imprevisibilidade climática e indisponibilidade de recursos renováveis 

(IPCC, 2014). Nas cidades, os impactos serão visíveis e frequentes, com riscos de 

deslizamentos, inundações, aumento da poluição do ar, ondas de tempestades e afetará tanto as 

pessoas e ecossistemas como gerará inevitavelmente perdas econômicas (IPCC, 2014). 
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A contenção do aumento da temperatura e a redução de danos e dos impactos exigirão 

uma alteração substancial nas emissões de GEE juntamente com uma adaptação à nova 

realidade climática (IPCC, 2014). As estratégias de mitigação e adaptação serão 

complementares, sendo o objetivo da primeira buscar formas e práticas de reduzir as emissões 

de CO2-eq e, da segunda, procurar maneiras de adaptar as atividades humanas e econômicas 

para reduzir os efeitos das mudanças climáticas (IPCC, 2014). As estratégias para mitigação 

foram divididas em quatro blocos de soluções sendo 

 

(i) controle de emissões de sistemas agrícolas e solos; (ii) descarbonização do mix 

energético com a implantação de energias renováveis, eletrificação de transportes e 

indústria, uso de energia nuclear, implantação de tecnologias de captura, utilização e 

armazenamento de carbono, descarbonização de combustíveis não elétricos através 

do uso de hidrogênio, biogás, etc; (iii) gerenciamento da demanda por energia e 

gerenciamento de materiais intensivos em GEEs; (iv) uso de tecnologias de emissões 

negativas que absorvem CO2 atmosférico (COLIN; VAILLES; HUBERT, 2019, 

p.13). 

 

As tecnologias para captura e sequestro de carbono ainda estão distantes de uma 

realidade prática, viável e escalável, tanto pelos riscos de armazenamento e transporte deste 

CO2 capturado quanto pelo custo operacional e, por isso, são pouco consideradas dentro do rol 

de soluções para o combate às mudanças climáticas. Em relação às tecnologias de emissões 

negativas (NETs), propõe-se a remoção de CO2 atmosférico por meio de sumidouros naturais 

(silvicultura a partir de reflorestamento, por exemplo) e de tecnologias artificiais que produzam 

energia a partir da biomassa conhecida como bioenergia, com captura e armazenamento de 

carbono (BECCS) (COLIN; VAILLES; HUBERT, 2019). 

Os esforços de mitigação para limitar a extensão das mudanças climáticas exigirão 

tomadas de decisão que estarão muitas vezes no campo dos riscos e incertezas e que poderão 

gerar efeitos colaterais indesejados (IPCC, 2014). Entretanto, estes riscos são menores e de 

menor gravidade, se comparados com os riscos das mudanças climáticas, e o atraso na adoção 

destas soluções só aumentará o custo de mitigação no longo prazo, como é possível observar 

no quadro abaixo (IPCC, 2014).  

 

 

 

 

 



 

 

33 
 

Quadro 1: Aumento nos custos globais de mitigação devido à disponibilidade limitada de 

tecnologias específicas ou atrasos na mitigação adicional em relação a cenários de baixo custo 

 

Fonte: (IPCC, 2014) – p. 25 

 

Na transição para uma economia de baixo carbono, cinco cenários foram projetados 

com variação de concentração de CO2-eq na atmosfera e, consequente, aumento da temperatura 

global. Estas trajetórias de concentração de GEEs foram chamadas de RCPs (Representative 

Concentration Pathways) ou Patamares de Concentração Representativos e, na Convenção do 

Clima de Paris. Este acordo multilateral retificado em 2015 por quase 200 países definiu o 

cenário RCP 2.6 como o objetivo supranacional para conter o avanço das mudanças climáticas 

e estabeleceu uma meta de redução das emissões de GEE para que a temperatura média global 

não ultrapassasse os 2ºC em relação aos níveis pré-industriais e a concentração de carbono se 

limitasse a um máxima de 450 ppm CO2-eq (COLIN; VAILLES; HUBERT, 2019). A partir 

desta definição, estabeleceu-se um orçamento máximo de emissões de carbono ao longo do 

século XXI para se atingir este objetivo e cada país se comprometeu com ações de mitigação 

que foram chamadas de NDCs (Nationally Determined Contributions) (UNFCCC, 2021). 

Procrastinar os esforços de mitigação pode representar um caminho irreversível de aquecimento 

da temperatura média da superfície em 2100 para uma faixa de 3,7ºC a 4,8ºC (IPCC, 2014). 

 

Gráfico 7: Caminhos para emissão de GEE 2000 – 2100: Todos os 5 cenários 
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Fonte: (IPCC, 2014) – p. 21 

 

Figura 4: Patamares de Concentração Representativos (RCPs) 

 

Fonte: (COLIN; VAILLES; HUBERT, 2019, p.20) 

 

Entretanto, cumprir com a meta dos 2ºC é, ao mesmo tempo, uma ameaça e uma 

oportunidade de uma direção para a sociedade e exigirá emissões quase nulas de CO2-eq nas 

próximas décadas para que o objetivo seja atingido (IPCC, 2014). Esta redução precisará 

necessariamente ser sustentada em todos os setores da sociedade, com mudanças políticas, 

jurídicas, tecnológicas e de mercado (TCFD, 2017) através de “instituições e governança 

eficazes, inovação e investimentos em tecnologias e infraestruturas ambientalmente saudáveis, 

meios de vida sustentáveis e escolhas comportamentais e de estilo de vida” (IPCC, 2014, p.26). 

Nota-se uma percepção errada no setor empresarial de que os impactos dos riscos 

associados às mudanças climáticas estão situados no longo prazo e isso pode provocar uma 

protelação na tomada de decisão e atuação no curto prazo (TCFD, 2017). Para que o planeta se 

mantenha com um aquecimento inferior a 2ºC, existe a necessidade de um corte geral de 80% 

das emissões industriais até 2050 (QUANTIS, 2018) e, quanto mais distantes as ações de 

mitigação estiverem, piores serão as implicações para as empresas do aumento da temperatura 

global (TCFD, 2017). O caminho passa necessariamente por uma combinação de medidas como 
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“descarbonizar o fornecimento de energia, reduzir as emissões líquidas e aumentar os 

sumidouros de carbono nos setores terrestres” (IPCC, 2014). Para atingir estes objetivos no 

âmbito empresarial, alguns elementos para gestão de riscos climáticos foram sugeridos pelo 

TCFD para serem incorporados na cultura organizacional como uma estrutura de governança 

para mapear riscos e oportunidades climáticas, uma estratégia organizacional com 

planejamento financeiro para gestão destes riscos, a gestão dos riscos em si por meio de 

identificação, avaliação e gestão deles, e o estabelecimento de metas e indicadores. 

 

Figura 5: Elementos centrais das divulgações financeiras relacionadas ao clima 

 

Fonte: (TCFD, 2017) – p. V 

 

Em termos de governança, o ponto de partida para as empresas atuarem na direção de 

uma economia de baixo carbono é o conhecimento das suas próprias emissões. Neste sentido, 

em 2001 foi desenvolvido um protocolo muito difundido atualmente para inventariação e 

reporte padrão das emissões de empresas, ONGs, governos e outros conhecido como GHG 

Protocol. Esta ferramenta tem como objetivos específicos identificar oportunidades de atuação 

para reduzir emissões assim como gerir riscos associados, publicar e participar voluntariamente 

de programas, participar em mercados de carbono e reconhecer ações adotadas proativamente 

pelas organizações dispostas em reduzir suas emissões. Com a finalidade de gerenciar melhor 

estes riscos e oportunidades, o inventário é dividido em três diferentes escopos de acordo com 

os limites operacionais da organização, sendo primeiro relacionado as emissões diretas, o 

segundo associado às emissões indiretas por consumo energético comprado externamente e o 

terceiro referente às emissões de terceiros, mas que fazem parte do ecossistema da empresa 
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como sua cadeia de fornecimento. Os dados inventariados têm como referência um determinado 

ano base de partida para que ao longo do tempo se possa verificar a evolução desta pegada de 

carbono (WBCSD; WRI, 2004). 

Os riscos foram divididos em tecnológicos, de mercado, de reputação e físicos. Os 

primeiros estão associados a um processo de destruição criativa em que o surgimento de novas 

tecnologias poderá abalar significativamente a competitividade de algumas organizações pela 

mudança de custos e demanda por seus produtos. O risco de mercado está relacionado à 

demanda e oferta de insumos, produtos e serviços com a incorporação de fatores com impactos 

climáticos na tomada de decisão de clientes. O risco de reputação é também oriundo da 

percepção dos clientes ou comunidade sobre a contribuição de uma organização para as 

mudanças no clima. Os riscos físicos talvez sejam os de mais fácil tangibilização, uma vez que 

os impactos afetam a cadeia de fornecimento, a logística de distribuição, causam danos a 

instalações e operações, dentre outros (TCFD, 2017).  

Como contrapartidas aos riscos climáticos, investimentos na ordem de U$S 1 trilhão ao 

ano são esperados para transição para uma economia de baixo carbono e irão gerar 

oportunidades significativas em soluções de mitigação e adaptação ao clima, mudando 

rapidamente todos os setores econômicos e industriais em um curto prazo (TCFD, 2017). 

 

Figura 6: Riscos, Oportunidades e Impactos Financeiros relacionados ao Clima 

 

Fonte: (TCFD, 2017) – p. 8 

 

Estas oportunidades estão presentes em várias áreas e são impulsionadas pelas soluções 

de economia circular e inovações sustentáveis com a busca pela eficiência no uso de recursos, 

troca de matriz energética por uma renovável e cujos investimentos nos últimos cinco anos 
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superaram os investimentos em geração de enérgica de combustível fóssil, geração de energia 

descentralizada, transporte elétrico, desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos 

produtivos com reduzidas emissões de CO2, acesso a novos mercados pela diversificação das 

atividades empresariais e construção de resiliência com capacidade adaptativa ao longo da 

cadeia de fornecimento (TCFD, 2017). 

 

Quadro 2: Exemplos de riscos e potenciais impactos financeiros relacionados ao clima 

 

Fonte: (TCFD, 2017) – p. 10 

 

Todos os setores empresariais serão afetados e, mesmo que esta meta de 

descarbonização pareça distante para os atores econômicos, algumas mudanças já estão 

ocorrendo e terão desdobramento para diferentes setores da economia (COLIN; VAILLES; 

HUBERT, 2020). Custos de energia e matérias-primas serão afetados principalmente se surgir 
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uma taxa de carbono ou a obrigação de adequações de eficiência energética dos equipamentos 

e processos produtivos, a demanda por alguns produtos e serviços poderá ser afetada por 

mudanças de comportamento e, de preferência, dos consumidores, além do surgimento de novas 

tecnologias que possivelmente substituirão as mais intensivas em carbono (COLIN; VAILLES; 

HUBERT, 2020). 

A transição para uma economia de baixo carbono envolverá uma série de incertezas 

tanto tecnológicas quanto políticas e comportamentais para suportar este movimento. No 

entanto, existe a certeza de que apenas os compromissos assumidos através das NDCs não serão 

suficientes para mantermos o aquecimento do planeta abaixo da meta de 2ºC. Para que os atores 

econômicos façam melhor gestão destes riscos e aproveitem as oportunidades que surgirão, será 

necessário que elas desenvolvam um entendimento profundo de seus negócios e explorem as 

mudanças em seu ambiente, incorporando questões chaves no processo decisório estratégico 

para que façam a transição para uma economia de baixo carbono (COLIN; VAILLES; 

HUBERT, 2020), antecipando suas ações para otimizar sua estratégia dentro de um novo 

ambiente de incertezas (COLIN; VAILLES; HUBERT, 2019). 

 

2.1.2 Pegada de carbono da indústria da moda 

 

Os processos industriais e a queima de combustíveis fósseis foram responsáveis por 

78% do aumento de emissões de GEE durante o período de 1970 a 2010 (IPCC, 2014). Em uma 

análise setorial, segundo Niinimaki et al. (2020), a produção têxtil, ao lado do alumínio, é o 

maior responsável por esta geração de GEE por unidade material. 

Há, no entanto, uma variação muito grande nas estimativas da escala dos impactos 

climáticos da indústria da moda como um todo a depender, por exemplo, do método empregado 

nesta avaliação e das etapas do ciclo de vida considerados. O Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas publicou que a indústria têxtil é responsável por 10% das emissões 

globais de gases de efeito estufa (NIINIMAKI et al., 2020) e a Quantis (2018) afirma que a 

indústria de vestuários e calçados gera entre 5 e 10% desta poluição, sendo a de vestuário 

responsável por 6,7% das emissões com 3,2 milhões de toneladas métricas de CO2-eq, sem 

considerar nesta estimativa a fase de uso das peças, como lavagem e secagem, que é apontada 

como sendo responsável por 14% dos impactos climáticos totais do consumo de roupas 

(NIINIMAKI et al., 2020). Em relatório publicado em 2020, a McKinsey (2020) estimou as 



 

 

39 
 

emissões da indústria da moda em 2,1 bilhões de toneladas de GEE, equivalente a 4% das 

emissões totais globais e acrescentou que 70% destas emissões advinham de atividades a 

montante da cadeia produtiva e somente 30% estavam a jusante nas operações de varejo, uso e 

descarte. Peters, Li e Lenzen (2021) corroboram esta proporção apontando que 75% da energia 

demandada no ciclo de vida de uma roupa acontece antes de sua venda no varejo. 

 

Quadro 3: Impacto total das indústrias de roupas e sapatos comparados ao impacto total 

global em 2016 

 

Fonte: (QUANTIS, 2018) – p. 18 

 

Esta contribuição indesejada da indústria têxtil está ainda em perspectiva de alta e 

aumentou em 35% seu impacto em mudanças climáticas entre os anos de 2005 e 2016. Este 

aumento está atrelado ao aumento do volume de produção e está projetado para continuar 

aumentando até 2030 se não houver mudança no modelo de negócios (QUANTIS, 2018). A 

boa notícia é que aparentemente ocorreu uma redução do impacto climático por massa de 

produto da ordem de 29% entre anos 2000 e 2015 e isto é resultado de uma redução da 

intensidade energética empregada na produção de roupas com a troca de energia fóssil por 

renovável (PETERS; LI; LENZEN, 2021).  

Em termos de impactos gerados de acordo com as etapas do ciclo de vida, ao fragmentar 

a cadeia produtiva têxtil para analisar a origem das emissões, observa-se que o processo de 

tingimento é o que carrega maior responsabilidade nas emissões justamente por demandar o 

emprego de muita energia. Como grande parte da manufatura têxtil, incluindo as etapas de 

tingimento e acabamento, está instalada em países como China e Índia e estas são altamente 
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dependentes de carvão mineral e gás natural em sua matriz energética, a pegada de carbono 

destes processos se torna muito expressiva (QUANTIS, 2018). 

 

Gráfico 8: Cenários comparativos para os impactos projetados relacionados às mudanças 

climáticas por etapa do ciclo de vida 

 

Fonte: (QUANTIS, 2018) – p.31 

 

É interessante observar que o transporte é responsável por apenas 3% das emissões desta 

indústria e em 2013 ocorria em 92% das vezes por meio marítimo e 8% aéreo, desconsiderando 

o impacto da distribuição final para o cliente (QUANTIS, 2018). O que se tem observado é um 

aumento da participação do frete aéreo na distribuição e a estimativa é que hoje a proporção 

esteja em 83% marítimo e 17% aéreo (MCKINSEY, 2020). A mudança deste perfil de 

transporte pode ter um efeito imediato nas emissões desta cadeia. A projeção em caso de uma 

mudança no perfil do transporte movendo apenas 1% do marítimo para o aéreo é que o efeito 

será de um aumento de 35% nas emissões de carbono (NIINIMAKI et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Impacto em mudanças climáticas por estágio do ciclo de vida 
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Fonte: (QUANTIS, 2018) – p. 21 

 

Quando a fase de uso é excluída da análise, no caso de materiais sintéticos, estima-se 

que dois terços das emissões de carbono advenham da fase de produção das fibras, fabricação 

têxtil e confecção das roupas (NIINIMAKI et al., 2020), havendo um consenso na literatura de 

que o poliéster é a fibra de maior impacto em clima por ser de origem petrolífera (MODEFICA; 

FGVCES; REGENERATE, 2020). Enquanto uma peça de algodão pode emitir, do berço ao 

portão, 5kg de CO2eq/kg de algodão, uma peça de poliéster emite até 23kg de CO2eq/kg de 

fibra e uma peça de viscose emite até 11,3kg de CO2eq/kg de viscose (MODEFICA; FGVCES; 

REGENERATE, 2020). 

Por este motivo, a substituição das fibras sintéticas por fibras naturais é uma forma de 

reduzir as emissões de carbono, uma vez que as fibras vegetais, como o algodão, a juta, o linho 

e o cânhamo sequestram CO2 atmosférico (MODEFICA; FGVCES; REGENERATE, 2020). 

A desvantagem, no caso das fibras naturais, é que a fase de uso destes artigos costumam 

demandar mais energia na lavagem, secagem e passadoria em comparação com os sintéticos 

(NIINIMAKI et al., 2020). Além disso, o poliéster, uma fibra sintética, tem a vantagem de ser 

reciclável e pode ter origem a partir de garrafas PET. Inclusive, é importante observar que a 

produção de peças com PET reciclado (rPET) aumentou consideravelmente entre os anos de 

2007 e 2017 saindo de 8% para 14%, respectivamente (MODEFICA; FGVCES; 

REGENERATE, 2020). 

O método de obtenção/produção das fibras também é outro fator que influencia as 

quantidades de carbono emitidas. No caso, por exemplo, do algodão orgânico, as emissões são 

58% menores do que no cultivo do convencional em virtude da redução de insumos agrícolas, 

como pesticidas e fertilizantes químicos, e redução da operação mecanizada, sendo possível 
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chegar até a 70% se a fonte de energia fabril for substituída por painéis fotovoltaicos. O 

poliéster reciclado emite de 25% a 75% menos GEE a depender da tecnologia utilizada, sendo 

76% na reciclagem mecânica, 54% na semimecânica, e 24% na química, economizando de 45% 

a 85% de energia não renovável (MODEFICA; FGVCES; REGENERATE, 2020) (NAYAK et 

al., 2020). 

Faz-se necessário destacar que a produção global de fibras dobrou entre os anos de 2000 

e 2018 para atender a demanda do fast fashion (PETERS; LI; LENZEN, 2021) e o algodão e o 

poliéster passaram a representar juntas mais de 85% das fibras globais por peso de fibra 

produzida. Desde o início da década de 90, o poliéster foi a fibra que mais ganhou market share 

nesta composição no mercado e a tendência é de que ele continue ganhando espaço das fibras 

naturais (THE CARBON TRUST, 2011).  

 

 

Gráfico 10: Crescimento populacional e de produção têxtil por fibra 

 

Fonte: (NIINIMAKI et al., 2020) – p.190 

 

Quando considerada a fase de uso do ciclo de vida de uma peça, é preciso fazer uma 

ponderação inicial a respeito de alguns fatores que alteram substancialmente os resultados 

encontrados e variam de acordo com os hábitos e frequência de lavagem e secagem das peças, 

localização geográfica e o perfil energético do país em que este consumidor reside e também 

da fibra da peça que está em uso (MODEFICA; FGVCES; REGENERATE, 2020).  
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Entretanto, um fator preponderante para determinar a pegada de carbono de uma peça 

na sua fase de uso é a longevidade do vestuário em questão. Quanto mais durável uma peça de 

roupa e maior a frequência de uso desta, maior será a diluição das emissões iniciais embutidas 

para sua produção. É evidente que neste cenário as emissões na fase de uso ganham um peso e 

aumentam proporcionalmente em relação às demais etapas do ciclo de vida da peça. Todavia, 

a prescindibilidade de produção de uma nova peça para substituí-la reduz em valores absolutos 

totais a participação das emissões embutidas na fase de produção e descarte destes artigos 

quando comparada à fase de uso (THE CARBON TRUST, 2011). 

 

Gráfico 11: Emissões decorrentes de 50 usos de uma camiseta de algodão ao longo de um 

ano, com premissas variáveis em relação à longevidade da camiseta 

 

Fonte: (THE CARBON TRUST, 2011) – p. 12 

 

Na avaliação de ciclo de vida de uma camiseta de algodão sendo usada e lavada por 50 

vezes, a estimativa é de que serão emitidos 15kg de CO2-eq, sendo 52% provenientes da fase 

de uso e 40% devido à manufatura têxtil, com esta distribuição representando um resultado 

direto da durabilidade da peça em questão. Caso contrário, o uso seria menor e a proporção das 
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emissões de manufatura mais significativas (NIINIMAKI et al., 2020; THE CARBON TRUST, 

2011).  

 

Figura 7: Emissões no ciclo de vida de 50 usos de uma camiseta de algodão (assumindo 

média global de intensidade de carbono na produção de algodão, duração de 50 usos e 

lavagem com água quente a cada uso) 

 

Fonte: (THE CARBON TRUST, 2011) – p. 10 

 

 Para cumprir com a meta de manutenção do aumento da temperatura global em apenas 

1,5ºC, a indústria da moda precisará cortar suas emissões em mais de 50% até 2030 em relação 

a 2018, o que equivaleria a aproximadamente 1,6 bilhões de toneladas de GEE em valores 

absolutos (MCKINSEY, 2020). Este caminho rumo a descarbonização, segundo Quantis (2018) 

e The Carbon Trust (2011), precisará passar por (i) uma mudança drástica na matriz energética 

para uma baseada em recursos renováveis, (ii) a promoção da eficiência energética em 

processos, materiais e equipamentos, (iii) a implementação de medidas de economia circular 

além (iv) da redução nos volumes produzidos e comercializados. Se estas variáveis fossem 

isoladas, seria possível concluir que para atingir a meta de diminuição em 50% das emissões 

desta indústria até 2030, seria preciso adotar energia renovável em 78% da cadeia ou então 

atingir uma meta de 72% de eficiência energética em processos produtivos. Em termos de 

economia circular, tanto para um cenário quanto para outro, caso não houvesse alteração de 

matriz energética, esta mudança sozinha não seria capaz de atingir a meta de redução de 50% 
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das emissões da indústria e por isso precisa ser implementada em conjunto com outras 

iniciativas energéticas (QUANTIS, 2018).  

Em uma outra perspectiva do desafio, a Mckinsey (2020) fracionou o problema de uma 

outra forma e propôs que as marcas e varejistas atuem em três frentes com diferentes 

impulsionadores para a redução absoluta de 1,6 bilhões de toneladas de GEE. A primeira frente 

seria com um olhar interno, incorporando em sua estratégia práticas que alterem suas próprias 

operações e cujas mudanças têm potencial de contribuir com 18% da redução necessária das 

emissões. Esta redução decorreria do uso de um mix de materiais mais sustentáveis como 

poliéster reciclado e outras fibras alternativas como as orgânicas, uso de transporte sustentável 

priorizando o marítimo, aumento do uso de materiais reciclados nas embalagens ao invés de 

materiais virgens, economia energética nas operações de varejo e redução do excesso de 

produção que muitas vezes é vendido abaixo do preço de custo para evitar descarte em aterros 

(MCKINSEY, 2020). 

A segunda frente apresenta o potencial de contribuir com 61% das reduções necessárias 

através da adoção de práticas mais abrangentes que apoiassem os membros da cadeia de valor 

a montante. Este potencial está concentrado na descarbonização da produção de materiais como 

um ganho energético na produção de poliéster e na redução de uso de fertilizantes e pesticidas 

químicos, na mudança de matriz energética do processamento de materiais e manufatura do 

vestuário e na minimização dos desperdícios do processo produtivo. A terceira frente estaria a 

jusante da cadeia de valor e seria composta de práticas que encorajem os consumidores a 

criarem hábitos mais sustentáveis como a redução de ciclos de lavagem e estímulo à secagem 

ao ar livre, ao aumento do uso de peças oriundas de um modelo circular e aumento da 

reciclagem de peças e coleções. O resultado é que esta terceira frente poderia contribuir com 

21% redução do total de 1,6 bilhões de toneladas supracitado (MCKINSEY, 2020). 

 

2.3 Sustentabilidade na estratégia empresarial como oportunidade aos acionistas 

 

O atual modelo de produção e consumo da indústria da moda baseado em produtos de 

baixa qualidade e com ciclos de vida curto e crescimento ilimitado de vendas, pressupõe a 

existência de uma inesgotável fonte de recursos naturais que desconsideram as fronteiras 

planetárias e a finitude dos recursos, além de menosprezar o enorme impacto ambiental oriundo 

da quantidade de resíduos gerados a partir dela (NIINIMAKI et al., 2020). 
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A mudança de mentalidade em direção à sustentabilidade deste setor e, principalmente, 

das empresas que o compõem é impulsionada, segundo Hart e Milstein (2003), por um conjunto 

de motivadores relacionados à percepção de que esta crescente industrialização está gerando 

uma quantidade de resíduos e poluição insustentáveis. Somado a isso, os diversos stakeholders 

da sociedade civil estão desafiando frequentemente as empresas a funcionarem em um modo 

mais responsável. A evolução tecnológica aproxima essa indústria de soluções que reduzem 

seus impactos em energia e intensidade de matérias-primas e tornam obsoletas as bases de 

processos produtivos, podendo alterar as forças competitivas. E, por último, a pressão 

populacional e o aumento da desigualdade também são fatores de pressão em direção a uma 

mudança de paradigma (HART; MILSTEIN, 2003). 

As estratégias corporativas para incorporar a sustentabilidade e, concomitantemente, 

entregar valor aos acionistas são um desafio complexo e, ao mesmo tempo, uma oportunidade 

para redução de custos e riscos, elevação de rentabilidade, melhora da reputação da empresa e 

abertura à inovação e ao reposicionamento (HART; MILSTEIN, 2003). As empresas podem 

criar valor econômico para si ao mesmo tempo que criam valor e atendem necessidades da 

sociedade “reconcebendo produtos e mercados, redefinindo a produtividade na cadeia de valor 

e construindo clusters de suporte da indústria da empresa” (PORTER; KRAMER, 2011, p.7) e 

estes caminhos se reforçam continuamente. 

Para ter sucesso nessa jornada, a empresa precisa olhar para seus processos internos, 

perseguir a melhoria contínua e engajar seus colaboradores para que o combate à poluição e a 

busca pela ecoeficiência reduzam a utilização de insumos e, consequentemente, sua base de 

custos. Ainda olhando para dentro das fronteiras da empresa, mas para o futuro, a adoção de 

tecnologias limpas é uma oportunidade para reorientar competências internas e criar inovações 

que exploram mercados futuros enquanto solucionam problemas sociais e ambientais. O 

gerenciamento de produto é outro fator determinante para otimizar a reputação e legitimidade 

de uma companhia por meio da redução dos impactos ambientais ao longo da cadeia e, por este 

motivo, acontece além das fronteiras da empresa, integrando os diversos stakeholders 

interessados ou responsáveis pelo ciclo de vida do produto, como fornecedores, clientes, órgãos 

reguladores, ONGs e mídia. A alocação de recursos financeiros e de tempo da empresa num 

esforço de desenvolvimento de novos modelos de negócios que sejam mais inclusivos e 

atendam à base da pirâmide econômica pode oferecer uma oportunidade de crescimento futuro 
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da organização por meio de uma visão de sustentabilidade na qual seja possível acessar 

mercados imensos e resolver problemas sociais e ambientais) (HART; MILSTEIN, 2003). 

 

Figura 8: Modelo de Valor Sustentável 

 

Fonte: (HART; MILSTEIN, 2003) – p. 71 

 

Porter e Kramer (2006) consideram que a grande interdependência das empresas com a 

sociedade é um ensejo para que estas ajam na direção de potencializar seus efeitos sociais 

positivos assumindo a Responsabilidade Social Corporativa como “uma fonte de oportunidade, 

inovação e vantagem competitiva” (PORTER; KRAMER, 2006, p.1) e resultando em ganhos 

econômicos e de reputação para o negócio. 

Ao invés de automaticamente responderem a pressões externas e agirem sem direção, 

os autores sugerem que estas empresas utilizem a visão de cadeia de valor para fazerem um 

inventário de seus problemas e consequências sociais advindos de suas atividades para que 

localizem as melhores oportunidades de atuação tanto para priorizarem e eliminarem seus 

impactos quanto para se diferenciarem no contexto competitivo. A escolha pelo modelo de 

cadeia de valor se dá pela vantagem de mapear todas as atividades internas e externas na qual 

a empresa está envolvida (PORTER; KRAMER, 2006) e por esta afetar e ser afetada por 

aspectos sociais e ambientais (PORTER; KRAMER, 2011). 
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Figura 9: Olhando de dentro para fora: mapeando o impacto social da cadeia de valor 

 

Fonte: (PORTER; KRAMER, 2006) – p. 5 

 

É preciso salientar que, conforme as necessidades da sociedade se modificam, as 

tecnologias evoluem e as economias avançam, também mudam as oportunidades em relação a 

mercados inexplorados ou negligenciados e, por isso, os agentes devem fazer uma revisitação 

contínua de sua cadeia de valor em busca de novas oportunidades (PORTER; KRAMER, 2011). 

 A necessidade de mudança em direção à criação de valor sustentável precisa ser 

sistêmica e é refutável que intervenções isoladas, como mudanças de comportamento de 

consumidor, desenvolvimento tecnológico e fechamento do ciclo de materiais, por si só sejam 

o bastante para reduzir os impactos socioambientais na escala necessária (SANDIN; PETERS; 

SVANSTRÖM, 2015) e, por este motivo, o business as usual não é uma opção viável de 

organização (LEACH et al., 2012).  

Na indústria da moda não é diferente. Estas estratégias e ações transcendem as fronteiras 

empresarias do setor e, por isso, Niinimaki et al. (2020) reforçam a necessidade de envolver 
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todas as partes interessadas, como indústria, varejo, consumidores e legisladores, a fim de 

mudar os processos de produção e hábitos de consumo e propõem novas práticas para cada um 

destes stakeholders (NIINIMAKI et al., 2020).  

 

Figura 10: Stakeholders e ações para uma indústria de moda mais sustentável – 

Recomendações para políticas públicas, indústria, varejistas e consumidores para criar um 

modelo de negócios de moda mais ambientalmente amigável 

 

 

Fonte: (NIINIMAKI et al., 2020) – p. 196 

 

De acordo com Porter e Kramer (2011), incorporar na estratégia corporativa práticas 

para melhorar o desempenho ambiental de uma empresa pode representar somente uma fração 

de custos incrementais e pode resultar, em alguns casos, em uma redução da base de custos 

nominais. A Mckinsey (2020) reforça esta oportunidade ao projetar que 55% das ações 

necessárias para a redução dos 1,7 bilhão de toneladas de GEE na indústria da moda 

representam uma oportunidade de redução de custos no setor. Além de visíveis resultados em 

custos, práticas sustentáveis incorporadas na estratégia de negócio podem resultar também em 

expansão de mercados e melhoria de produtividade organizacional através da aplicação de 

novas tecnologias, aprimoramento no uso de recursos e em inovações organizacionais 

(PORTER; KRAMER, 2011). Os autores Bertola e Teunissen (2018 apud ISLAM; PERRY; 

GILL, 2020, p.342) afirmam que para que o desenho de uma estratégia de sustentabilidade seja 

bem-sucedida e para que práticas sustentáveis sejam implementadas, “inovações em design, 

materiais e processos, tecnologias e produtos são elementos centrais”.   

Somado a isso tudo, não se pode perder de vista que os modelos de negócios sustentáveis 

na moda precisam ser desenhados para serem escaláveis e ao mesmo tempo manterem 
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atratividade aos consumidores sem renunciar aos resultados esperados da moda nos produtos 

comercializados. (PAL; GANDER, 2018). Fazê-lo é complexo, requer colaboração em toda a 

extensão da cadeia entre os diversos stakeholders e proatividade para adoção de ações 

estratégicas ao longo do ciclo de vida dos produtos e da produção (ISLAM; PERRY; GILL, 

2021). 

 

 

2.4 Práticas de inovação para sustentabilidade 

 

Inovação é um termo abrangente e, a definição encontrada no Manual de Oslo - 

Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação, elaborado pela OCDE em 

2006, é que esta é vista como um processo dinâmico, e não uma atividade estática, na qual o 

conhecimento é acumulado por meio do aprendizado e da interação, e deve conter algum grau 

de novidade, seja ela nova para a empresa, para o mercado ou para o mundo (OCDE, 2006). 

Este processo é representado comumente por quatro fases principais: ideação, 

desenvolvimento, comercialização e pós-lançamento (GOODMAN; KORSUNOVA; HALME, 

2017).  

Com relação a classificação das inovações, no Manual de Oslo são definidos quatro 

tipos de atividades de inovação das empresas: inovações de produto, inovações de processo, 

inovações organizacionais e inovações de marketing. As inovações de produtos contemplam 

dimensões de conhecimentos e tecnologias que se combinam, gerando novos usos para bens e 

serviços, aperfeiçoamento ou produtos totalmente novos. Já as inovações em processos 

representam mudanças significativas nos métodos de produção e distribuição (OCDE, 2006). 

As inovações organizacionais correspondem a mudanças em práticas de negócios, relações da 

empresa com outras da cadeia de valor e buscam acentuar a troca de informações, 

conhecimentos e tecnologias. Quanto às inovações de marketing, as mudanças estão ligadas a 

design de produto e embalagem, promoção e formas de precificação (OCDE, 2006). 

 

 

 

Figura 11: A estrutura de mensuração da inovação 
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(OCDE, 2006) – p. 42 

 

Para Nidumolu, Prahalad e Rangaswami, 2009, sustentabilidade é o novo cerne para a 

agenda de inovação. O progresso social dela advindo será dirigido para criação de um cenário 

competitivo com retornos financeiros tanto em receitas adicionais, por meio de melhores 

produtos e novos negócios, quanto em bottom line, com a redução de custos por diminuírem 

necessidades de insumos. As empresas pioneiras desenvolverão vantagens competitivas e 

competências que farão com que as organizações repensem seus produtos, processos, 

tecnologias e modelos de negócios. Além desta diferenciação, a ecoinovação será também uma 

resposta positiva e estratégica de longo prazo do mercado para melhorar a sustentabilidade do 

negócio frente à crescente pressão regulatória e de reputação que as empresas sofrem 

atualmente (UNEP, 2015). De acordo com os autores Jesus e Mendonça (2018) a ecoinovação 

deve ser um 
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conjunto de soluções sociotécnicas novas ou aprimoradas que preservam recursos, 

mitigam a degradação ambiental e/ou permitem a recuperação de valor de substâncias 

já em uso na economia. Ecoinovação é entendida como uma ferramenta de solução de 

problemas sistêmica para permitir uma saída holística e transformadora do atual 

estado de jogo insustentável (JESUS E MENDONÇA, 2018, p.76). 

 

 

Já a UNEP entende e define ecoinovação como  

 

o desenvolvimento e aplicação de uma nova estratégia de negócios que envolve uma 

combinação de um produto significativamente melhorado ou novo (bem/serviço), 

processo de produção, organização e modelo de negócios que levará a um melhor 

desempenho de sustentabilidade. (UNEP, 2015, p.112) 

 

Embora não haja uma definição unificada de inovação sustentável ou ecoinovação, para 

Bos-Brouwers (2009), esta representa um produto ou serviço novo que resolve ou alivia um 

problema ambiental ou social significativo. Adams et al. (2016) também considera, assim como 

OCDE (2006), a inovação para a sustentabilidade como um processo dinâmico a ser alcançado 

ao longo do tempo, mas que não pode ser tratado de forma dicotômica (sustentável/não 

sustentável). 

Tanto Goodman, Korsunova e Halme (2017) quanto UNEP (2015) entendem que a 

inovação para a sustentabilidade precisa ir além das melhorias incrementais de produtos ou dos 

costumeiros pequenos ajustes de negócios, e devem incorporar no nível estratégico o ciclo de 

vida do produto, o design para sustentabilidade (D4S), a ecoeficiência e a produção mais limpa 

e segura (UNEP, 2015). Para Leach et al. (2012), o que precisamos agora é de uma grande 

transformação em nossos modos de inovar para nos mantermos dentro de um espaço 

operacional seguro à medida que nos aproximamos da capacidade limite do planeta.  

Caso uma empresa opte por seguir um modelo orientado à inovação para a 

sustentabilidade, a abrangência dos subtemas possíveis de serem abordados durante a avaliação 

pelos stakeholders e acionistas pode ser dividida em três pilares: inovação em processos, 

inovações organizacionais e inovações em produtos. Dentro do primeiro pilar, encontramos 

subtemas, como produção mais limpa, gestão de resíduos, ecoeficiência, eficiência logística. 

No pilar de inovação organizacional, estão os subtemas de sistemas de gestão ambiental, gestão 

da cadeia de fornecimento, gestão de stakeholders, estruturas organizacionais, desenvolvimento 

de colaboradores, código de conduta, engajamento de colaboradores em sustentabilidade e 

atividades de voluntariado, saúde e segurança. E, por fim, o pilar de inovação em produtos 
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contempla ecodesign, análise de ciclo de ciclo de vida, ecolabel, materiais sustentáveis, 

embalagens e orgânicos (KLEWITZ; HANSEN, 2014). 

Com o propósito de identificar as melhores práticas de inovação sustentável no Brasil, 

Marcon, de Medeiros e Ribeiro (2017) realizaram um trabalho de levantamento destas práticas 

em 33 multinacionais operando nacionalmente entre os anos de 2011 e 2015. O quadro abaixo 

apresenta o resultado ano a ano e também decupa as práticas de acordo com sua classificação. 

Uma constatação importante do trabalho apontado por eles é que as inovações em processos 

aparecem muito mais frequentemente do que as demais e a justificativa é de que estas tendem 

a ser um ponto de partida em uma estratégia de sustentabilidade para obterem ganhos em 

ecoeficiência no curto prazo. 

 

Quadro 4: Sistematização das melhores práticas de inovação verde desenvolvidas por 

multinacionais operando no Brasil 

2011 2012 2013 2014 2015 Total

Práticas de Inovação em Produtos

Desenvolvimento de produtos mais eficientes 2 1 6 8 7 24

Produtos com vida útil estendida 2 3 2 - 2 9

Produtos feitos com materiais reciclados 3 2 7 2 2 16

Produtos feitos usando materiais de baixo impacto ambiental 3 1 1 4 2 11

Práticas de Inovação em Processos

Incremento de desempenho nos processos 7 7 12 10 9 45

Aproveitamento de materiais 8 6 17 14 8 53

Eliminação/redução de custos e despesas de atividades 2 3 4 5 3 17

Tecnologias limpas/verdes 7 4 5 3 4 20

Praticas relacionadas a água 2 8 5 8 4 27

Praticas relacionadas a energia 3 4 8 6 5 26

Fontes de energia renováveis 4 3 4 4 2 17

Práticas de Inovação Organizacional

Aprendizagem orientada para inovação ambientalmente sustentável 5 7 12 10 9 43

Cooperação com stakeholders 3 8 9 12 7 39

Inovação no modelo de negócios 4 6 6 5 7 28

Promoção do consumo sustentável por consumidores finais 2 3 6 4 2 17

Práticas de Inovação em Marketing

Processos de distribuição novos/melhorados 3 6 8 5 5 25

Inovação em design e embalagens 4 3 8 3 3 21

Inovação na comunicação 1 5 5 6 - 17  

Fonte: Marcon, de Madeiros e Ribeiro (2017) – p.92 

 

Inserir o pilar da sustentabilidade na agenda de inovação de uma corporação e observar 

a implementação de práticas por diferentes colaboradores em direção a produtos e processos 

menos danosos exige um ambiente interno propício e algumas condições importantes para que 

esta seja viável (UNEP, 2015). Islam, Perry e Gill (2021) apontam, por exemplo, que na 
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indústria da moda, apesar dos designers terem um papel central na criação de produtos mais 

sustentáveis, sua influência está limitada a outros fatores como a estratégia corporativa e a 

cultura da organização. Um estudo publicado por Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) 

observou que as empresas que iniciam esta jornada passam por cinco estágios de mudança e 

avançam para o próximo conforme desenvolvem novas habilidades para superar os diferentes 

desafios de cada etapa. 

Em primeiro lugar, enxergam o compliance ambiental como uma oportunidade para 

inovar e experimentar tecnologias limpas e materiais e processos com reduzido impacto 

ambiental. No estágio seguinte, estas empresas passam a ser mais proativas e buscam inserir 

outros stakeholders da cadeia de valor para aumentar a eficiência e reduzir o desperdício para 

além das instalações próprias através de ferramentas como análise de ciclo de vida e gestão de 

emissões de carbono. São oferecidos incentivos para fornecedores com o intuito de aumentar a 

conscientização sobre meio ambiente e para o desenvolvimento de inovações operacionais em 

busca de um aumento da eficiência energética cujos benefícios monetários começam a aparecer. 

No terceiro estágio, as empresas já dominam a técnica de ACV e começam a incorporar as 

preocupações dos consumidores no desenvolvimento de novos produtos e serviços e nos 

cuidados com embalagens mais sustentáveis. O estágio seguinte, chamado de Desenvolvendo 

Novos Modelos de Negócios, requer maior parceria com outras empresas para explorar 

alternativas ao business as usual para atender necessidades dos clientes de outra maneira 

questionando os modelos existentes, monetizando serviços aos invés de produtos. O estágio 

final seria a criação de Plataformas de novas Práticas, modificando os paradigmas existentes 

para impactar além de seus próprios mercados (NIDUMOLU; PRAHALAD; RANGASWAMI, 

2009). 
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Quadro 5: Desafios, competências e oportunidades da sustentabilidade 

 

Fonte: (NIDUMOLU; PRAHALAD; RANGASWAMI, 2009) – p. 5 

 

Em geral, o que é observado tanto dentro do espectro de inovação de maneira geral 

quanto no de inovação orientada à sustentabilidade (SOI) é que corriqueiramente as condições 

para viabilizar a inovação estão centradas somente em tecnologias e produto. Não obstante, os 

autores Adams et al. (2016) criticam esta limitação de concentração das soluções em relação 

aos desafios ambientais e clamam para inclusão também de dimensões não tecnológicas e com 

impacto em diferentes contextos, mais focado em pessoas, de forma sistêmica e integrada. Eles 

propuseram este novo olhar por meio do diagrama abaixo 

 

Figura 12: Dimensões de SOI 

 

(ADAMS et al., 2016) – p. 182 – traduzido pelo autor 
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Estas três dimensões propostas, Tecnologia/Pessoas, Insular/Sistêmica e 

Autônomo/Integrado, consistem em uma forma de avaliar de forma mais abrangente a estratégia 

e as práticas de inovação das organizações. A primeira é uma evolução da inovação, centrada 

estritamente em técnicas e tecnologias que promovem um ajuste incremental do desempenho 

ambiental de um determinado produto. O novo foco desta dimensão é centrado em pessoas que 

são impactadas por uma gama de elementos, incluindo tecnológicos, e que conduzem isso em 

conjunto com outros aspectos, como gestão de fornecedores, usabilidade, regulação de 

mercado, infraestrutura, resultando em inovações que mudam comportamentos (ADAMS et al., 

2016). 

A segunda (Autônomo/Integrado) de avaliação da maturidade de inovação para 

sustentabilidade da empresa se trata de um olhar interno de como este pensamento está inserido 

ou não na cultura organizacional e como é o comportamento para difusão de sustentabilidade 

de forma estratégica ao longo da companhia como, por exemplo, através da adoção do 

pensamento de ciclo de vida de produtos e sistemas de gestão ambiental integrados.  

Já a dimensão insular/sistêmica reflete a forma como a empresa conduz seus processos 

de inovação, ou seja, de forma isolada ou integrada à sociedade, se seus esforços são para 

impactar o sistema socioeconômico para além das fronteiras da empresa e se há engajamento 

com outros stakeholders fora da companhia (ADAMS et al., 2016). 

A partir destes conceitos e de uma extensa revisão acadêmica, Adams et al. (2016) 

propuseram um framework para examinar as atividades de inovação para sustentabilidade e, 

em contraposição a Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009), não incorreram em uma lógica 

de jornada linear em que as empresas se vejam compelidas a se moverem como um todo de um 

estágio para outro. O modelo proposto visou oferecer para as organizações um entendimento 

prático do que está em seu domínio e foca mais em “como” as atividades mudam 

progressivamente de uma orientação interna e incremental com foco em eficiência para 

organizações mais sistêmicas (ADAMS et al., 2016). 

 

Esta revisão, organizada em torno da ideia de sustentabilidade como jornada, 

apresenta uma representação dos contextos dessa jornada e de suas atividades 

características. O foco está nas práticas que constituem as atividades SOI do dia a dia. 

A literatura não nos permite concluir se a jornada é linear ou não, ou se as empresas 

podem ou não perseguir simultaneamente atividades SOI que caracterizam mais de 

um dos contextos. Nesse sentido, não pretendemos oferecer um modelo de estágios 

(ADAMS et al., 2016, p.195). 

 

Figura 13: Modelo final de SOI 
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Fonte: (ADAMS et al., 2016) – p. 185 – traduzido pelo autor 

 

Quadro 6: Atividades de SOI 

 

Fonte: (ADAMS et al., 2016) – p. 195 – traduzido pelo autor 

 

A importância da inovação é incontestável tanto na mobilização para atingir objetivos 

sociais e ambientais, quanto na renovação organizacional e no aperfeiçoamento e surgimento 

de novos produtos e serviços (ADAMS et al., 2016). No entanto, recorrentemente as decisões 
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de negócios são confrontadas com trade offs entre produtividade econômica e impactos 

ambientais (LUO et al., 2021). Ainda que o processo de inovação seja visto como um meio 

para conciliar estes interesses, para mudar a curva de demanda de um produto e ganhar uma 

vantagem competitiva, a decisão em si de inovar, mesmo carregada de incertezas, convive 

também com a necessidade de investimentos (OCDE, 2006). 

Marcon, de Medeiros e Ribeiro (2017) corroboram com esta necessidade de 

investimento para viabilizar a transição para uma estratégia corporativa de inovação 

sustentável. Os autores também sugerem que, para que haja uma captura rápida de benefícios, 

as práticas se iniciem na inovação de processos para reduzir custos e atender regulações. De 

acordo com Ellen MacArthur Foundation (2017), muitos varejistas de moda alocam poucos 

recursos financeiros para pesquisa em novas tecnologias e materiais e apontam que a 

oportunidade está em investir em novos materiais substitutos menos intensivos em recursos e 

em processos que também demandem menos recursos. 

Entretanto, é importante observar que o investimento em desenvolvimento de inovações 

não precisa ser feito apenas internamente na empresa, sendo possível comprar conhecimentos 

externos através, por exemplo, de contratações de profissionais, contratação de serviços de 

consultoria, aquisição de máquinas e equipamentos ou mesmo através do processo de inovação 

cooperativa (OCDE, 2006). 

A colaboração é um fator determinante no processo de inovação e, como a indústria da 

moda possui uma cadeia extremamente fragmentada (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2017), este aspecto se torna ainda mais decisivo para que os avanços em 

inovações sustentáveis aconteçam. Islam, Perry e Gill (2021) reforçam que esta indústria 

precisa apostar na colaboração como prioridade estratégica para implementação de práticas 

sustentáveis. 

O processo colaborativo pode ocorrer ao longo da cadeia com o envolvimento de 

consumidores para coleta de informações e necessidades e também com o envolvimento de 

fornecedores com trocas de informações tecnológicas e de negócios para o desenvolvimento 

conjunto de novos produtos, processos ou outras inovações (OCDE, 2006). Esta ainda é uma 

prática rara mas que já incorpora um novo paradigma em inovação, um fenômeno ainda pouco 

estudado e que exige das partes interessadas uma maior abertura em relação ao conhecimento 

instalado e disponível para colaborarem além dos limites da organização, com o objetivo de 

inovarem em produtos e serviços orientados para a sustentabilidade conjuntamente 
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(GOODMAN; KORSUNOVA; HALME, 2017). Apesar da inovação cooperativa permitir o 

acesso a conhecimentos e tecnologias alheios, de estabelecer um potencial sinérgico grande em 

parcerias externas (OCDE, 2006), o papel desempenhado pelas partes interessadas neste 

processo colaborativo ainda é pouco documentado e seu entendimento é importante para o 

funcionamento do modelo. 

Por isso, é fundamental entender os motivos pelos quais as empresas empregam esforços 

no processo de inovação, seja em busca de redução de custos e aumento de produtividade, seja 

em busca por diferenciação e competição mercadológica (OCDE, 2006). Para se criar valor 

social e ambiental e ter retornos econômicos, uma organização cuja filosofia e valores são 

centradas na SOI é capaz de fazer mudanças em seus produtos, processos e práticas para atingir 

este objetivo (ADAMS et al., 2016).  

Sob uma perspectiva mais ampla de transformação da inovação para a sustentabilidade 

e com o objetivo de navegarmos dentro de um espaço operacional seguro e incluso, Leach et 

al. (2012) argumentam que esta caminhada irá requerer uma direção que canalize incentivos e 

interesses para trajetórias mais sustentáveis, que inclua o aspecto “diversidade”, para que 

experiências locais sejam tão importantes quanto tecnologias avançadas, e um olhar para 

distribuição de maneira a valorizar as inovações de base. 

Desta forma, é possível assumir que a mudança das práticas organizacionais em direção 

a inovações sustentáveis tem diversas motivações e pontos de partida (NIDUMOLU; 

PRAHALAD; RANGASWAMI, 2009) (UNEP, 2015), subdividindo-se em inovações de 

produtos, processos, organizacionais e de marketing (Marcon, de Medeiros, Ribeiro, 2017). 

Estas não precisam ser necessária e exclusivamente novas para o mercado para serem 

consideradas inovativas podendo ser um incremento na gestão interna da empresa (OCDE, 

2006) com variação do impacto de acordo com sua magnitude e propósito podendo ser para 

reduzir danos como na primeira dimensão de SOI, para criar valor compartilhado com novos 

produtos e serviços seja para criar um impacto positivo na sociedade ao criar novos sistemas 

que mudam modelos institucionais ao seu redor como demonstrado na última dimensão de 

Adams et al. (2016). 

 

 

 

2.5 Economia circular para redução da pegada de carbono 
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A Economia Circular vem ganhando espaço e atenção em função da necessidade de 

termos maior eficiência no uso de recursos naturais em contraposição ao insustentável modelo 

convencional de economia linear cuja produção sequencial e ineficiente do “take-make-waste” 

gera as mais diversas e já listadas consequências ambientais negativas (GEISENDORF; 

PIETRULLA, 2018). Este modelo linear causa não somente a degradação dos sistemas naturais, 

escasseamento de reservas de recursos, mas também tem como resultante uma afetação da 

produtividade da própria economia (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015). A 

definição dada por Ellen MacArthur Foundation (2015, p.2) para o modelo de economia circular 

é a de que  

uma economia circular é aquela que é restauradora e regenerativa por design e visa 

manter produtos, componentes e materiais em sua maior utilidade e valor em todos os 

momentos, distinguindo entre ciclos técnicos e biológicos.  

 

Segundo Geisendorf e Pietrulla (2018, p.779), o cerne da Economia Circular está em 

“manter o valor dos produtos e materiais, evitar o desperdício e fazer com que os recursos 

fiquem ativos na economia quando um produto chega ao fim da sua vida útil”. Esse modelo 

pode resultar em ecoeficiência através da intensificação do uso ou mesmo suficiência de 

recursos (menor consumo) (NIINIMAKI et al., 2020) (SEHNEM et al., 2019). Os autores Jesus 

e Mendonça (2018, p.76), considerando os conceitos que antecederam a economia circular, mas 

que contribuíram para sua concepção, a definem como  

 

uma abordagem multidimensional, dinâmica e integradora, que promove uma reforma 

do modelo sociotécnico para realizar o desenvolvimento econômico, de forma 

ambientalmente sustentável, através de reajustes, reequilíbrio e religação de processos 

industriais e hábitos de consumo em um novo sistema de ciclo fechado de produção e 

de uso. 

 

A base da Economia Circular entendida como ciclo contínuo de gestão de estoques 

finitos de recursos está pautada em três princípios:  

 

(1) Preservar e aprimorar o capital natural controlando estoques finitos e equilibrando 

os fluxos de recursos renováveis; (2) Otimizar o rendimento de recursos fazendo 

circular produtos, componentes e materiais no mais alto nível de utilidade o tempo 

todo, tanto no ciclo técnico quanto no biológico; (3) Estimular a efetividade do 

sistema revelando e excluindo as externalidades negativas desde o princípio (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2015, p.7). 
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Figura 14: Propostas da Economia Circular 

 

Fonte: (MODEFICA; FGVCES; REGENERATE, 2020) – p. 35 

 

De maneira geral, estes conceitos buscam a reestruturação das atividades econômicas 

para que estas se tornem regenerativas e livres de resíduos (GEISENDORF; PIETRULLA, 
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2018) e podem englobar outras terminologias que também se referem a conceitos circulares, 

como berço-ao-berço, closed-loop supply chains, logística reversa, ecoeficiência, biomimética, 

ecologia industrial, produção mais limpa e blue economy (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2015). Alguns autores apontam inclusive para o fato de que a economia 

circular não seria um novo conceito em sustentabilidade, mas sim um conceito renovado 

baseado em antigas abordagens e que ainda não possui uma definição cristalina principalmente 

em relação aos graus de circularidade e normatividade. Estes mesmos autores apontam também 

para o fato de que a economia circular possui uma obsessão pela eficiência de recursos e esta 

seria uma visão estritamente econômica com potencial de contribuição apenas incremental e 

insuficiente para um modelo amplo de desenvolvimento sustentável (REIKE; VERMEULEN; 

WITJES, 2018) (CORVELLEC et al., 2020). 

Ainda assim, os benefícios econômicos do modelo circular são inúmeros e apresentam 

uma nítida criação de valor por meio da redução de custos com menos resíduos para serem 

descartados e menos materiais virgens adquiridos e, em alguns casos, até redução de despesas 

com impostos advindos da regulação ambiental. Do outro lado, apresentam aumento de receita 

pela venda dos resíduos que seriam descartados, podem gerar energia a partir de alguns deles e 

melhoram a imagem e reputação da marca. Em contrapartida, apontam que assumem um custo 

fixo alto principalmente relacionado a infraestrutura para operacionalizar a logística reversa. 

(SEHNEM et al., 2019) 

De acordo com Jia et al. (2020), as práticas de economia circular na indústria da moda 

podem ser divididas em dois tipos: (i) o primeiro tipo refere-se ao desenvolvimento de um 

relacionamento colaborativo por meio da construção de relações com stakeholders externos a 

companhia e relações de longo prazo com fornecedores a montante da cadeia com objetivo de 

construírem mecanismos para, por exemplo, promover a reciclagem de materiais e a coleta de 

peças em pontos de conveniência e para que a divisão de expertise na cadeia com outras 

empresas viabilize o desenvolvimento de novas tecnologias; (ii) o segundo tipo de prática 

estaria relacionada a própria execução dinâmica da cadeia de fornecimento com o redesign de 

materiais e componentes básicos e a reconfiguração da cadeia para prevenir geração de 

poluição, para criação de novos designs de produtos e para o fechamento do ciclo da cadeia de 

fornecimento. 

O estímulo a uma economia circular plena também depende do surgimento de novos 

modelos de negócios que priorizem o acesso ao invés da propriedade e propiciem um ciclo 
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reverso de materiais de volta para a cadeia de produção como insumos da mesma ou de outra 

indústria (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015). Já os meios para implantação de 

uma economia circular dependem de um olhar para todas as fases do ciclo de vida de um 

produto e do material escolhido, de maneira que, por exemplo, o design circular propicie ao 

longo e pós-uso o compartilhamento, reutilização, reparo, remanufatura e reciclagem, 

reintroduzindo os resíduos no ciclo produtivo (GEISENDORF; PIETRULLA, 2018).  

Para facilitar este reaproveitamento e/ou reciclagem pós-uso, o design de um produto 

circular precisará incorporar padronização de componentes para facilitar a triagem e 

classificação final e desmontagem, considerar possíveis aplicações de subprodutos e o 

aproveitamento em cascata dos itens produzidos, além de incorporarem a durabilidade na 

concepção do produto para aumentar sua longevidade e a seleção de materiais menos 

impactantes (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015) (SEHNEM et al., 2019). 

Em contrapartida, existem algumas barreiras técnicas, institucionais, culturais e 

financeiras na transição para este modelo circular em escala. Dentre as técnicas, o estágio de 

maturidade e disponibilidade de algumas tecnologias, como as de reciclagem, são uma barreira 

fundamental no avanço deste modelo. Nas institucionais, as condições de políticas públicas 

regulatórias, desincentivos tributários e sistema jurídico desajustado favorecem o modelo 

convencional de produção e consumo. Em termos culturais, a mudança de modelo mental e 

aceitação por parte dos consumidores por este novo modelo ainda avança lentamente e é uma 

barreira principalmente no aspecto da troca da propriedade de um produto pelo uso temporário 

do mesmo. Em relação às barreiras financeiras, estas ainda são significativas, em especial em 

países com dificuldades de financiamento e também ao custo de desenvolvimento das 

inovações necessárias para a viabilização da economia circular (JESUS; MENDONÇA, 2018; 

GEISENDORF; PIETRULLA, 2018) (JIA et al., 2020) (GENOVESE et al., 2017). 

Mesmo que a maturidade de algumas tecnologias não favoreça a implantação de 

determinadas iniciativas, o caminho em direção à circularidade foi delineado por Modefica, 

FGVCes e Regenerate (2020) e sugere que as empresas de moda incorporem em sua estratégia 

os seguintes pontos: 

 

(i) investir recursos no fortalecimento das fibras alternativas, inclusive para 

aprimoramento e escalabilidade da produção; (ii) assumir a responsabilidade pelos 

resíduos têxteis da confecção e garantir que os retalhos de pré-consumo da própria 

produção sejam reciclados; (iii) aplicar práticas de design para circularidade e 

desenvolver produtos pensando para gerar menor impacto e serem reciclados ou 

corretamente descartados no fim de sua vida útil; (iv) investir em educação ambiental 
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dentro da estratégia de marketing e publicidade para fomentar o consumo consciente; 

e (v) testar modelos de negócios alternativos e alinhados com a economia circular 

(p.21). 

 

No nível de produto, a avaliação de sucesso pode ser medida pelo Indicador de 

Circularidade de Materiais com cinco características para apontar a circularidade empregada:  

 

(i) uso de materiais virgens; (ii) uso de materiais reutilizados ou reciclados; (iii) 

eficiência da reciclagem; (iv) massa irrecuperável que vai para o aterro ou 

incineração; e (v) fator de utilidade considerando duração e intensidade do uso do 

produto (MODEFICA; FGVCES; REGENERATE, 2020, p.38). 

 

Assim, o design do produto, a escolha da fibra e a produção das peças têm um papel 

central para viabilizar o fechamento do ciclo e a redução de impactos (MODEFICA; FGVCES; 

REGENERATE, 2020) (ISLAM; PERRY; GILL, 2021). Em termos de emissões de GEE, as 

fibras naturais emitem menos em comparação com o poliéster e, dentro das próprias fibras 

naturais, existem possibilidades ainda menos impactantes, como é o caso do linho, que produz 

metade das emissão de GEE em comparação ao algodão convencional, e do cânhamo em 

comparação ao mesmo algodão, que apresenta uma pegada hídrica quase 4 vezes menor e 

praticamente não requer uso de pesticidas e fertilizantes (UNEP, 2018). 

Para facilitar a reciclagem no pós uso, uma estratégia importante que favorece a 

circularidade é o design inicial de peças já ser realizado pensando em facilitar a reciclagem ao 

final do ciclo de vida do produto priorizando, por exemplo, o uso de monomateriais e 

componentes têxteis e não têxteis com fácil desmontagem (MODEFICA; FGVCES; 

REGENERATE, 2020). Este é um aspecto significativo porque a reciclagem de algodão ainda 

está muito limitada, algumas fibras são consideradas de impossível reciclagem por serem 

praticamente inseparáveis e o poliéster reciclado ainda configura apenas 14% do total de fibras 

de poliéster comercializado, o que denota a necessidade de inovações em reciclagem de 

produtos têxteis para acelerar a circularidade dos vestuários pós consumo (NIINIMAKI et al., 

2020). 

Outra potencial contribuição do modelo circular para redução da pegada de carbono em 

nível de produto na indústria da moda está no design para durabilidade do vestuário seja pela 

atemporalidade em termos de tendência de moda ou pela qualidade dos materiais e processos 

empregados (MODEFICA; FGVCES; REGENERATE, 2020). Como apontado na seção 2.2.2., 

a longevidade de uma camiseta de algodão, por exemplo, pode diluir drasticamente as emissões 
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iniciais embutidas na sua produção com aumento da extensão da sua vida útil (THE CARBON 

TRUST, 2011). 

Neste contexto, a extensão da vida útil pode se dar também através da criação de novos 

modelos de negócios que fomentem a circularidade de peças usadas entre outros possíveis 

consumidores. Via de regra, o reuso apresenta menor impacto ambiental do que a reciclagem, 

exceção feita à um cenário em que seja necessário percorrer longas distâncias com transporte 

movido a combustível fóssil para que a peça usada chegue até o novo consumidor.  

Apesar de reuso e reciclagem serem geralmente alternativas melhores do que a produção 

de novas peças, se o processo de reciclagem for movido por uma matriz energética suja e a 

produção de peças novas for de matriz energética limpa, possivelmente a produção de novas 

peças será menos prejudicial do que o modelo circular. Desta forma, é necessário fazer a 

contabilização dos impactos da logística reversa e da energia requerida para reciclar alguns 

materiais neste processo de maneira a fazer um balanço pragmático em que a decisão tomada 

proporcione uma redução da pegada de carbono da peça que será produzida e comercializada 

(SANDIN; PETERS, 2018) (ZAMANI; SANDIN; PETERS, 2017) (GEISSDOERFER et al., 

2019). 

De maneira geral, todas estas estratégias de circularidade têm potencial de reduzir as 

emissões de GEE em 48% na indústria como um todo até 2030 (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2015) e, no setor têxtil, em termos de processo produtivo, a remanufatura 

pode economizar até 17% de material virgem e 7.927 kg de CO2 na confecção de 10.000 peças 

de roupa (NIINIMAKI et al., 2020). Estima-se que a cada 1% de aumento de penetração de 

mercado do modelo circular na moda, ocorra uma redução de emissões de cerca de 13 milhões 

de toneladas de CO2 (MCKINSEY, 2020).  

A transição para esse novo modelo permitirá a criação de uma moda mais limpa e 

sustentável para provocar mudanças sistemáticas desta indústria mas, para isso, demandará 

colaboração entre várias partes interessadas, como designers, fabricantes, varejistas e 

consumidores finais (NIINIMAKI et al., 2020) (GEISSDOERFER et al., 2019) (SEHNEM et 

al., 2019). As varejistas terão papel fundamental no fomento a circularidade por serem a 

empresa focal da cadeia e poderão, por meio da integração da sua cadeia logística, facilitar a 

conexão entre produtores de fibras e recicladoras, viabilizar a reciclagem pré e pós-consumo e 

estimular doações e consumo de produtos usados (MODEFICA; FGVCES; REGENERATE, 

2020). As inovações sustentáveis serão um pilar essencial para superar as barreiras desta 
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transição e também será fundamental para viabilizar a disseminação da circularidade, 

proporcionando não apenas a implementação de soluções técnicas locais mas inovações de 

caráter sistêmico (JESUS; MENDONÇA, 2018). 

Essa circularidade exigirá modelos de negócios que sejam criativos e nos quais o design 

proativo reduza desperdícios, evite produção em excesso (NIINIMAKI et al., 2020) através de 

uma combinação de “técnicas, estratégias, materiais, processos inovadores e abordagem” que 

possibilitem aos designers a criação de produtos com reduzido impacto ambiental (ISLAM; 

PERRY; GILL, 2021) e que integre a rede de suprimentos em uma atuação sistêmica 

(MODEFICA; FGVCES; REGENERATE, 2020). 

 

2.6 Sustainable Supply Chain Management (SSCM) 

 

A cadeia de fornecimento da indústria da moda é dispersa e fragmentada globalmente, 

desde o cultivo de fibras naturais e extração petroquímica para produção de sintéticos até a 

manufatura e distribuição (LI et al., 2014) (MACCHION et al., 2017). Todavia, essa dispersão 

não torna indissociável os impactos ambientais das varejistas que demandam por estes produtos 

dos impactos de seus fornecedores e, por consequência, faz-se necessário olhar de forma crítica 

para a atuação destas empresas para além das suas fronteiras internas (NIINIMAKI et al., 2020; 

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017). 

A figura abaixo representa qualitativamente estes estágios de produção, principais 

países onde ocorrem a cadeia de fornecimento da moda e os respectivos impactos ambientais 

em termos de consumo energético, poluição química, uso de água e geração de resíduos. A 

obtenção de fibras e manufatura transcorre nos países em desenvolvimento, enquanto a 

distribuição e o consumo se concentram majoritariamente nos países desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Cadeia de Fornecimento da Produção de Roupas 
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Fonte: (NIINIMAKI et al., 2020) – p.191 

 

 

Apesar de a maioria das cadeias, não apenas a têxtil, terem seus processos de produção 

espalhados pelo mundo, fornecedores, empresas focais e clientes estão ligados por fluxos de 

informações, materiais e capitais. A cadência e as demandas que surgem nestas cadeias de 

produção são dirigidas pelas empresas focais que são aquelas que “(1) regem ou governam a 

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

serviço oferecido” (HANDFIELD, 1999 apud SEURING; MULLER, 2008, p. 1699). Além de 

cumprirem este papel, estas empresas são responsabilizadas pelo desempenho ambiental e 

social de seus fornecedores e são cobradas pelo ônus ambiental e social das diferentes etapas 

de produção (SEURING; MULLER, 2008). 

A diferença entre gerir estas cadeias de forma convencional (Supply Chain 

Management) ou de forma sustentável (Sustainable Supply Chain Management) é a maneira 

como o Triple Bottom Line3 é percebido e está integrado na organização através de valores e 

políticas internas (BESKE; SEURING, 2014) e como as decisões são tomadas na prática do dia 

a dia pelos gestores integrando estes objetivos para criação de uma cadeia sustentável 

(PAGELL e WU, 2009). Desta forma, para Seuring e Muller (2008), o Sustainable Supply 

Chain Management contempla  

 
3 Tripple Bottom Line é um termo que foi cunhado na década de 1990 por John Elkington para designar um tripé 

na busca por um desenvolvimento sustentável: Social, Econômico e Ambiental. 
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[...] a gestão de materiais, informações e fluxos de capital, bem como cooperação entre 

empresas ao longo da cadeia de fornecimento, levando em consideração os objetivos 

de todas as três dimensões do desenvolvimento sustentável, ou seja, econômico, 

ambiental e social, que são derivados dos requisitos do cliente e dos stakeholders 

(SEURING; MULLER; 2008, p. 1700). 

 

Dentro da cadeia têxtil, a empresa focal frequentemente é associada à marca varejista 

responsável pela distribuição da mercadoria diretamente ao cliente. Em razão disso, é a que 

sofre pressão externa de agências governamentais, ONGs, clientes e outras partes interessadas 

para implantarem uma gestão sustentável da cadeia de fornecimento, lidando com um conjunto 

de objetivos de desempenho e considerando uma gama ampla de questões socioambientais 

(SEURING; MULLER, 2008). Para Li et al. (2014), a empresa focal de uma cadeia de moda 

tem um poder de influência determinante para a performance em sustentabilidade dos 

fornecedores e a colaboração é fator impulsionador para o aumento do nível desempenhado. 

Esses gatilhos externos aumentaram o interesse na gestão sustentável destas cadeias e 

Seuring e Muller (2008) propuseram ramificar a forma de geri-las com dois focos diferentes. O 

primeiro, com uma lente específica para riscos e desempenho de fornecedores, e o segundo 

foco, que intitularam como “gestão da cadeia de fornecimento para produtos sustentáveis”, 

cujas práticas exigem definições de padrões de desempenho ambiental e social baseadas no 

ciclo de vida dos produtos e que são implementadas em toda a cadeia de fornecimento. Para 

melhor delimitar ao que se referiam quando sugerem uma gestão dedicada a produtos 

sustentáveis na cadeia, os definiram como 

 

Produtos sustentáveis é o termo utilizado para designar todos os tipos de produtos que 

têm ou visam uma melhor qualidade ambiental e social, o que pode estar relacionado 

com a já mencionada implementação de normas ambientais e sociais (SEURING; 

MULLER, 2008, p.1705).  

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Gatilhos para gestão sustentável da cadeia de fornecimento 
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Fonte: (SEURING; MULLER, 2008) – p. 1703 

 

 

 

Figura 17: Gestão da cadeia de fornecimento para produtos “sustentáveis” 

 

Fonte: (SEURING; MULLER, 2008) – p. 1703 

 

Em um estudo mais recente, Beske e Seuring (2014) publicaram uma revisão do 

conceito de Sustainable Supply Chain Management sustentado em três níveis hierárquicos 

(Valores Estratégicos, Estrutura e Processos) e dividindo em cinco categorias os elementos para 

a prática de uma gestão sustentável da cadeia de fornecimento: orientação para SCM e 

sustentabilidade, continuidade, colaboração, gestão de riscos e proatividade. 

 

 

 

 

 

Figura 18: Categorias e práticas de uma gestão sustentável da cadeia de valor 
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Fonte: Beske; Seuring, 2014 – p. 324 

 

De acordo com este estudo, a orientação à sustentabilidade é um fator decisivo e 

intrínseco para que a alta liderança se comprometa de inseri-la no nível estratégico da empresa 

apoiando a disseminação e aceitação destes valores, ajudando na tomada de decisões no dia-dia 

em busca de alcançar uma vantagem competitiva. Outro elemento fundamental para a SSCM é 

a continuidade das relações com os fornecedores para que, ao longo do tempo, novas práticas 

sejam desenvolvidas e incorporadas, tanto do lado do fornecedor quanto do lado do cliente, 

assumindo riscos e lucros mutuamente. Já a colaboração está inserida tanto na dimensão 

estrutural quanto processual, tem como pano de fundo uma relação de longo prazo e de 

confiança e é um elemento chave para melhorar performance em sustentabilidade. Espera-se, 

como boas práticas em colaboração, uma comunicação mais fluída, uma integração tecnológica 

entre as partes interessadas e uma logística integrada para o desenvolvimento de produtos e 

processos mais sustentáveis como por exemplo no avanço de uma logística reversa dentro de 

um modelo de economia circular. A gestão de riscos é mais uma categoria desta gestão e os 

elementos de continuidade e colaboração ajudam na redução dos riscos envolvidos por trazerem 

transparência e confiabilidade na relação, além das conhecidas práticas de adoção de padrões e 

certificações e auditoria de fornecedores (BESKE; SEURING, 2014). Em relação a 

proatividade, a gestão de stakeholders, gestão de ciclo de vida e inovação são processos centrais 

para o desenvolvimento de uma cadeia de fornecimento sustentável e estes elementos também 

são fundamentais para este trabalho acadêmico especialmente no que tange à construção de um 
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modelo com práticas circulares de produção na indústria da moda (BESKE; SEURING, 2014) 

(VILLA et al., 2020).  

Quanto à inovação, o modelo final de SOI de Adams et al. (2016) corroboram com 

Beske, Seuring (2014) ao demonstrar que as empresas que estão mais avançadas nas práticas 

de SOI são também as empresas que já estão englobando seus fornecedores nestas iniciativas 

para o desenvolvimento uma cadeia de valor mais sustentável. Adams et al. (2016) apontam 

explicitamente que a mudança de um contexto de Otimização Operacional para um contexto de 

Transformação Organizacional está na extensão das práticas de inovação para a cadeia de 

fornecimento através, por exemplo, da busca por fornecimento de materiais com reduzido 

impacto ambiental e o estabelecimento de altos padrões de performance socioambiental. 

No entanto, apesar de o fomento à inovação ser crucial para a gestão sustentável das 

cadeias de fornecimento, algumas barreiras tecnológicas e organizacionais são apresentadas na 

sua implementação. Em um contexto de países em desenvolvimento, foram identificadas 33 

para inovação em SSCM, dentre as quais três são consideradas como as principais nas indústrias 

manufatureiras: falta de conhecimento técnico e treinamento; falta de aptidão em P&D e 

inovação; e popularidade das tecnologias tradicionais (GUPTA; KUSI-SARPONG; REZAEI, 

2020). 

A primeira barreira “falta de conhecimento técnico e treinamento” foi avaliada na 

posição de maior importância, tanto pelo aspecto pessoal de falta de profissionais com um 

conjunto de habilidades e experiências necessárias, quanto pela carência de know-how para 

conduzir a inovação para sustentabilidade nas cadeias de fornecimento. Outra barreira 

desafiadora é a “falta de recursos de P&D e inovação” e tem relação com a barreira anterior na 

dimensão de pessoas, mas também no aspecto financeiro com pouca disponibilidade de recursos 

para desenvolverem novas tecnologias e processos para inovação sustentável. Já a alta 

classificação da barreira “popularidade das tecnologias tradicionais” carrega uma condição 

econômica que é a necessidade de, na maioria das vezes, realizar um grande aporte financeiro 

inicial para mudar para processos e tecnologias mais limpas e também um fator cultural que é 

a resistência às mudanças das práticas tradicionais por outras menos impactantes para o meio 

ambiente (GUPTA; KUSI-SARPONG; REZAEI, 2020). 

Em relação à colaboração, em um artigo publicado recentemente, Villa et al. (2020) 

avaliaram as práticas colaborativas de inovação para sustentabilidade na cadeia de valor da 

moda com o estudo de um caso de inovação de produtos com sobras de confecção e criação de 
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um sistema de logística reversa para o pós-consumo de roupas e identificou algumas barreiras 

semelhantes às reportadas por Gupta, Kusisarpong e Rezaei (2020) e algumas alavancas para 

viabilizar a colaboração entre os diferentes stakeholders. A principal barreira reportada foi a 

falta de recursos e os custos associados e que levou a algumas modificações ao projeto e uma 

barreira específica em relação à cultura e comportamento do consumidor final. Em termos de 

alavancas, a conclusão empírica deste estudo demonstra que a colaboração entre as partes 

interessadas depende de pressões externas regulatórias, pressões mercadológicas de clientes, 

concorrentes e fornecedores, busca de uma vantagem competitiva para melhor se posicionar em 

custos ou em diferenciação de produtos. A possibilidade de sucesso da colaboração é 

aumentada caso a empresa em questão possua capacidade de investimento, habilidades e 

valores associados a sustentabilidade (VILLA et al., 2020).  

Ainda em relação a colaboração, no capítulo 2.5 deste trabalho, a cooperação entre 

stakeholders foi apontada repetidas vezes como sendo central e mandatória na gestão da cadeia 

de fornecimento para viabilizar a implantação de um modelo de negócios circular 

(GEISSDOERFER et al., 2019). Sehnem et al (2019) apontam que o estabelecimento de uma 

logística reversa é necessário para suportar a eficiência de recursos e performance ambiental do 

modelo circular. 

Desta forma, considerando o contexto da cadeia têxtil de produção e comercialização, 

fica explícita a importância das varejistas de moda em uma gestão de cadeia sustentável visto 

que assumem o papel de empresa focal tanto para demandarem produtos mais sustentáveis 

quanto para mudança do modelo linear de produção (SEURING; MULLER, 2008) 

(GENOVESE et al., 2017). Evidencia-se também a relevância do fator colaboração para a 

implantação de novas práticas orientadas à inovação para sustentabilidade na cadeia mas que 

dependem, dentre outros fatores, primordialmente da orientação da alta liderança 

organizacional (BESKE; SEURING, 2014) para superarem barreiras organizacionais e 

tecnológicas (GUPTA; KUSI-SARPONG; REZAEI, 2020). Genovese et al. (2017) apontam 

também que existem benefícios claros em termos ambientais na integração dos fundamentos da 

economia circular para a gestão de uma cadeia de fornecimento sustentável com consequente 

criação de valor compartilhado. 

2.7 Tecnologias verdes emergentes para redução da pegada de carbono na moda 
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Existem muitos termos relacionados a tecnologias verdes, incluindo as tecnologias 

ambientalmente corretas (environmentally sound technology – ESTs), tecnologias de produção 

limpa, tecnologias de eficiência energética, tecnologias climáticas (GUO et al., 2020), clean 

technologies ou cleantechs e tecnologias limpas (UNEP, 2018). 

De acordo com Guo et al. (2020), tecnologia verde refere-se ao sistema tecnológico que 

consegue reduzir poluição, aumentar eficiência e proteger a ecologia. Ela é dividida em cinco 

grandes categorias: qualidade ambiental, utilização de recursos, uso de energia, saúde de vida 

e segurança ecológica. Já os autores Fu et al. (2018) conceituaram tecnologias sustentáveis 

como um termo amplo, podendo representar produtos, processos, práticas, sistemas ou modelos 

de negócios. 

Dentro dos dispositivos da Agenda 21, as ESTs foram definidas como sendo aquelas 

que “protegem o meio ambiente, são menos poluentes, usam todos os recursos de uma maneira 

mais sustentável, reciclam mais os seus resíduos e produtos e lidam com os resíduos de maneira 

ambientalmente amigável” (UNEP, 2018, p. 305). A abrangência do termo é maior do que a 

tecnologia individual em si e pode incluir todo um sistema de conhecimento organizacional e 

procedimentos gerenciais, bens, serviços e equipamentos para a promoção da sustentabilidade 

(UNEP, 2018). 

As ESTs foram segmentadas pela UNEP (2018) em três grupos principais: bens 

ambientais (environmental goods), serviços ambientais (environmental services) e, como uma 

subcategoria desses dois grupos, produtos e serviços ambientalmente preferíveis (EPPs – 

environmentally preferable products): 

(1) Bens ambientais convencionais são usados diretamente para combater ou reduzir a 

poluição como equipamentos de monitoramento de poluição, sistemas de tratamentos de 

resíduos e tecnologias de energia renovável;  

(2) A categoria de serviços ambientais foi dividida em sete subcategoria: esgoto, coleta 

de lixo, saneamento, limpeza de gases, redução de poluição sonora, proteção paisagística e 

outros serviços para proteção ambiental. 

(3) As EPPs são produtos alternativos que causam significativamente menos danos 

ambientais em algum estágio de seu ciclo de vida (produção, processamento, consumo ou 

eliminação de resíduos) do que produtos convencionais e atendem ao mesmo propósito, ou são 

produtos cuja produção e venda contribuem significativamente para a preservação do meio 

ambiente e também foram definidos pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
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Desenvolvimento (UNCTAD) como tipo-B. A referência para serem classificados como EPPs 

é o impacto que o produto convencional produz ao longo do seu ciclo de vida e como o design 

ou função deste novo produto melhora este desempenho ambiental; 

O comércio global de ESTs, principalmente do grupo 1, aumentou em mais de 60% de 

US$ 0,9 trilhão em 2006 para US$ 1,4 trilhão em 2016, com as tecnologias de energia renovável 

respondendo por mais de um terço do valor total comercializado, melhorando o acesso dos 

países a tecnologias mais avançadas que contribuem para a melhora do seu desempenho 

ambiental enquanto promovem também o desenvolvimento econômico, a industrialização, a 

criação de empregos e a inovação (UNEP, 2018). 

Como as tecnologias do grupo 1 se resumem a fontes energéticas renováveis como solar, 

fotovoltaica, eólica, biomassa e hidráulica, nesta seção serão exploradas as tecnologias 

emergentes para o grupo 3 (EPPs). Segundo a UNEP (2016) é preciso que estas soluções sejam 

primariamente sensíveis ao clima, respeitem a biodiversidade e sejam resilientes mas também 

precisam ser melhores, mais baratas, mais rápidas, escaláveis e fáceis de usar para que se 

alcance os objetivos globais do desenvolvimento sustentável (UNCTAD, 2018)  

Existe uma expectativa de que a crise do COVID-19 irá acelerar a busca e 

desenvolvimento de novas tecnologias verdes na indústria têxtil com melhorias em automação 

que irão desde a minimização de perdas de produção, incremento na qualidade dos produtos e 

ganhos de produtividade até uma transformação digital dos negócios com investimento para o 

avanço de tecnologias já estabelecidas como o design 3D, impressão digital, tecnologia robótica 

e outros relevantes para a sustentabilidade (ISLAM; PERRY; GILL, 2021). 

Este avanço tecnológico poderá oferecer soluções para os gargalos da indústria de 

vestuários e criar um caminho para uma nova economia têxtil verde através, por exemplo, da 

oferta de materiais recicláveis que compitam em qualidade e preço com matérias primas virgens 

(ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017). Além das tecnologias de reciclagem, existem 

outras que estão surgindo e substituindo as tradicionais, principalmente nos processos de 

obtenção de fibras, tingimento, impressão e acabamento. 

No tingimento, começam a aparecer opções de materiais originários de fungos e plantas. 

Em relação a esse processo, técnicas para reduzir o consumo de água estão sendo empregadas, 

como o uso de dióxido de carbono, o tingimento ultrassônico e até mesmo a utilização somente 

do ar. O tingimento por CO2 é um processo praticamente fechado, desenvolvido por uma 

empresa chamada DyeCoo, no qual 95% do CO2 usado pode ser capturado e reutilizado. Além 
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disso, é livre de efluentes e consome apenas 50% da energia em relação ao processo tradicional 

(NAYAK et al., 2020). Há também em desenvolvimento tecnologias para tingimento biológico 

como o que está sendo produzido pela empresa Pili Bio no qual estão usando enzimas 

microbianas reprojetadas para produzir tintas têxteis em uma ampla variedade de tons de cores 

(PILI BIO, 2020). 

Segundo Nayak et al. (2020), surgiram muitos materiais sustentáveis na moda para 

substituir a função de fibras como poliéster e nylon e estes materiais naturais são compostos 

por fibras sustentáveis originárias de diversas fontes naturais, como algas marinhas, folha de 

lótus e de bananeira, cogumelos e resíduos de outras indústrias, como sobras de café moído e 

cascas de laranja como é o caso da empresa Orange Fiber que produz tecidos a partir de 

subprodutos da laranja (ORANGE FIBER, 2020).  

As fibras de origem animal também são objeto para redução de emissões e já existem 

alguns substitutos de origem não petrolífera, como cascas de árvores e resíduos da indústria de 

abacaxi e maçã (NAYAK et al., 2020). Um exemplo é a empresa Ananas Anam que produz 

tecidos em couro a partir de cascas de abacaxi cujo produto ficou conhecido no mercado como 

Piñatex (ANANAS ANAM, 2020). Já a empresa de biotecnologia MycoWorks, desenvolve um 

couro vegetal produzido a partir de hifas de fungos multicelulares conhecido como micélio em 

um processo carbono negativo com o aproveitamento de outros subprodutos agrícolas 

(MYCOWORKS, 2021). Enquanto isso, a empresa NewLight possui uma tecnologia chamada 

Aircarbon no qual microrganismos oceânicos convertem GEE em biomateriais naturais como 

um substituto do couro animal (NEWLIGHT, 2021). Outra forma de reduzir este impacto é 

apresentado a empresa Fibershed que produz uma lã certificada chamada de Climate-Beneficial 

e conseguem esta redução da pegada climática por possuírem práticas agrícolas que regeneram 

a saúde do solo criando sumidouros de carbono (FIBERSHED, 2021). 

Existem esforços também na direção de reduzir a quantidade de energia empregada no 

processo de reciclagem do poliéster convencional através do emprego de processos químicos 

como o que foi desenvolvido pela CuRe Technology (CURE TECHNOLOGY, 2021). A Loop 

Industries também desenvolveu um processo de reciclagem química com zero consumo 

energético utilizando um processo de despolimerização de baixo calor e sem pressão (LOOP 

INDUSTRIES, 2021). A Covestro conseguiu criar fibras têxteis elásticas com base em CO2, 

substituindo parcialmente o emprego da matéria-prima petrolífera virgem em uma técnica em 
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que o poliuretano termoplástico é fundido e prensado em fios muito finos e que possui uma 

pegada de carbono melhor que outras fibras elásticas tradicionais (COVESTRO, 2021). 

O poliéster de base biológica tem potencial de reduzir as emissões de carbono por 

contemplar uma etapa de captura de carbono durante o seu cultivo mas hoje ainda representa 

menos de 1% da produção total de poliéster (TEXTILE EXCHANGE, 2020). As empresas 

LanzaTech e NatureWorks possuem tecnologias que produzem essa fibra de origem biológica 

a partir da cana de açúcar, mandioca e milho, mas estão avançando para a utilização de 

microrganismos para converter gases de efeito estufa em ácido polilático (PLA) que tem 

propriedades similares aos termoplásticos de fonte fóssil (LANZATECH, 2021) 

(NATUREWORKS, 2021). 

Outra frente de inovação tecnológica busca capturar carbono e outros gases de efeito 

estufa para utilizá-los diretamente como matéria-prima têxtil em um processo de carbono 

negativo. A empresa Fairbrics, por exemplo, captura CO2 de fontes industriais e o reage com 

solventes e catalisadores para gerar produtos químicos que são polimerizados e posteriormente 

transformados em fios de poliéster (FAIRBRICS, 2021). 

 

 

2.7.1 Fatores críticos de sucesso para difusão de inovação e tecnologias verdes 

 

A difusão é o meio pelo qual as inovações se disseminam, através de canais de mercado 

ou não, a partir da primeira introdução para diferentes consumidores, países, regiões, setores, 

mercados e empresas. Sem difusão, uma inovação não tem impacto econômico (OCDE, 2006). 

Visões sociológicas sobre a difusão de novas tecnologias ressaltam os atributos das 

empresas que influenciam suas decisões de adotar novos conhecimentos e tecnologias, tais 

como a vantagem relativa de uma nova tecnologia, sua compatibilidade com as formas 

existentes de realizar as tarefas e sua complexidade e aptidão com a qual a empresa avalia a 

nova tecnologia. Visões econômicas sobre a difusão tendem a focar em custos e benefícios da 

adoção de novas tecnologias. Esses potenciais benefícios podem ser muitas vezes estratégicos, 

assim como podem sustentar ou adicionar vantagens sobre os competidores (OCDE, 2006).  

As atividades de inovação podem ser obstruídas por diversos fatores. Pode haver razões 

para não se dar início a elas, ou fatores que refreiam a atividade de inovação ou que têm um 

efeito negativo sobre os resultados esperados (OCDE, 2006). Há a necessidade de abordar as 

barreiras em todas as fases da cadeia de valor, incluindo diferentes componentes, produtos 
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intermediários, bens e serviços (UNEP, 2018). Incluem-se fatores econômicos, como os custos 

altos ou a ausência de demanda; fatores empresariais, como a carência de pessoal qualificado 

ou de conhecimentos; e fatores legais, como as regulações e as regras tributárias (OCDE, 2006). 

A aptidão tecnológica de uma empresa pode também ser uma barreira, uma vez que este fator 

é um composto de capacidades de inovação, expertise interno e atividades de pesquisa e 

desenvolvimento (FU et al., 2018). 

Em relação às tecnologias verdes, existem muitas fontes de pressão para a sua adoção 

e, entre estes fatores, estão a pressão regulatória e a pressão de mercado. A primeira exerce um 

efeito positivo para a adoção e a segunda acontece através da demanda dos consumidores, 

competição de mercado e preço dos recursos (UNEP, 2018). Além disso, segundo Hart e 

Milstein (2003, p.74), “empresas que investem em soluções de tecnologia limpa tendem a 

buscar abordagens mais inovadoras para os desafios de longo prazo e criam ambientes 

organizacionais que apoiam o processo de inovação”. 

O objetivo é disseminar a produção limpa ao redor do planeta, modernizar a 

infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no 

uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente 

adequados (UNEP, 2016). 

Entretanto, encontrar o próximo pacote tecnológico escalável para promover uma 

mudança sistêmica tem sido uma tarefa árdua. As empresas têm evoluído ao integrarem 

sustentabilidade em sua estratégia através da “identidade corporativa, processo de decisão, 

governança, reporte e rastreamentos” e isso tem se refletido em suas metas de redução e 

eficiência energética, economia de água e uso de produtos químicos danosos (BCG, 2019, 

p.05). 

BCG (2019) também coloca como pré-requisito para resolver desafios de escala e 

encontrar tecnologias inovadoras e disruptivas a necessidade de existir colaboração intra e entre 

diferentes ecossistemas industriais. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável também 

reforçam a necessidade de difundir tecnologias entre os países. Uma das metas do acordo prevê 

o reforço da cooperação internacional para  

 

facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias 

renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e 

mais limpas, e promover o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias 

de energia limpa (UNEP, 2016, p.21). 

 



 

 

78 
 

Esta cooperação também está presente na ODS 17 por meio das parcerias multissetoriais 

e prevê um reforço na  

 

[...] parceria global para o desenvolvimento sustentável complementada por parcerias 

multissetoriais, que mobilizem e compartilhem conhecimento, experiência, 

tecnologia e recursos financeiros para apoiar a realização dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável em todos os países, particularmente nos países em 

desenvolvimento (UNEP, 2016, p.17). 

 

 [...] e promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de 

tecnologias ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, em 

condições favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme 

mutuamente acordado (UNEP, 2016, p.31). 

 

O desbloqueio de oportunidades de comércio em ESTs requer não apenas a liberalização 

do comércio de bens e serviços ambientais, mas também o acesso a um ambiente propício para 

o investimento estrangeiro para facilitar a transferência de tecnologia (UNEP, 2018). A 

introdução gradual de tecnologias verdes nos países em desenvolvimento está menos 

relacionada à descoberta de novos nichos tecnológicos e mais ao reconhecimento de quais 

oportunidades existentes coincidem com os objetivos de desenvolvimento, pois poucos países 

em desenvolvimento podem alimentar financeiramente as indústrias desde a infância até a 

maturidade global (ALTENBURG, 2017)  

O comércio de tecnologia permite que outros países e empresas usem a inovação 

tecnológica para criar empregos, renda nacional e sociedades que respeitem mais seu ambiente 

natural. O caso das ESTs não é diferente, mas estão concentradas em alguns países. O comércio 

de ESTs tem um papel crucial a desempenhar nesta difusão de tecnologias verdes para países 

do mundo todo (UNEP, 2018).  

Sobre as barreiras de algumas tecnologias específicas, as relacionadas à redução de 

emissão de CO2 e ao aumento da eficiência energética são muito sensíveis e respondem 

positivamente à regulação, além disso a literatura aponta que o tamanho da empresa tem um 

efeito positivo significativo na adoção deste tipo de tecnologia. Pressão mimética aparenta ter 

um efeito positivo significativo, mas o suporte financeiro para adoção ainda é incerto. A adoção 

de tecnologias para aumento de eficiência energética requer uma demanda maior de mercado, 

capacidade tecnológica e cooperação do que as tecnologias para redução de emissão de CO2 

(FU et al., 2018). Ao final, Guo et al. (2020) ressalta que esta decisão de investimento ainda é 

meramente econômica. 
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2.8 Matriz de amarração 

 

Esta seção tem por objetivo sintetizar os principais tópicos abordados pelos autores nos 

capítulos da revisão de literatura de maneira a facilitar ao leitor o acesso, conexão e 

entendimento dos diferentes aspectos levantados no referencial teórico. 

Como exposto nos capítulos 2.1 e 2.2, existem fortes evidências de que a dinâmica 

biogeoquímica do planeta está em processo de transformação influenciada por fatores humanos, 

como a aceleração de emissões de GEE e aumento da concentração de carbono atmosférico 

desde o início da revolução industrial, e isto poderá colapsar o equilíbrio climático no planeta 

e ameaçar a sobrevivência das espécies tal qual como as conhecemos. Dentre as atividades que 

provocam este desequilíbrio, está a atividade industrial e o setor têxtil possui grande 

participação nesta pegada de carbono das atividades humanas. Alguns acordos multilaterais 

foram assumidos na última década com o compromisso de reduzir as emissões de carbono para 

que o planeta não superasse a marca de 2ºC de aumento de temperatura. Inclusive algumas 

empresas da própria indústria da moda assumiram este mesmo compromisso e, para atingir o 

objetivo de 1,5ºC, seria necessária uma redução das emissões na ordem de 50% até 2030, 

porém, pouco se sabe o “como” pretendem atingir estes objetivos de clima. 

Adicionalmente, a revisão apresentada nos capítulos anteriores também demonstrou que 

a indústria da moda possui uma grande relevância em termos de volume de comercialização e 

penetração na sociedade e está baseada em um modelo criado para aumentar o consumo para 

uma escala sem precedentes conhecido como fast fashion e este é um fator contributivo para 

ser considerado na agenda climática empresarial deste setor. Além disso, em função das 

características do modelo de produção do varejo de moda, o capítulo 2.6 demonstrou a 

necessidade de abarcar toda a cadeia de fornecimento na avaliação dos impactos desta indústria 

uma vez que o varejo é a empresa focal das demandas produtivas, porém possui como padrão 

uma terceirização longa. Esta extensão da produção para fora das fronteiras da empresa focal 

estende, por consequência, os impactos em termos de pegada de carbono.  

A convergência encontrada na bibliografia dos capítulos 2.3, 2.4 e 2.5 é o de que o eixo 

central das estratégias corporativas para mitigação destes efeitos está na agenda de inovação 

para a sustentabilidade das práticas empresariais com foco em circularidade e na aplicação de 
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tecnologias alternativas ao longo da cadeia para reduzir as externalidades negativas em escala 

suficiente para se atingir os compromissos assumidos nos acordos multilaterais globais. Como 

exposto no capítulo 2.7.3, existem muitas tecnologias emergentes tanto para novos materiais 

quanto para processos produtivos e novos modelos de negócios, mas não foram encontradas 

evidências na literatura de seu uso em larga escala pelo varejo de grande porte e este é um dos 

objetivos que este estudo pretende avaliar. 

O quadro abaixo tem o propósito de apresentar os principais constructos da inovação 

para sustentabilidade, economia circular, tecnologias verdes e gestão sustentável de cadeia de 

fornecimento e uma síntese dos principais aspectos destes constructos e sua inter-relação, direta 

ou indiretamente. A primeira coluna trata do conceito em questão e reflete a ordenação da 

revisão de literatura, a segunda coluna os principais autores que o descreveram, a terceira 

coluna tem um enfoque nos tópicos que estes autores levantam de forma qualitativa, a quarta 

coluna apresenta a relação com os objetivos específicos desta pesquisa e a quinta coluna indica 

qual abordagem utilizar na estratégia de investigação para coleta de informações que façam 

relação às descobertas dos autores indicados na revisão bibliográfica. 

 

 

 

Quadro 7: Matriz de amarração da literatura 
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Fonte: Elaborado pelo autor
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Método e tipo de pesquisa 

 

Esta pesquisa utilizou o método qualitativo, de cunho exploratório, e a abordagem 

dedutiva em uma estratégia de investigação de estudo de caso de “dois casos” com o objetivo 

de responder à pergunta de pesquisa sobre a gestão das práticas e inovações empresariais do 

varejo de moda nacional para o combate às mudanças do clima e o reflexo dessas práticas na 

cadeia de fornecimento. 

Segundo Creswell (2003), a técnica da pesquisa qualitativa é embasada em perspectivas 

construtivistas, participatórias ou ambas e, para o seu desenrolar, o “pesquisador coleta dados 

emergentes com o objetivo de desenvolver temas a partir de dados” (CRESWELL, 2003, p.35). 

A perspectiva construtivista busca a construção de uma teoria ou padrão a partir de experiências 

individuais com significados múltiplos, sendo esta a essência da natureza desse estudo. Além 

disso, segundo esse mesmo autor, a pesquisa qualitativa deve incluir a descrição de um cenário, 

a identificação de categorias para que sejam realizadas as análises dos dados obtidos e, por fim, 

uma interpretação pessoal e teórica para se chegar a conclusões sobre os achados. Por este 

motivo, esse tipo de pesquisa é essencialmente interpretativista com envolvimento intensivo do 

pesquisador e dos participantes. 

Em relação à classificação das pesquisas de acordo com seu propósito, Gil (2021) a fez 

dividindo em 3 grupos: (i) pesquisas exploratórias cujo objetivo é construir hipóteses a partir 

de um problema ainda pouco conhecido e considerando diversos aspectos do fenômeno a ser 

estudado; (ii) pesquisas descritivas são desenvolvidas quando o objetivo é descrever 

características e determinar relações entre variáveis de uma população ou fenômeno; (iii) 

pesquisas explicativas podem ser uma continuação da pesquisa descritiva com objetivo de 

determinar as razões e os porquês do fenômeno, aprofundando o conhecimento sobre a 

realidade descrita e usando o método experimental na maioria dos casos. 

Como esta pesquisa tinha como objetivos iniciais explorar as práticas e inovações 

geridas pelas organizações para o combate às mudanças do clima, assim como descrever como 

foram implantadas, quais as motivações para isso e os resultados delas oriundos, o método de 

estudo de caso cumpre essa função, uma vez que, segundo Yin (2010), esse método de pesquisa 

busca investigar fenômenos contemporâneos em profundidade mas dentro do seu contexto e 

cujo controle dos eventos pelo pesquisador é pequeno ou inexistente. 
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Quadro 8: Situações relevantes para diferentes métodos de pesquisa 

Método

(1) 

Forma de questão de 

pesquisa

(2) 

Exige controle dos eventos 

comportamentais?

(3) 

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 Sim/Não

Pesquisa histórica Como, por quê? Não Não

Estudo de caso Como, por quê? Não Sim

 

Fonte: Yin (2010) 

 

Ainda segundo Yin (2010), a escolha pelo método de estudo de casos é recomendada 

quando as perguntas propostas para serem respondidas na pesquisa derivam de questões abertas 

de “como” ou “por que” e visam investigar a riqueza de um determinado fenômeno e sua 

extensão para a vida real. Desta maneira, avaliando os objetivos específicos desta pesquisa, 

abaixo descritas, entendeu-se que o método de estudo de casos seria o mais pertinente e 

adequado como estratégia de investigação. 

 

i. Compreender como a agenda climática está sendo conduzida dentro da estratégia 

de negócios das empresas investigadas neste estudo; 

ii. Identificar e qualificar as práticas de inovação para sustentabilidade adotadas e 

descrever como estas contribuem para a redução da pegada de carbono destas 

varejistas; 

iii. Descrever as oportunidades e barreiras da ecoinovação, circularidade e tecnologias 

verdes nestas empresas que poderiam impulsionar e que retardam o avanço da 

agenda climática do setor; 

iv. Analisar como os representantes da empresa focal estendem estas práticas na 

relação com a cadeia de fornecimento. 
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Quadro 9: Metodologia de pesquisa utilizada pelo autor 

Metodologia Qualitativa 

Filosofia de pesquisa Interpretativista 

Abordagem Dedutiva 

Estratégia de pesquisa Estudo de caso de "dois casos" 

Perfil do estudo de caso Exploratório descritiva 

Unidade de análise Práticas empresariais para combate às mudanças climáticas 

Técnica de coleta de dados 
. Análise documental 

. Entrevistas 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.2 Seleção das empresas para os estudos de caso 

 

A escolha das empresas para o estudo de caso refletiu a magnitude do desafio da gestão 

de uma agenda de sustentabilidade climática empresarial, que foi discorrida ao longo da 

problematização desta pesquisa e abordada na revisão de literatura. Segundo Yin (2010), é 

primordial a definição de um conjunto de critérios operacionais para qualificar e selecionar os 

casos antes de escolhê-los.  

Como a literatura revisada apontou uma provável necessidade de grande monta de 

investimentos em tecnologias, processos e produtos para o combate às mudanças climáticas, 

optou-se pela busca de casos típicos, ou seja, que têm “o propósito de explorar ou descrever 

objetos que, em função de informação prévia, pareça ser a melhor expressão do tipo ideal da 

categoria” (GIL, 2021, p.107). O primeiro critério para definição das unidades de análise foi 

que as empresas escolhidas precisavam necessariamente ser de (i) grande porte do varejo de 

moda, para que as práticas identificadas fossem representativas porque, de acordo com Islam, 

Perry e Gill (2021), o encaminhamento das questões de sustentabilidade corporativa varia 

conforme o tamanho da empresa e os recursos disponíveis. O segundo critério pré-determinado 

era que a (ii) empresa fosse brasileira e possuísse abrangência nacional de operação e 

comercialização. O terceiro critério era que ela deveria (iii) ser signatária do Pacto Global da 

ONU. Este último critério foi escolhido por se fazer entender que quem está participando desta 
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iniciativa está disposto e comprometido em criar estratégias e desenvolver ações “que 

contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade” em direção ao desenvolvimento 

sustentável (PACTO GLOBAL, 2021). 

Após essa triagem, cinco empresas se encaixaram nesse perfil, sendo que duas haviam 

integrado à iniciativa do Pacto Global há menos de um ano e as outras três já faziam parte há 

mais de seis anos. O pesquisador realizou uma abordagem formal via e-mail com representantes 

das áreas de sustentabilidade de quatro das cinco empresas triadas.  

De uma delas o retorno não foi obtido até a finalização deste trabalho. Uma outra 

empresa respondeu positivamente, porém, por limitações de agenda, não foi possível realizar 

entrevistas em profundidade para confirmar os dados documentais levantados. Por fim, as duas 

outras empresas estudadas aceitaram sob a condição de anonimato tanto para o nome da 

empresa quanto para o de seus participantes e, por este motivo, as trataremos com pseudônimos. 

Vale ressaltar que essas duas empresas aqui estudadas são grandes grupos varejistas com, no 

mínimo, quatro marcas próprias sob seu guarda-chuva operacional, elas possuem abrangência 

nacional de atuação, estão no mercado há mais de 50 anos e uma é signatária do Pacto há seis 

anos e a outra há menos de um ano. 

 

3.3 Técnica de coleta de dados 

 

Para Gil (2021), na realização de pesquisas exploratórias de estudo de casos, as técnicas 

de coleta de dados devem ser múltiplas para que a triangulação corrobore um fato ou fenômeno 

e elas admitem como fonte de informação a utilização de entrevistas, observações (espontânea, 

sistemática ou participante) e análises de documentos, sejam eles públicos ou não. Yin (2010) 

também reforça a importância da triangulação para validação de um constructo e o 

fortalecimento da confiabilidade de uma evidência, assim como para o desenvolvimento de 

linhas convergentes de investigação. 

Neste estudo optou-se pela pesquisa prévia de documentos públicos, como relatórios de 

sustentabilidade, livros autobiográficos publicados pelas empresas, matérias em revistas e 

jornais e publicações científicas sobre a história da construção de um dos grupos. Essa coleta 

foi posteriormente triangulada com as informações obtidas através de entrevistas focadas 

seguindo um roteiro de perguntas semiestruturadas realizadas com colaboradores ativos das 

respectivas empresas. Devido à situação pandêmica do país e à necessidade da manutenção do 
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distanciamento social, não foi possível realizar nenhum dos tipos de observação in loco nas 

empresas estudadas. 

 

3.4 Elaboração de questionário e aplicação das entrevistas 

 

A tática adotada para elaboração do roteiro de entrevista seguiu a recomendação de Yin 

(2010) com questões operando em dois níveis, sendo o primeiro o que ele denomina de 

“questões amigáveis e não ameaçadoras” e que neste questionário foram chamadas de 

“Questões-chave” e, no segundo nível, operando com perguntas que satisfaçam às necessidades 

da investigação e que foram aqui chamadas de “Questões Complementares”.  

A escolha do pesquisador por um roteiro de entrevistas semiestruturadas se deu pela 

possibilidade de surgimento de aspectos e conteúdos não planejados e que poderiam ser um fio 

condutor para a descoberta de novos fatos não revelados previamente. 

Desta forma, o roteiro das entrevistas foi dividido em três blocos, com objetivo de 

explorar aspectos intrínsecos ao processo de implantação das práticas previamente identificadas 

através dos documentos disponíveis das empresas do estudo de caso. Ao elaborar as perguntas, 

o pesquisador buscou explorar o detalhamento das práticas já publicadas, a descoberta de 

práticas não publicadas, em andamento e planejadas, visando entender os caminhos internos 

desde a concepção e motivação da liderança até a implantação e captação dos resultados dessas 

práticas e sua relação com o que foi encontrado na revisão de literatura. O roteiro completo do 

questionário se encontra nos anexos deste estudo. 

 

Quadro 10: Aspectos do roteiro de entrevistas 

Bloco Objetivo Abordagem 

1 – Clima na 

Estratégia 

Corporativa 

Compreender como o entrevistado 

percebe a sustentabilidade na 

estratégia corporativa e de que 

maneira a empresa se engaja no 

combate às mudanças climáticas 

Abordagem enfocando aspectos 

motivacionais e de fóruns de 

liderança e ferramentais para 

desenvolvimento destas práticas  

2 – Ecoinovação para 

redução de pegada de 

carbono 

Entender como a agenda de 

inovação da organização se 

materializa em atividades para se 

tornar a empresa menos intensiva em 

carbono 

Perguntas com enfoque em processos 

e tecnologias alternativas de 

produção, colaboração em cadeia 

para busca de soluções e barreiras 

para adoção e difusão 
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3 – Circularidade 

para redução da 

pegada de carbono 

Investigar as estratégias e práticas 

para gestão e fechamento do ciclo de 

vida dos produtos e processos 

As questões abordaram aspectos de 

design para longevidade dos 

produtos, materiais/fibras alternativas 

de reduzido impacto em clima, 

estratégias de reintrodução de 

mercadorias na cadeia pós-uso do 

consumidor 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

As entrevistas foram aplicadas com a área de Sustentabilidade de cada empresa e com 

áreas complementares para entendimento da penetração da estratégia de sustentabilidade e das 

práticas nos demais departamentos da empresa além da própria área que conduz essa agenda. 

Elas foram realizadas entre os meses de março e abril de 2021, sempre em formato não 

presencial, com a utilização de plataformas de comunicação remota com áudio e vídeo e com 

gravação autorizada por todos os participantes e posterior transcrição de todas elas.  

Foram realizadas seis entrevistas ao todo com sete participantes, uma vez que uma das 

entrevistas contou simultaneamente com a participação de mais de uma pessoa de determinado 

departamento. A única entrevista assíncrona foi realizada com a gerente de sustentabilidade da 

Empresa A por incompatibilidade de agenda e, para viabilizar a entrevista, foi enviado o 

questionário da pesquisa por e-mail e ela respondeu a todas as perguntas via áudio de um 

aplicativo de mensagens instantâneas. Em todas as entrevistas, foi garantida a confidencialidade 

da identidade dos participantes e, por isso, os trataremos com pseudônimos. 

 

Quadro 11: Entrevistados para o estudo de caso 

Instituição Entrevistado Cargo Duração 

Empresa A Lucia Coordenadora de Comunicação Institucional 47 min 

Empresa A Felipe Gerente Industrial 76 min 

Empresa A Thais Gerente de Sustentabilidade 21 min 

Empresa A Debora / Marina Gerente de Produtos / Coordenadora de Produtos 57 min 

Empresa B Pedro Gerente de Produtos — Artigos Femininos 55 min 

Empresa B Vanessa Gerente de Sustentabilidade 48 min 

Fonte: elaborado pelo autor 
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3.5 Análise de dados e modelo conceitual 

 

A fase de análise de dados e evidências de um estudo de caso consiste, segundo Yin 

(2010, p. 154), “no exame, na categorização, na tabulação, no teste ou nas evidências 

recombinadas de outra forma, para tirar conclusões baseadas empiricamente”, mas a sequência 

de etapas a serem seguidas neste processo ainda é incipiente para o método de estudo de casos 

(GIL, 2021). Ainda que não haja uma obrigação sequencial a ser cumprida, este estudo seguiu 

a proposta de Creswell (2003) e inicialmente foram organizados os dados através da transcrição 

das entrevistas, da digitação das notas e da classificação dos dados em diferentes tipos, da 

criação de uma codificação dos materiais tanto para a análise das práticas dentro do modelo 

conceitual apresentado na Figura 19 quanto do processo relatado pelos entrevistados e posterior 

interpretação destas a partir do referencial teórico apresentado anteriormente. 

Yin (2010) sugere que, para superar o desafio da análise em estudos de caso, adote-se 

de partida uma de quatro estratégias analíticas gerais. Para a análise de resultados deste trabalho 

será seguida a estratégia de “contar com as proposições teóricas”, uma vez que previamente foi 

definido um conjunto de proposições baseado na revisão de literatura e que moldou o plano de 

coleta de dados e guiou as orientações teóricas, a análise de dados e as explanações alternativas. 

Em relação às técnicas analíticas apresentadas por Yin (2010), a escolhida para análise 

dos resultados deste estudo foi a “síntese cruzada de dados” por ser a mais recomendada para 

um estudo de casos de “dois casos” e por permitir a identificação e o compartilhamento de 

similaridades e diferenças. Como este estudo não possuía, dentro do rol de objetivos iniciais, 

uma avaliação em relação à suficiência das práticas para atingimento de objetivos e metas de 

acordos multilaterais para redução de emissões, a análise comparativa se focará na diferença da 

maturidade das práticas entre as diferentes empresas estudadas e será apresentada uma síntese 

cruzada das inovações levantadas dentro do modelo conceitual proposto como inspiração para 

outras empresas do setor como contribuição deste trabalho acadêmico. 

O modelo conceitual proposto para análise das práticas identificadas nos dois casos foi 

baseado em uma matriz derivada do cruzamento de Adams et al. (2016) quanto à abrangência 

e ao perfil de maturidade das inovações e em OCDE (2006) para classificá-las em relação aos 

tipos listados. Para fortalecer o embasamento das classificações das práticas levantadas, foi 

utilizado como apoio o trabalho dos autores Marcon, de Medeiros e Ribeiro (2017), que 

levantaram e classificaram as inovações sustentáveis de 33 multinacionais que operam no 

Brasil. Este cruzamento permite analisar tanto a distribuição das ações de acordo com os tipos 
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de inovação assim como o nível de avanço e abrangência das práticas implantadas por cada 

empresa investigada. 

Desta maneira, as práticas identificadas foram analisadas separadamente por duas óticas 

complementares: vertical e horizontal. Como não foi encontrada nenhuma literatura acadêmica 

que sustentasse a possibilidade de se estabelecer uma relação direta entre os trabalhos destes 

autores e, por exemplo, possibilitasse a utilização de quadrantes já pré-estabelecidos para 

classificar as práticas, o método escolhido para análise neste trabalho foi realizar a avaliação de 

cada inovação de maneira separada entre os autores, primeiramente na vertical e posteriormente 

na horizontal, e posteriormente, realizar o cruzamento para descobrir os padrões que viriam a 

emergir. 

O primeiro passo foi fazer uma análise vertical para localizar estas práticas dentro da 

classificação de Marcon, de Medeiros e Ribeiro (2017) e posterior tipificação da OCDE (2006). 

O trabalho dos primeiros autores foram a base para definir em qual das vertentes de inovação 

cada prática melhor se enquadrava de acordo com o que discorreram ao longo do estudo e 

seguindo os mesmos critérios que eles adotaram para classificar as inovações das 33 

multinacionais que estudaram. Em seguida, foi realizada uma análise horizontal baseada em 

Adams et al. (2016) para qualificar as práticas de acordo com os padrões desenvolvidos pelos 

autores em cada um dos contextos do framework de SOI. 

 

Figura 19: Modelo conceitual utilizado para avaliação das práticas de inovação para 

sustentabilidade das empresas estudadas 

Fonte: adaptado de Adams et al. (2016), OCDE (2006), Marcon, de Medeiros, Ribeiro (2017)
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Apresentação dos resultados da empresa focal A 

 

4.1.1 Contexto da empresa 

 

A empresa focal A foi fundada no ano de 1968 na cidade de Jaraguá do Sul (SC) por 

um filho de imigrantes alemães, nasceu voltada exclusivamente para atender ao público infantil 

e possuía inicialmente uma pequena estrutura de tinturaria, corte, costura e acabamento de peças 

de algodão. Em 1975, o referido grupo inaugura sua segunda unidade fabril na cidade de 

Pomerode (SC) e, três anos depois, a amplia, no ano de 1978, chegando a 12 mil metros 

quadrados. Em 2010 inaugurou uma unidade extra para malharia em Jaraguá do Sul (SC) e uma 

unidade fabril na Região Nordeste, localizada na cidade de Pacajus (CE). No ano de 2011, deixa 

de ser um grupo exclusivo de produção industrial e inaugura a primeira loja própria no varejo 

de moda. Em 2015 abriu um escritório corporativo em São Paulo (SP) com certificação 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) e, nesse mesmo ano, aderiu ao Pacto 

Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e lançou seu primeiro Plano de 

Sustentabilidade com metas para serem atingidas ao longo do quinquênio de 2015-2020.  

Entre os anos de 2007 e 2014, a empresa viu seu faturamento triplicar ao diversificar e 

criar novas marcas (oito no total) presentes em mais de 25 mil pontos de vendas multimarcas e 

82 lojas monomarcas pelo Brasil. Chegou a produzir 100% do que comercializou no varejo, 

mas com a busca por novos materiais e produtos e, para manter a competitividade, produz 

atualmente cerca de 80% do que comercializa. A matriz do grupo em Jaraguá do Sul (SC) ocupa 

uma área de 145 mil metros quadrados, a segunda unidade nesta mesma cidade possui uma área 

de 25 mil metros quadrados, a de Pomerode (SC) foi ampliada e agora ocupa 20 mil metros 

quadrados e a unidade cearense conta com uma área de 35 mil metros quadrados. Atualmente, 

o grupo possui aproximadamente seis mil colaboradores (VERZBICKAS, 2018). 

Além dos investimentos em infraestrutura produtiva, o grupo sempre se auto intitulou 

entusiasta da ecologia e de proteção à natureza e, em 1978, inaugurou um parque na própria 

cidade de Jaraguá do Sul (SC) com uma “área verde preservada de 1,5 milhão de metros 

quadrados, mais de 35 mil árvores de diferentes ecossistemas, 16 lagoas e uma fauna com mais 

de 130 espécies de aves, atraídas pela variedade da flora" (VERZBICKAS, 2018, p.142) e, no 

ano de 1982, o parque foi doado para os colaboradores do grupo. Além deste parque, a empresa 
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averbou, em 2011, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) com cerca de 1,3 

milhão de metros quadrados, 21 nascentes da microbacia do Rio Jaraguá, localizada a 700 

metros de altitude. Esta reserva atualmente é destinada exclusivamente para pesquisas 

científicas. O grupo também mantém, na mesma cidade, um pico preservado a 550 metros de 

altura e 1,4 milhão de metros quadrados de conservação. 

Esse grupo possui uma das maiores e mais modernas operações têxteis do Brasil e uma 

preocupação contínua com a sustentabilidade, sendo a primeira marca de moda nacional a 

assinar o termo de compromisso da campanha Business Ambition 1.5ºC: Our Only Future da 

ONU, cujo objetivo é zerar as emissões de GEE antes de 2050 para limitar o aumento da 

temperatura global em 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais, e seu CEO foi alçado a 

Embaixador do Clima do Pacto Global da ONU no Brasil (COSTURA PERFEITA, 2020). 

Segundo Rossi et al. (2020 p.7), “o plano estratégico do grupo visa olhar para o futuro da 

sustentabilidade relacionada ao modelo de negócios, produtos e operações e engajar seus 

stakeholders para desenvolver uma cadeia de valor sustentável”. 

Este compromisso com a sustentabilidade como princípio de negócio foi fator comum 

em todas as entrevistas realizadas e os trechos a seguir ilustram como a temática é percebida na 

cultura da empresa pelas lideranças entrevistadas. 

 

A motivação vem por um compromisso da empresa há 50 anos e do entendimento dos 

fundadores da importância das questões ambientais. Não é pressão regulatória. Todas 

as mudanças e todos os investimentos que a empresa fez foram voluntárias e sempre 

ultrapassaram os marcos e os limites estabelecidos legalmente. (Thais) 

 

Mas isso já é uma coisa que é do DNA. DNA de quem? Da família fundadora do 

grupo. Isso já vem dos ancestrais, entre os avós, do avô, depois o pai do seu (nome do 

presidente da empresa) e, hoje, do (nome do presidente da empresa). Na época, eles 

usavam o termo Ecologia. Antigamente, era ecologia o termo que se usava muito [...] 

porque é o tipo de dobramento top-down, literalmente. É de cima para baixo, não tem 

discussão sobre isso. Tem missão e valores? Tem, claro que tem. Tem 

desenvolvimento de estratégias? Tem. Mas sustentabilidade é princípio de negócio. 

(Felipe) 

 

A empresa tem uma cultura de sustentabilidade muito forte. Desde sempre ela foi 

pioneira em tudo que é relacionado à sustentabilidade no mundo da moda. Desde o 

trato dos resíduos, água, inclusive os resíduos de corte, retalhos, sobras de matéria-

prima, hoje não vai nada para o lixo. (Debora) 

  

Nas seções abaixo, serão apresentadas as práticas de inovação orientada à 

sustentabilidade implantadas ou planejadas pela empresa estudada. Elas serão organizadas de 

acordo com a classificação de inovações do Manual de Oslo, da OCDE (2006), e serão 

qualificadas conforme o modelo de SOI de Adams et al. (2016). Ao longo das entrevistas e da 
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análise documental, diversas práticas de sustentabilidade foram levantadas, porém, somente as 

que possuem relação com o combate às mudanças climáticas serão listadas. 

 

4.1.2 Práticas de inovação em produtos 

 

Esta organização apresentou cinco práticas de inovação em produtos, sendo uma 

caracterizada pela (i) vida útil estendida dos produtos, duas por (ii; iii) produtos feitos com 

materiais reciclados e outras duas (iv; v) a partir de produtos feitos usando materiais de baixo 

impacto ambiental. Todas estão de alguma forma relacionadas à redução de pegada de carbono 

da empresa analisada. 

 

i. Prática#1: Estratégia corporativa de desenvolvimento de produtos para que sejam 

duráveis: Este é um direcionamento estratégico da empresa, tanto para as áreas de 

produtos quanto para a área industrial, pela produção de produtos com qualidade 

superior para que sejam duráveis em qualidade e atemporais para não serem descartados 

por mudanças nas tendências de moda. 

Em relação ao modelo de SOI de Adams et al. (2016), um dos fatores para que uma 

prática de inovação para sustentabilidade seja qualificada como de transformação 

organizacional é que ela precisa se tornar “incorporada como uma norma cultural e 

estratégica” (ADAMS et al., 2016, p. 190) e a orientação desta empresa para produtos 

com alta durabilidade está nitidamente entremeada em sua estratégia, sendo diretamente 

atestada pelas áreas entrevistadas. 

 

A gente tá muitas vezes abrindo mão de beleza para ter durabilidade e qualidade por 

causa do meio ambiente. Acabei de cancelar um tecido porque não tinha durabilidade. 

(Debora) 

 

Sobre a circularidade para redução da pegada de carbono, nós temos um trabalho bem 

forte de posicionamento da marca da durabilidade dos produtos que fundamentam 

esse posicionamento. (Thais)  

 

Não é a qualidade do atributo, do ponto de vista de que peça legal, bem feita, que 

coleção bonita. Não é esse atributo. É atributo de qualidade de algo que dura. Que eu 

compro hoje e posso usar, se quiser, por 15, 20 anos a peça.(Felipe) 

 

ii. Prática#2: Priorização da compra de poliéster produzido a partir de malha PET (garrafas 

plásticas) de seus fornecedores: Com esta iniciativa, segundo o site da empresa, mais de 
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85 milhões de garrafas foram transformadas em peças de roupa até hoje (2021) somente 

nesta empresa. Foram mais de 295 toneladas usadas na coleção. 

Esta prática foi aqui qualificada como sendo do contexto de transformação 

organizacional por ser uma inovação com restrição de recursos no qual o “input de 

recursos é minimizado, mas sem perder qualidade dos produtos” (ZESCHY, et al 

2011.apud ADAMS et al., 2016, p.190) e também porque este contexto contempla  

  

atividades específicas que incluem a busca e fornecimento de materiais sustentáveis 

de fornecedores alternativos ou o fornecimento de materiais sustentáveis pelos 

fornecedores já existentes (ADAMS et al., 2016, p. 191). 

 

Nós já utilizamos malha feitas a partir da reciclagem de garrafas PET há muitos anos. 

Já reciclamos milhares de garrafas. Inclusive temos um contador de garrafas 

recicladas em nosso site. (Marina)  

 

iii. Prática#3: Peças produzidas a partir do algodão desfibrado: Mesmo que apresentem 

desafios no uso dessa malha, esta empresa utiliza malha feita a partir de algodão 

desfibrado dos próprios resíduos têxteis que são enviados para um fornecedor que as 

reciclam mecanicamente e as devolve como tecido. 

Como apresentado na revisão de literatura, o modo de obtenção de fibras impacta 

diretamente na pegada de carbono da peça produzida (MODEFICA; FGVCES; 

REGENERATE, 2020), e o closed-loop production faz parte das práticas de 

construtores de sistemas ao “fazer o bem fazendo coisas novas com outros” (ADAMS 

et al., 2016, p.194). 

Hoje tudo isso é recolhido por um parceiro que desfibra, transforma em novos fios e 

dá pra fazer outros produtos. São nossas malhas feitas de fios desfibrados. Tudo o que 

sobra da nossa indústria, não vai para o lixo. (Marina)  

 

Existe uma dificuldade em usar o algodão desfibrado porque ele é uma fibra curta. 

Normalmente a fibra virgem tem 28 a 30 milímetros. A fibra de desfibrado têxtil, de 

acordo com fornecedor e talvez varie de acordo com o maquinário de cada um, é que 

um desfibrado ele consegue uma fibra de mais ou menos uns 12 milímetros, então é 

uma fibra mais curta, mais frágil, não tem mais a resistência de uma fibra de um 

algodão normal. Então a gente mistura que pode ser com poliéster reciclado, com fibra 

de algodão virgem e você tem novos fios. (Debora)  

 

iv. Prática#4: Uso de fibras alternativas: Ainda em fase de testes, a empresa utiliza outras 

fibras alternativas com reduzido impacto ambiental, como malhas feitas com 

reaproveitamento de fibra de bananeira, viscose EcoVero4 e poliamida biodegradável 

 
4 EcoVero é uma fibra de viscose produzida por uma empresa europeia chamada Lenzing e que declara emitir 50% 

menos carbono do que a fibra de viscose convencional. Mais informações em: https://www.lenzing.com. 
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em peças da linha fitness que se decompõe em até 3 anos após descarte. Esta informação 

está publicada no relatório de sustentabilidade da empresa, mas não é pública a 

informação sobre a participação destas fibras no total produzido e comercializado de 

produtos com essas fibras. Além disso, o único a citar esta iniciativa foi o gestor 

industrial em relação à poliamida biodegradável, que disse que ainda está em fase piloto 

com poucas com poucas peças em produção e com o tecido sendo fornecido por uma 

startup do segmento.  

Esta foi considerada uma atividade de transformação organizacional por constar no 

rol de “atividades específicas que incluem a busca e abastecimento de materiais 

sustentáveis de fornecedores alternativos ou o fornecimento de materiais sustentáveis 

pelos fornecedores já existentes” (ADAMS et al., 2016, p. 191). 

 

v. Prática#5: Substituição de parte do algodão convencional pelo algodão orgânico: Esta 

troca apresenta uma redução na pegada de carbono quando da utilização de algodão 

obtido de maneira orgânica por reduzir a utilização de fertilizantes químicos e 

defensivos agrícolas (MODEFICA; FGVCES; REGENERATE, 2020). Os 

entrevistados não souberam quantificar com precisão a participação no total produzido 

e comercializado, mas afirmaram se tratar de uma quantidade muito pequena. 

Apesar de pequena, essa prática impulsiona e incentiva a cadeia produtiva mais distante 

e, por isso, foi enquadrada como sendo de transformação organizacional, porque “as 

empresas que desejam alcançar o maior impacto de sustentabilidade podem optar por 

direcionar as iniciativas da cadeia de fornecimento a montante” (HUBER, 2008 apud 

ADAMS et al., 2016, p.191). 

 

Acho que 75% da nossa produção é algodão. Com algodão orgânico são poucos 

produtos. Acho que uns 5 ou 6 produtos. O desafio do orgânico é preço. (Debora) 

 

Quadro 12: Resumo das Práticas de Inovação de Produtos da empresa A 

# Organização Práticas 
OCDE 

(2006) 

Marcon, de Medeiros, 

Ribeiro (2017) 

Adams et al. 

(2016) 

1 Empresa A 
Desenvolvimento de produtos para 

durabilidade 

Inovação em 

Produtos 

Produtos com vida útil 

estendida 

2. 

Transformação 

Organizacional 

2 Empresa A 
Poliéster produzido a partir de 

malha PET (garrafas plásticas) 

Inovação em 

Produtos 

Produtos feitos com 

materiais reciclados 

2. 

Transformação 

Organizacional 
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3 Empresa A 
Produtos feitos com algodão 

desfibrado 

Inovação em 

Produtos 

Produtos feitos com 

materiais reciclados 

3. Construção 

de Sistemas 

4 Empresa A 

Meia-malha feita com 

reaproveitamento de fibra de 

bananeira, viscose EcoVero, 

Poliamida biodegradável em peças 

da linha fitness 

Inovação em 

Produtos 

Produtos feitos usando 

materiais de baixo 

impacto ambiental 

2. 

Transformação 

Organizacional 

5 Empresa A 

Substituição de parte do algodão 

convencional pelo algodão 

orgânico 

Inovação em 

Produtos 

Produtos feitos usando 

materiais de baixo 

impacto ambiental 

2. 

Transformação 

Organizacional 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1.3 Práticas de inovação em processos 

 

Esta organização apresentou sete práticas de inovação em processos, sendo duas 

caracterizadas pelo (i; ii) incremento de desempenho nos processos, uma de (iii) aproveitamento 

de materiais, uma (iv) por tecnologias verdes/limpas, outra por (v) práticas relacionadas à 

energia e duas (vi, vii) por fontes de energia renováveis. 

 

i. Prática#6: Aumento da eficiência energética da caldeira através da secagem da biomassa 

utilizando calor residual da própria caldeira: A empresa possui uma caldeira que é 

abastecida por biomassa (cavaco de madeira), porém, ela regularmente apresentava 

umidade acima do recomendado. Foi comprado um secador e utilizou-se o calor residual 

da própria caldeira para secar o cavaco e ganhar eficiência na sua queima. 

Pode-se considerar esta inovação como sendo de otimização operacional por ser uma 

“melhoria incremental, orientada a um único problema e relacionada a correções 

técnicas como forma de reduzir o impacto enquanto mantém os negócios normalmente” 

(ADAMS et al., 2016, p. 189). 

 

Quando entra em temporada de chuvas, a eficiência da minha caldeira cai, porque 

meu cavaco é dimensionado para entrar com 40% de umidade. Esse é o número bom 

dela. Começa a entrar cavaco 45%, 50%, parte da esteira que deveria estar gerando 

calor, está secando o cavaco. Está mais úmido do que deveria [...], então, perco 

eficiência. Eficiência energética. O que dá para fazer? [...] Fazer um projeto que é um 

secador de cavaco. Antes de entrar na caldeira, lá no silo, é abastecido esse secador, 

que usa um calor do mesmo processo que sobra, o calor, então, ele usa esse vapor para 

secar. O cavaco entra seco na caldeira. Não tenho mais essas oscilações de 

performance. Tem uma eficiência energética melhor, mais estável. (Felipe) 

 

ii. Prática#7: Utilização do software Environmental Impact Measurement (EIM) para 

ganho de eficiência na lavanderia de denim: Esse software acompanha a nova lavanderia 
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de jeans e monitora a eficiência hídrica e energética na produção de jeans e emite um 

selo de padrão mundial. A empresa está atualmente com selo verde, o melhor padrão 

mundial e, por ela ser uma “busca de ganhos de eficiência por meio da adoção de novas 

práticas” (ADAMS et al., 2016, p. 189), foi classificada como parte de um contexto de 

otimização operacional. 

 

100% da nossa produção de jeans é sustentável. Utilizamos o sistema EIM, que tem 

três selos, e a gente está sempre no verde. Este software nos permite medir o impacto 

em termos de água, energia, químicos e mão-de-obra. (Debora) 

 

iii.  Prática#8: Reciclagem e reaproveitamento de resíduos têxteis: 100% dos resíduos de 

corte e confecção têxtil (equivalente a 2 mil toneladas de retalhos por ano) são 

encaminhados para a reciclagem com um parceiro externo. Parte é transformada em 

novos fios para fabricação de produtos de algodão desfibrado e parte é destinada para 

subprodutos como enchimento, estofamento, entre outros. Para Adams et al. (2016), a 

reciclagem é uma atividade característica da primeira dimensão, ou seja, de otimização 

operacional. 

 

Desde 2010 a gente já vende nossos resíduos de corte para fazer fio em parceria com 

a [empresa ocultada por confidencialidade], que é uma das empresas que compra 

nossos resíduos de corte e que nem chamamos mais resíduo porque ele é matéria 

prima para produção de fios de artesanato e não são tingidos novamente. (Thais) 

 

iv. Prática#9: Secagem de lodo com aproveitamento de calor da caldeira: O lodo da estação 

de tratamento de efluentes é atualmente enviado para um aterro sanitário, porém, 75% 

do seu volume era água até pouco tempo. A empresa instalou um secador de lodo 

aproveitando o calor residual da caldeira e reduziu o volume enviado para aterro para 

25% do inicial. 

Essa prática foi enquadrada como de otimização operacional por melhorar a gestão de 

resíduos, que é uma característica de primeiro contexto, e, neste caso, isso é feito sem 

aumentar emissão de carbono porque há um aproveitamento do calor excedente da 

caldeira. 

 

Nós compramos um secador de lodo que reaproveita o calor. O que acontece? Nosso 

calor que iria para a atmosfera como perda de energia, a gente reutiliza, seca o lodo 

[...], então, 50% de água a gente deixou de mandar para aterro. Em 2015, esse número 

que te falei era 279 toneladas de lodo. Agora é 40. (Felipe) 
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v. Prática#10: Escritório corporativo em São Paulo com certificação LEED: O novo 

escritório da empresa obteve certificação LEED, o que reduz sua pegada de carbono. 

Essa prática não foi citada em nenhuma das entrevistas, mas está documentada no 

Relatório de Sustentabilidade da empresa e atesta que 85% dos equipamentos deste 

escritório possuem selo Energy Star de baixo consumo energético, além de que ela 

adotou luminárias de led para reduzir consumo. Como essa prática visa “reduzir a 

intensidade do uso de recursos” (ADAMS et al., 2016, p. 189), foi classificada como de 

otimização operacional. 

 

vi. Prática#11: Uso de biomassa (cavaco de madeira de reflorestamento) como combustível 

para geração de energia térmica: A empresa substituiu o combustível da caldeira, que 

era o gás natural, por biomassa e reduziu 77% da emissão de GEE da indústria. Essa 

inovação foi classificada como de primeiro contexto, otimização operacional, por ter 

como “resultado a redução de danos por unidade de produção, que é alcançada por meio 

do uso do processo de inovação existente” (ADAMS et al., 2016, p. 189). 

 

Hoje nós temos uma parte do processo que ainda usa energia não renovável que é o 

gás natural, mas gradativamente a gente tem transferido esses equipamentos para um 

sistema à base de biomassa. (Thais) 

 

Então vamos reduzir mais um pouco. Mudar a matriz. É bem caro um projeto desse, 

para você ter uma ideia, é em torno de R$ 2 milhões, R$ 3 milhões. Longe de ser 

barato. Mas tem que fazer. (Felipe) 

 

vii. Prática#12: Compra de energia renovável no Mercado Livre de Energia Elétrica5: A 

empresa adquire energia de fontes renováveis diretamente de geradores, via mercado 

livre, para 100% do abastecimento das lojas próprias e 50% do abastecimento energético 

das fábricas. 

A base das práticas da primeira dimensão é “fazer melhor as mesmas coisas” por meio 

da “busca de ganhos de eficiência por meio da adoção de novas práticas” (ADAMS et 

al., 2016, p. 189) e, por este motivo, a compra de energia no mercado livre se 

compreende como sendo do contexto de otimização operacional.  

 

Além disso, olhamos a compra de energia renovável, inclusive, mesmo com um custo 

maior, às vezes, a opção é validada pela diretoria e pela presidência. (Thais) 

 
5 O Mercado Livre de Energia Elétrica é “um ambiente de negociação de energia onde consumidores ‘livres’ 

podem comprar de fontes alternativas a concessionária local”. Mais informações em: 

https://www.mercadolivredeenergia.com.br.  



 

 

100 
 

 

Nós compramos energia. Nossa energia é negociada. A gente compra o que tem 

disponível no mercado de energia limpa, que eles falam. Energia de fontes renováveis, 

limpa, etc. O problema é que tem uma cota. Ela não tem disponibilidade infinita, é 

muito pouco. Então, por exemplo, se a gente quiser comprar para 100% da matriz, a 

gente não consegue porque não existe. Então, a gente está brigando para comprar 

100% da malharia e 50% para a matriz. (Felipe) 

 

Quadro 13: Resumo das práticas de inovação em processos da empresa A 

# Organização Práticas 
OCDE 

(2006) 

Marcon, de 

Medeiros, Ribeiro 

(2017) 

Adams et 

al. (2016) 

6 Empresa A 

Aumento da eficiência 

da caldeira através da 

secagem da biomassa 

utilizando calor residual 

da própria caldeira 

Inovação em 

Processos 

Incremento de 

desempenho nos 

processos 

1.  

Otimização 

Operacional 

7 Empresa A 
Utilização de software 

EIM  

Inovação em 

Processos 

Incremento de 

desempenho nos 

processos 

1.  

Otimização 

Operacional 

8 Empresa A 

Reciclagem e 

reaproveitamento de 

resíduos têxteis 

Inovação em 

Processos 

Aproveitamento de 

materiais 

1.  

Otimização 

Operacional 

9 Empresa A 

Secagem de lodo com 

aproveitamento de calor 

da caldeira 

Inovação em 

Processos 

Tecnologias 

limpas/verdes 

1.  

Otimização 

Operacional 

10 Empresa A 

Escritório corporativo 

em São Paulo com 

certificação LEED 

Inovação em 

Processos 

Práticas relacionadas a 

energia 

1.  

Otimização 

Operacional 

11 Empresa A 

Uso de biomassa 

(cavaco de madeira de 

reflorestamento) como 

combustível para 

geração de energia 

térmica 

Inovação em 

Processos 

Fontes de energia 

renováveis 

1.  

Otimização 

Operacional 

12 Empresa A 

Compra de energia 

renovável no mercado 

livre 

Inovação em 

Processos 

Fontes de energia 

renováveis 

1.  

Otimização 

Operacional 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1.4 Práticas de inovação organizacional 

 

Esta organização apresentou sete práticas de inovação organizacional, sendo duas (i; ii) 

caracterizadas pela aprendizagem orientada para inovação ambientalmente sustentável, duas 

(iii; iv) pela cooperação com stakeholders, uma (v) de inovação no modelo de negócios e duas 

(vi; vii) pela promoção do consumo sustentável por consumidores finais. 
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i. Prática#13: Inventário de emissões de gases de efeito estufa — escopos 1 e 2: Essa 

organização realizou o inventário completo de emissões escopo 1 e 2 seguindo as regras 

do GHG Protocol desde 2015. Para este trabalho, foi consultado o relatório publicado 

em 2019, no qual algumas metas já haviam sido atingidas e o volume de emissões já 

havia reduzido significativamente. Segundo esse relatório, a emissão por peça 

produzida em 2017 foi de 0,28 kgCO2/peça, sendo que a meta que tinha sido 

estabelecida pela empresa era de 0,43KgCO2/peça até 2020 (20% de redução até 2020 

em relação ao ano base de 2014). 

O plano é que o escopo 3 entre no próximo ciclo de inventário para o planejamento de 

2021-2030. Esta prática é considerada de primeiro contexto, otimização operacional, 

porque “empresas com processos eficazes de gestão do conhecimento podem explorá-

los para apoiar a inovação orientada a sustentabilidade” (AYUSO; et al., 2011 apud 

ADAMS, 2016, p.189). 

 

ii. Prática#14: Avaliação de Ciclo de Vida Organizacional: Apesar de não possuírem o 

escopo 3 de inventário de emissões, implantaram a Avaliação de Ciclo de Vida 

Organizacional para estimar os impactos ambientais do grupo em valores absolutos e 

por peça e assim como a prática anterior, foi classificada em otimização operacional 

porque “empresas com processos eficazes de gestão do conhecimento podem explorá-

los para apoiar a inovação orientada a sustentabilidade(AYUSO; et al., 2011 apud 

ADAMS, 2016, p.189).  

 

Calculamos o escopo 1 e 2. O 3 nós fizemos um ACV organizacional até o portão em 

2018 e 2019, estando o primeiro publicado no relatório de sustentabilidade de 2019 e 

o de 2019 vai sair e já adianto que conseguimos reduzir os impactos em emissões no 

ACV organizacional. (Thais) 

 

iii. Prática#15: Parceria com universidades e institutos de pesquisa para avanço na 

implantação de novas práticas: Todas as inovações em matérias-primas nasceram de 

uma forte parceria da empresa com seus fornecedores, que reconheceram o espírito 

inovador da companhia e de seu compromisso com a sustentabilidade.  

Esta prática já é característica da dimensão de construção de sistemas, uma vez que 

“os tipos de colaborações amplas descritos, embora raros, envolvem o desenvolvimento 

de relações viáveis entre uma ampla gama de parceiros privados, públicos e da 

sociedade civil” (MCDONOUGH; BRAUNGART, 2002, UNDP, 2010 apud ADAMS, 

2016, p.193) 
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Aí tem universidade por trás. Porque é esse tipo de coisa que você põe na mão de 

alguém que está fazendo mestrado, doutorado, cara cabeça que está só estudando isso. 

O papel da universidade é muito importante. Porque a indústria não vai ter tempo de 

fazer esse estudo. Não adianta. Então, pega alguém que dedica o tempo a isso, tem 

condições, capacidade de pesquisar. (Felipe) 

 

iv. Prática#16: Promoção de um evento de inovação anualmente para buscarem novas 

soluções com parceiros: Este evento traz palestras de empresas que são referência em 

inovação no mundo, abrindo espaço para trabalhos inéditos e inovadores de pessoas 

físicas, empresas, universidades e centros de pesquisa para que sejam apresentados aos 

parceiros e lideranças. Essa prática está relatada no Relatório de Sustentabilidade da 

empresa, mas não foi abordada por nenhum dos entrevistados e pode ser considerada 

como de construção de sistemas no framework de SOI, pois ela “sustenta uma lógica 

de ampla colaboração e investimento em soluções de sistemas para derivar novas 

propostas de valor compartilhadas de toda a rede sociotécnica e ecossistêmica para ter 

um impacto positivo” (ADAMS, et al., 2016, p. 193). 

 

v. Prática#17: Comitê multidisciplinar de Produtos Sustentáveis: Composto por 

representantes das marcas, processos industriais, compras, engenharia de produto, 

marketing e especialistas em sustentabilidade, é uma reunião mensal com reporte à 

presidência e tem como foco o aperfeiçoamento de produtos, processos de produção e 

de gestão para a sustentabilidade. 

A segunda dimensão de SOI é menos insular e “as atividades são caracteristicamente 

mais orientadas para as pessoas, integram mais profundamente a sustentabilidade na 

organização e são menos isoladas” (ADAMS, et al., 2016, p. 190). Além disso, também 

é definida como um “processo de inovação orientado pelos valores pessoais e aspirações 

dos próprios líderes empresariais preocupados com a sustentabilidade” (DYLLICK; 

HOCKERTS, 2002 apud ADAMS, 2016, p.190). 

 

[...] e pensamos: como a gente dá um jeito no produto final? A gente montou um 

squad interno para que a gente consiga reciclar as roupas. Acabamos de ver que a 

concorrente fez uma coleção reciclada. A gente não quer fazer uma coleção reciclada. 

A gente quer dar uma solução para a coleção inteira, para o ciclo do produto. Uma 

parte deste squad é para tratar a experiência do consumidor, como ele vai devolver a 

peça, porque hoje ele não enxerga muito valor pra isso, mostrar pra ele como isso é 

importante, como a gente vai fazer a reciclagem. Agora a gente tem que fechar o ciclo 

e colocando o consumidor no meio. A outra parte deste squad é tratar do produto e 

depois a gente vai fechar com a logística. (Debora). 
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vi. Prática#18: Second hand use: Firmou parceria com empresa de brechó on-line 

(Repassa6) para promover a circulação de peças não utilizadas pelos clientes. Os clientes 

da empresa podem receber até 50% de desconto no site da Repassa para colocarem suas 

peças em circulação e/ou podem realizar retirada gratuita das sacolas da Repassa em 

algumas lojas da rede própria da empresa A. 

Segundo Adams et al. (2016, p.194), “os criadores de sistemas estão cada vez mais se 

envolvendo em diálogos construtivos com múltiplos stakeholders ao invés de 

simplesmente agirem por conta própria” e por este motivo esta foi considerada uma 

prática construtora de sistemas. 

 

A parceria com a Repassa já é um olhar para novos negócios no sentido de criar 

parcerias para estender o uso do produto e sempre olhando para a circularidade como 

uma tendência de mercado muito forte. (Thais) 

 

Primeira coisa foi o Repassa para a pessoa trocar uma peça, doar uma peça, a gente 

ajuda a peça a doar ou até mesmo vender. Estamos há dois anos com essa parceria 

para ele fazer essa circularidade. Não é o processo completo, mas em novembro e 

dezembro nós mandamos para todo mundo a sacolinha para que eles pudessem 

devolver pra gente para que a gente ajudasse eles a revenderem as peças. (Debora) 

 

vii. Prática#19: Plataforma com guia de estilo para manter peças em uso mesmo com 

mudanças de tendências de moda: Está nos planos da empresa desenvolver uma 

plataforma considerando guias de estilo e customização que possibilitem maior 

versatilidade do produto, cuidados e alternativas de pequenos reparos visando a 

conservação e a durabilidade das peças. Esse item não foi citado em nenhuma das 

entrevistas e está descrito nas metas de sustentabilidade para o próximo ciclo 2020-

2030. 

Essa é uma iniciativa que estimula a economia circular e Adams et al. (2016) a 

qualificam como sendo de construtora de sistemas, visto que provoca uma mudança 

no sistema “take-make-waste” para um modelo industrial restaurativo mudando o 

modelo do business as usual. 

 

 

 

 

 
6 Repassa é uma empresa de brechó online que intermedia a revenda de roupas usadas por consumidores finais de 

diversas marcas: https://www.repassa.com.br/.  
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Quadro 14: Resumo das práticas de inovação organizacional da empresa A 

# Organização Práticas OCDE (2006) 
Marcon, de Medeiros, 

Ribeiro (2017) 

Adams et al. 

(2016) 

13 Empresa A 

Inventário de emissões de 

gases de efeito estufa - 

escopos 1 e 2 

Inovação 

Organizacional 

Aprendizagem 

orientada para inovação 

ambientalmente 

sustentável 

1.  

Otimização 

Operacional 

14 Empresa A 
Avaliação de Ciclo de 

Vida Organizacional 

Inovação 

Organizacional 

Aprendizagem 

orientada para inovação 

ambientalmente 

sustentável 

1.  

Otimização 

Operacional 

15 Empresa A 

Parceria com 

universidades e institutos 

de pesquisa para avanço na 

implantação de novas 

práticas 

Inovação 

Organizacional 

Cooperação com 

stakeholders 

3.  

Construção de 

Sistemas 

16 Empresa A 
Promoção de evento de 

inovação anualmente  

Inovação 

Organizacional 

Cooperação com 

stakeholders 

3.  

Construção de 

Sistemas 

17 Empresa A 

Comitê multidisciplinar 

para desenvolvimento de 

produtos sustentáveis 

Inovação 

Organizacional 

Inovação no modelo de 

negócios 

2. 

Transformação 

Organizacional 

18 Empresa A 

Second hand use: Parceria 

com empresa de brechó 

on-line para promover a 

circulação de peças que 

não estão sendo utilizadas 

pelos clientes 

Inovação 

Organizacional 

Promoção do consumo 

sustentável por 

consumidores finais 

3.  

Construção de 

Sistemas 

19 Empresa A 

Plataforma com guia de 

estilo para manter peças 

em uso mesmo com 

mudanças de tendências de 

moda 

Inovação 

Organizacional 

Promoção do consumo 

sustentável por 

consumidores finais 

3.  

Construção de 

Sistemas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1.5 Práticas de inovação em marketing 

 

Esta organização apresentou seis práticas de inovação em marketing, sendo uma (i) 

caracterizada por processos de distribuição de novos/melhorados, duas (ii; iii) em inovação em 

design e embalagens e três (iv; v; iv) em inovação para comunicação. 
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i. Prática#20: Programa de logística reversa dos produtos das marcas: Este é um programa 

que está em fase de projeto e seu objetivo será recuperar as roupas pós-uso dos clientes 

nos diversos pontos de contato com a marca, sejam canais de distribuição de 

proprietários ou não, para que retornem à indústria e sejam reciclados e reaproveitados 

no processo produtivo como insumos. Um dos desafios apresentado pela entrevistada 

deste programa é que as distâncias para transporte sejam menos carbono intensivas do 

que o próprio descarte das peças. 

Por se tratar de um plano para ativar a circularidade das peças, está qualificada como 

uma prática “construtora de sistemas”. 

 

[...] a gente está com o SENAC juntos e outros parceiros, startups. Fizemos uma 

conversa com quatro startups que são fortes em sustentabilidade e a gente escolheu 

uma para trabalhar com a gente. A startup vai nos ajudar a nos conectar com 

fornecedores logísticos. Nós somos fortes no interior do país, então, trazer uma peça 

aqui para o sul vindo do sertão do Rio Grande do Norte em Seridó pode não ser a 

melhor alternativa. (Debora)  

 

ii. Prática#21: Saquinhos de plástico PET reciclado: A empresa não utiliza mais sacos 

plásticos de matéria-prima virgem para embalar as peças que são despachadas para as 

lojas próprias e multimarcas, usando somente saquinhos oriundos de PET reciclado, o 

que reduz a pegada de carbono das embalagens. Essa prática é considerada de primeira 

dimensão por ser um “(re)design de conteúdo de produto ou embalagem” (ADAMS, et 

al., 2016, p. 189). 

 

[...] outra coisa, a gente não usa mais saquinhos de plástico virgem para as roupas. 

São todos reciclados. Eles são mais feios, mas pelo menos a gente está reciclando. 

Eles são mais opacos, menos transparentes, mas ele cumpre o papel que é garantir que 

a peça esteja protegida e embalada para chegar na loja. (Debora) 

 

iii. Prática#22: Etiqueta estampada para facilitar identificação da composição do tecido no 

retorno da peça: A empresa substituiu as tradicionais etiquetas de composição, que são 

geralmente cortadas pelos consumidores e que dificultam a identificação da composição 

da peça no pós-uso, por um método chamado tampografia, que estampa as mesmas 

informações no interior da peça e não sai facilmente com o tempo e as lavagens. Essa é 

uma iniciativa para viabilizar a circularidade das peças pós-consumo que facilitam sua 

reciclagem não só pela empresa em questão, mas por qualquer outra organização que 

deseje torná-la novamente um insumo de produção e, por isso, foi enquadrada na 

dimensão de construção de sistemas. 
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Nosso movimento para retirar etiquetas das peças e colocar só uma estampa interna, 

que a gente chama de tampografia, e nessa estampa tem a composição da peça. Além 

de garantir mais conforto para o cliente, utiliza menos recursos (etiquetas) e é mais 

fácil de reciclar. Porque pra gente reciclar, todos esses insumos que têm na peça eles 

precisam ser retirados, então, isso já tornam estes produtos mais apropriados para 

serem reciclados um dia. Isso não sai com lavagem. Tem uma boa durabilidade. 

(Debora) 

 

iv. Prática#23: Posicionamento de marca para longevidade de produtos: A atual tagline da 

marca "Moda sem ponto final" foi criada propositadamente para se posicionar como 

uma empresa que produz e comercializa itens longevos. Para reforçar esse 

posicionamento, não utiliza mais o ano de lançamento nas coleções (ex: 

Primavera/Verão 21) para não transmitir uma mensagem de descartabilidade.  

Com isso, se apresenta como construtora de sistemas ao se desacoplar do modelo fast 

fashion de produção e de comercialização, “deixando o paradigma econômico 

prevalecente para reformular o propósito da empresa na sociedade” (ADAMS, et al., 

2016, p. 193). 

 
A nossa declaração é justamente contra o fast fashion. A moda sem ponto final, se 

você ler a síntese da matéria, o escopo, é dizendo o seguinte: a moda tem que ser 

atemporal. Então, a empresa, desde o ano passado, não tem mais Primavera Moda, 

coleção primavera 21. Não. Primaveras, Verões, Outonos, Invernos. Não tem mais 

ano diferenciando. Porque uma peça tem que durar este inverno, mas ela tem que 

durar o próximo inverno e o próximo inverno. (Felipe) 

 

Desde o ano passado, a gente está colocando como posicionamento da marca uma 

moda diferente, uma moda de consumo sustentável, consumo consciente. A gente não 

quer divulgar uma moda que seja descartável, a gente não fala mais sobre uma coleção 

primavera do ano, a gente fala primaveras porque é legal você usar uma roupa que era 

da primavera passada, sabe? A gente fala outonos, invernos, primaveras. Não existe 

essa coisa de coleção. (Debora) 

 

 

v. Prática#24: Signatários do Business Ambition for 1.5ºC do Pacto Global: Foi a primeira 

empresa de moda nacional a assinar este acordo, se comprometendo a não permitir que 

a temperatura global aumente além de 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais e também 

se comprometendo a zerar suas emissões de GEE até 2050, estabelecendo metas internas 

para esse objetivo alinhadas com as metas estabelecidas pela Science Based Targets 

Initiative7 (SBTI).  

 
7 O SBTI é fruto de uma parceria entre CDP, o Pacto Global das Nações Unidas, o World Resources Institute 

(WRI) e o World Wide Fund for Nature (WWF) cujo objetivo é impulsionar ações climáticas no setor privado, 

favorecendo o estabelecimento de metas de redução de emissões baseadas na ciência.  
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Essa é uma iniciativa que impulsiona e encoraja o setor e é classificada como de 

construção de sistemas, dado que “o papel dos construtores de sistemas passa a ser o 

de iniciar, mobilizar, inspirar e liderar a mudança (ADAMS, et al., 2016, p. 193). 

 

O grupo assumiu o Business Ambition em 2019, então, temos 2 anos para propor as 

nossas metas para o SBTi. Esse é o novo passo da empresa e dá para entender o quanto 

isso é estratégico [...], inclusive com apresentação do nosso escopo 3 que nós não 

tínhamos feito até agora dentro do GHG Protocol, mas tínhamos feito dentro da 

análise de ACV. (Thais) 

 

O grupo é signatário do Pacto Global da ONU e o nosso CEO é embaixador 

especificamente das mudanças climáticas. Então esse é um assunto que ele advoga 

bastante como liderança. A gente até tem, na nossa parte aqui na frente de 

comunicação, a gente tem um compromisso mensal com o time do Pacto de reverberar 

conteúdos que são pautados por eles [...], tanto nas nossas redes, no LinkedIn do 

próprio CEO. E ele também traz essa voz muito ativa dentro do universo das 

lideranças dos CEOs brasileiros. (Lucia) 

 

vi. Prática#25: Divulgação e participação na Hora do Planeta (Earth Hour) para manifestar 

e comunicar seu compromisso contra as mudanças climáticas: Além de participar 

anualmente da Hora do Planeta (Earth Hour) apagando as luzes por uma hora das 

vitrines das lojas e fachadas das unidades fabris, também promoveu, antes da pandemia, 

um luau à luz de velas e tochas para 2,5 mil pessoas para estender a comunicação do ato 

a mais pessoas.  

Essa ação da empresa é classificada como de otimização operacional, pois contribui 

para o fortalecimento da cultura interna para a sustentabilidade através da reformulação 

“das comunicações internas para focar na sustentabilidade, incorporando a mensagem 

de sustentabilidade e engajando os trabalhadores da linha de frente” (REED, 2002 apud 

ADAMS, 2016, p.189). 

 

Quadro 15: Resumo das práticas de inovação em marketing da empresa A 

# Organização Práticas OCDE (2006) 

Marcon, de 

Medeiros, 

Ribeiro (2017) 

Adams et al. 

(2016) 

20 Empresa A 
Programa de logística reversa 

dos produtos das marcas 

Inovação em 

Marketing 

Processos de 

distribuição 

novos/melhorados 

3.  

Construção 

de Sistemas 

21 Empresa A 
Saquinhos de plástico PET 

reciclado 

Inovação em 

Marketing 

Inovação em 

Design e 

Embalagens 

1.  

Otimização 

Operacional 

22 Empresa A 

Etiqueta estampada para 

facilitar identificação no 

retorno da peça 

Inovação em 

Marketing 

Inovação em 

Design e 

Embalagens 

3.  

Construção 

de Sistemas 
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23 Empresa A 
Posicionamento de marca para 

longevidade de produtos 

Inovação em 

Marketing 

Inovação na 

Comunicação 

3.  

Construção 

de Sistemas 

24 Empresa A 

Signatários do Business 

Ambition for 1.5ºC do Pacto 

Global 

Inovação em 

Marketing 

Inovação na 

Comunicação 

3.  

Construção 

de Sistemas 

25 Empresa A 

Divulgação e participação na 

Hora do Planeta (Earth Hour) 

para manifestar e comunicar 

seu compromisso contra as 

mudanças climáticas 

Inovação em 

Marketing 

Inovação na 

Comunicação 

1.  

Otimização 

Operacional 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.1.6 Interpretação e reflexão sobre os dados do caso da empresa A 

 

Este grupo empresarial, como demonstrado na seção 4.1.1, carrega os princípios do 

desenvolvimento sustentável nos valores e cultura organizacional desde o início de sua 

trajetória em virtude dos ideais de seu fundador. Esse valor foi passado para as novas gerações 

que o sucederam, se entremeou na liderança corporativa e, por este motivo, hoje apresenta 

algumas práticas de sustentabilidade maduras e mais abrangentes. 

Ao todo, foram identificadas 25 práticas de inovação voltadas a combater as mudanças 

climáticas, sendo cinco de inovação em produtos, sete de inovação em processos, sete de 

inovação organizacional e seis de inovação em marketing. Quanto à sua abrangência e 

profundidade, foi possível qualificá-las de acordo com o modelo final de SOI de Adams et al. 

(2016) e onze foram enquadradas no contexto inicial conhecido como otimização operacional 

por terem mais foco interno de atuação com busca por ecoeficiência, cinco no contexto de 

transformação organizacional por gerarem novas oportunidades de negócios e representarem 

uma mudança no propósito da empresa e, por fim, nove em construção de sistemas por se 

tratarem de ações que ultrapassam as fronteiras da empresa e abarcam outros stakeholders. 

Dentre as inovações em produtos, o destaque fica nas apostas feitas pela empresa em 

economia circular com o uso mais intensivo de fibras de poliéster reciclado, com o fechamento 

do ciclo dos resíduos têxteis de algodão e com a sua reintrodução na cadeia produtiva como 

insumo para produção de peças com valor agregado superior aos subprodutos tradicionais como 

estofamentos, panos para limpeza, entre outros, e com o direcionamento estratégico para 

produção de roupas de longa duração em qualidade e atemporalidade. As fibras alternativas, 

apesar de serem citadas nos documentos analisados, ainda fazem parte de uma gama de 

iniciativas incipientes e com pouco resultado efetivo. 
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Dentre estas práticas de produtos, duas barreiras para difusão destas inovações foram 

citadas nas entrevistas. A primeira em relação à utilização das malhas de algodão desfibrado 

que, por serem mecanicamente recicladas, perdem qualidade por encurtamento da fibra. 

 

Mas, por ser uma fibra mais curta, ela é uma fibra mais difícil mesmo e precisa fazer 

misturas. O acabamento é diferente, o toque é diferente. Tem limitações e muitas 

vezes acabam sendo destinadas a outras coisas que não só roupas. (Debora) 

 

A gente quer transformar em fio e fazer peça. Não dá para fazer camiseta. Tem que 

fazer um casaco, calça. Peças mais pesadas. Tem que ter inteligência da criação 

também, porque senão você nunca vai conseguir reaproveitar. (Felipe) 

 

A segunda barreira em relação à inovação em produtos é sobre a adoção do algodão 

orgânico em uma parte maior da coleção desenvolvida que, segundo Modefica, FGVCes e 

Regenerate (2020), reduz em 58% a emissão de GEE, porém, o preço do quilo da fibra ainda é 

um impeditivo e acaba sendo ainda utilizado quase que amostralmente. 

 

Acho que 75% da nossa produção é algodão. Com algodão orgânico são poucos 

produtos. Acho que uns cinco ou seis produtos. O desafio do orgânico é preço. 

(Debora) 

 

Quanto às inovações em processos, destaca-se a grande dependência de aplicações 

tecnológicas para viabilização das melhorias em todas as práticas identificadas e por todas as 

sete práticas terem sido enquadradas como sendo de otimização operacional, visto que 

basicamente são iniciativas relativas à ecoeficiência, ou seja, estão buscando reduzir os danos 

ambientais. Em compensação, quando são analisadas sob o prisma da mitigação de GEE, 

possuem uma ação direta de redução, principalmente quanto à mudança do perfil de 

combustível utilizado na caldeira, que diminuiu em 77% a intensidade de carbono emitida no 

processo de queima e o abastecimento energético prioritário de fontes renováveis adquiridas no 

mercado livre. 

Em relação às barreiras relatadas pelos entrevistados para inovação em processos, três 

aparecem em evidência. A primeira diz respeito à necessidade de troca da matriz energética e 

à necessidade de investimento. 

 

Então vamos reduzir mais um pouco. Mudar a matriz. É bem caro um projeto desse, 

para você ter uma ideia, é em torno de R$ 2 milhões, R$ 3 milhões. Longe de ser 

barato. Mas tem que fazer. (Felipe) 
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A segunda é explicitada pelo gestor industrial quanto à vontade da empresa em adquirir 

no mercado livre o abastecimento energético somente de fontes renováveis, mas há 

indisponibilidade delas na quantidade necessária para toda a operação. 

 

Nós compramos energia. Nossa energia é negociada. A gente compra o que tem 

disponível no mercado de energia limpa, que eles falam. Energia de fontes renováveis, 

limpa etc. O problema é que tem uma cota. Ela não tem disponibilidade infinita, é 

muito pouco. Então, por exemplo, se a gente quiser comprar para 100% da matriz, a 

gente não consegue porque não existe. Então, a gente está brigando para comprar 

100% da malharia e 50% para a matriz. (Felipe) 

 

A terceira barreira é sobre a escala para adoção de novas tecnologias em processos. 

Muitas são apresentadas por empresas externas e fornecedores diretos, porém, não viabilizam 

em custo por falta de escala. 

 

Porque quando a gente fala em indústria, tem que ter a capacidade de ser massificado. 

Então, às vezes o conceito pode ser muito legal. Mas ele não tem como ser 

multiplicado. Fica no conceito, mas não dá, infelizmente, para a escala. (Felipe) 

 

Em relação às inovações organizacionais, diferentemente das inovações em processos, 

estas são pouco dependentes de tecnologias para sua execução e os destaques foram as práticas 

relacionadas à aprendizagem orientada para inovação ambientalmente sustentável com a 

inventariação dos GEE, seguindo as regras internacionais do GHG Protocol que tangibiliza a 

magnitude do desafio da gestão de carbono da empresa, e com a criação do comitê 

multidisciplinar para desenvolvimento de produtos sustentáveis com o envolvimento de muitas 

áreas da empresa para viabilizar a modelagem de um sistema de logística reversa de peças pós-

consumo dos clientes finais.  

Outra inovação de destaque é a parceira com a empresa de brechó online para já 

implantar a recirculação de peças nas lojas próprias, demonstrando que a empresa está disposta 

a se aliar com outras na busca por soluções sistêmicas. Dentre as sete práticas identificadas, 

duas foram qualificadas como sendo de foco interno, otimização operacional, uma de 

transformação organizacional e quatro de construção de sistemas, basicamente por 

envolverem outros entes de fora da empresa. 

A única prática em que foram apresentadas barreiras para sua implantação e difusão foi 

em relação às dificuldades para implementar um sistema de logística reversa de mercadorias 

que comunique bem o propósito e engaje o consumidor, que justifique economicamente o 

transporte das peças do destino final de volta até a sua origem na fábrica, e as dificuldades para 
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que estas peças sejam recicladas em escala e transformadas em novos produtos com a qualidade 

e durabilidade exigida pelos padrões da marca. 

 

Uma parte deste squad é para tratar a experiência do consumidor, como ele vai 

devolver a peça, porque hoje ele não enxerga muito valor pra isso, mostrar pra ele 

como isso é importante, como a gente vai fazer a reciclagem. (Marina) 

 

Quando você pensa em uma peça de pós-consumo, as dificuldades são muitas, porque, 

quando você pega uma peça que já foi usada, já foi lavada e talvez esteja danificada, 

cada uma é de um tamanho, as composições que são misturadas, então as dificuldades 

são tanto de coleta e separação quanto de fio mesmo, linha de costura, a logística das 

pessoas. (Debora) 

 

A gente é forte na durabilidade, na qualidade, então eu também não posso montar um 

produto que não vai durar. Não adianta nada eu fazer um produto que vai durar uma 

vez e vai voltar de novo para mim. (Debora) 

 

Algumas marcas pegam uma calça jeans, abrem toda ela e transformam em uma bolsa. 

Isso é um trabalho bem artesanal. Nesta empresa, como temos uma escala muito 

grande, nós estamos tentando achar uma solução para uma grande parte dos produtos. 

Não tem como a gente pegar uma camiseta, abrir recortar. A gente precisa transformar 

ele em matéria-prima novamente. (Debora) 

 

Por fim, das seis práticas classificadas como inovações em marketing, duas se 

destacaram pelo tamanho da ambição da alta liderança. A primeira é em relação ao novo 

posicionamento da marca para uma moda mais atemporal e longeva, descolando-se do 

paradigma de negócios fast fashion que foi e ainda é uma tendência praticada nos últimos anos 

pelas grandes varejistas de moda nacionais e internacionais. Esse posicionamento e o novo 

paradigma de uma moda mais slow fashion afetam não só as próprias emissões da companhia, 

mas também lideram uma provocação que pode reverberar nos concorrentes um 

questionamento sobre seu próprio modelo de negócios.  

A outra inovação de destaque é o comprometimento com o Business Ambition, 

assumido atualmente por somente 50 companhias de moda no mundo (MCKINSEY, 2020) para 

estabelecerem metas públicas de redução de pegada de carbono baseadas no SBTI e que, 

segundo Islam, Perry e Gill (2021), configura um esforço para adoção de parâmetros mais 

avançados e que contribuem para estratégias mais eficazes. Em relação ao modelo de Adams 

et al. (2016), duas dessas ações foram classificadas como sendo de otimização operacional e 

quatro como de construção de sistemas. 
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4.2 Apresentação dos resultados da empresa focal B 

 

4.2.1 Contexto da empresa 

 

A empresa focal B possui uma história que começou em 1947 com a abertura da 

primeira loja de roupas pelos fundadores da empresa na cidade de Natal, no estado do Rio 

Grande do Norte. Em 1958, inaugurou a primeira fábrica, também neste município, com uma 

área construída de 2.700 metros quadrados. No início da década de 70, a empresa decidiu abrir 

seu capital e também expandiu sua operação com a construção da fábrica de Fortaleza e de 

Mossoró (RN). Ao final da década, adquiriu um grupo de lojas do varejo têxtil, que seria 

responsável por sua expressiva expansão ao longo dos anos seguintes, e também inaugurou 

outra fábrica em Natal (RN), com área de 40.000 metros quadrados. Na década de 90, essa 

unidade fabril foi transferida para um distrito industrial em Extremoz (RN), cuja área construída 

equivale a 150.000 metros quadrados e ele produz a malharia e camisaria do grupo (SILVA, 

2011).  

Nas unidades fabris de Fortaleza, se concentram as produções de peças em tecido plano 

e tanto a produção destas quanto as do Rio Grande do Norte são, atualmente, destinadas 

exclusivamente para distribuição e comercialização na própria rede de lojas do grupo, cujo 

movimento se iniciou em 2005 e se consolidou em 2008. O centro de distribuição de Extremoz 

(RN) foi inaugurado no ano de 2000 com um total de 58.000 metros quadrados, o de Guarulhos 

(SP) com 85.000 metros quadrados inaugurado em 2002 e o de Manaus (AM) contando com 

6.000 metros quadrados. Em 2005, na área da antiga fábrica da empresa em Natal (RN), esse 

grupo investiu R$ 130 milhões na construção de um grande shopping center com 231 mil 

metros quadrados de área construída. No ano de 2007, constituiu uma empresa financeira para 

intermediar as vendas para seus consumidores oferecendo cartão de crédito private label para 

que a operação comercial do grupo se concentre financeiramente nos serviços desta nova 

empresa (SILVA, 2011). 

Esse grupo têxtil possui capital aberto listado na BM&FBovespa (B3) desde 1970 mas 

ainda é controlado pelos membros da família do fundador, que possuem a maior parte do 

controle acionário, já que o free float é de aproximadamente 17%. O grupo emprega mais de 

40 mil funcionários e é composto de uma empresa de varejo com 332 lojas (282 em shoppings 

e 50 em loja de rua) presentes em todas as regiões do território nacional, constituindo uma das 
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maiores varejistas de moda do Brasil com 671 mil metros quadrados de área de vendas, uma 

indústria têxtil com uma fábrica em Natal e outra em Fortaleza. É considerado o maior parque 

fabril da América Latina, com 626 mil metros quadrados, três centros de distribuição 

localizados em Guarulhos (SP), Natal (RN) e Manaus (AM), além de uma empresa financeira 

que atende aos clientes das lojas físicas do varejo. Essa verticalização permite atualmente, 

segundo a própria empresa, um ganho de eficiência e competitividade e otimiza a chegada dos 

produtos ao consumidor final. Essa empresa se autodeclara como a pioneira da implantação do 

modelo fast fashion no mercado nacional e carrega como bandeira o conceito do “See Now, Buy 

Now”. 

Na apresentação pública institucional da empresa referente aos resultados financeiros 

do exercício de 2020, com os impactos da pandemia da COVID-19, a empresa apresentou 

encolhimento tanto de sua receita líquida quanto de seu volume produzido em relação ao 

exercício de 2019, mas, ainda assim, apresentou números expressivos, comercializando 45 

milhões de peças, com 36% destas com produção própria, e integralizou uma receita líquida de 

R$6,2 bilhões no exercício. 

O foco desta pesquisa se restringiu apenas às operações fabris e à rede de lojas, 

excluindo das análises e entrevistas o braço financeiro e de crédito, assim como a participação 

acionária em um shopping center em Natal (RN). 

Em relação à estratégia de sustentabilidade, a empresa, apesar de ser de capital aberta e 

de grande porte, ainda não possui relatório de sustentabilidade publicado e apresenta suas 

iniciativas no próprio site de maneira desestruturada. Segundo os próprios entrevistados, o tema 

ganhou relevância nos últimos dois anos, culminando com a criação de uma área de 

Sustentabilidade em 2019, que possui uma estrutura de reporte direta ao CEO da empresa. 

 

A área de sustentabilidade foi criada em agosto de 2019. O grupo todo está voltado 

para essa agenda. Como um caminho sem volta. E mudanças climáticas está na 

estratégia da área de sustentabilidade, mas sustentabilidade está na estratégia do 

grupo. E até para te falar que, no planejamento estratégico para o grupo nos próximos 

anos, são três pilares básicos: cultura, transformação digital e sustentabilidade. 

(Vanessa) 

 

Desses 9 anos que eu tenho de empresa, eu fiquei um ano e meio fora, não se falava 

em sustentabilidade. É um assunto realmente recente. Um assunto que está ganhando 

um peso muito grande. (Pedro) 

 

Essa é uma companhia que está em processo de transformação para incorporar os 

princípios do desenvolvimento sustentável e as motivações para esta mudança no perfil 

organizacional aparentemente estão mais concentradas em pressões externas do que internas. 
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Apesar da sustentabilidade se fazer presente na estratégia corporativa formal, ao que parece, 

ainda não há uma disseminação de um plano de implantação que esclareça caminhos, timings, 

papéis e responsabilidades para que novas práticas sejam adotadas, como é possível observar 

nos trechos seguintes dos entrevistados. 

 

Até porque o mercado está cobrando isso. Os acionistas cobram isso. E as nossas 

principais concorrentes têm frentes muito fortes já trabalhando sustentabilidade. É um 

assunto que não tem como a gente ficar de fora. Acho que, agora, o grande lance é 

entender a velocidade. (Pedro) 

 

O nosso objetivo primeiro foi: vamos entender o que acontece, nos comparar aos 

demais players de mercado e já vamos aí assumir [...]. Porque, quando você entra num 

CDP da vida, numa coisa assim, a gente precisa agora internamente pactuar com o 

conselho. (Vanessa)  

 

Quanto a uma política de clima que deixe explícito quais práticas a empresa implantará 

para combater as mudanças climáticas, o plano ainda está em construção com pequenas ações 

implantadas, mas já pactuou que atuará para reduzir suas emissões com mitigação e não com 

apenas a sua compensação. 

 

Inclusive, a gente já explicou que a gente não quer trabalhar com compensação, que 

a gente quer atuar fortemente na redução mesmo das emissões. (Vanessa) 

 

Nas seções abaixo, serão apresentadas as práticas de inovação orientada à 

sustentabilidade, implantadas ou planejadas pela empresa estudada. Elas serão organizadas de 

acordo com a classificação de inovações do Manual de Oslo, da OCDE (2006), e serão 

qualificadas conforme o modelo de SOI de Adams et al. (2016). Ao longo das entrevistas e da 

análise documental, diversas práticas de sustentabilidade foram levantadas, porém, somente as 

que possuem relação com o combate às mudanças climáticas serão listadas. 

 

4.2.2 Práticas de inovação em produtos 

 

Nenhuma prática relacionada à inovação em produtos para redução da pegada de 

carbono foi identificada para esta organização. 

 

4.2.3 Práticas de inovação em processos 
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Esta organização apresentou quatro práticas de inovação em processos, sendo uma (i) 

caracterizada por aproveitamento de materiais, duas (ii; iii) práticas relacionadas à energia e 

uma (iv) relativa a fontes de energia renováveis. 

i. Prática#1: Reciclagem e reaproveitamento de resíduos têxteis: Ela vende as aparas 

têxteis para empresa, que desfibrila e usa esses materiais para a fabricação de redes, 

toalhas, estofamento, entre outros, mas não para a recomposição de tecidos e utilização 

como insumo na própria cadeia de produção. 

Reciclagem é uma atividade caracterizada por Adams et al. (2016) como sendo da 

primeira dimensão e, por isso, essa iniciativa foi classificada como de otimização 

operacional. 

 

ii. Prática#2: Compra de energia renovável no mercado livre: 50% das lojas e todas as 

fábricas são abastecidas com 100% de energia incentivada (PCH, Biomassa, Eólica, 

Solar) comprada no mercado livre diretamente de geradores. 

A base das práticas da primeira dimensão é “fazer melhor as mesmas coisas” por meio 

da “busca de ganhos de eficiência por meio da adoção de novas práticas” (ADAMS et 

al., 2016, p. 189) e, por este motivo, a compra de energia no mercado livre se 

compreende como sendo do contexto de otimização operacional. 

 

Hoje, a gente consegue dizer que, por exemplo, 100% da energia da nossa fábrica de 

Fortaleza é de fonte renovável. Mas eu não consigo te dizer que fontes são essas. E aí, 

a gente quer partir para um programa de rastreabilidade junto a essas concessionárias 

para saber: estou comprando eólica, estou comprando hidrelétrica, estou comprando 

solar? Que tipo de energia que eu estou contando? (Vanessa) 

 

iii. Prática#3: Loja piloto com certificação LEED: Este grupo lançou, em 2016, uma loja 

no Rio de Janeiro, em caráter experimental, com certificação LEED. Essa iniciativa não 

foi apresentada nas entrevistas, mas consta na análise documental do site da empresa e 

foi classificada como sendo de otimização operacional por “reduzir a intensidade do 

uso de recursos” (ADAMS et al., 2016, p. 189). 

 

iv. Prática#4: Lojas com iluminação de baixo consumo (LED): 40% das lojas possuem 

iluminação com lâmpadas de LED, que geram uma economia de 50 a 60%, quando 

comparadas às lâmpadas convencionais e, assim, essa prática foi classificada como 

sendo de otimização operacional por “reduzir a intensidade do uso de recursos” 

(ADAMS et al., 2016, p. 189). 
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Quadro 16: Resumo das práticas de inovação em processos da empresa A 

# Organização Práticas OCDE (2006) 

Marcon, de 

Medeiros, Ribeiro 

(2017) 

Adams et al. 

(2016) 

1 Empresa B 

Reciclagem e 

reaproveitamento de resíduos 

têxteis 

Inovação em 

Processos 

Aproveitamento de 

materiais 

1.  

Otimização 

Operacional 

2 Empresa B 
Compra de energia renovável 

no mercado livre 

Inovação em 

Processos 

Fontes de energia 

renováveis 

1.  

Otimização 

Operacional 

3 Empresa B 
Loja piloto com certificação 

LEED 

Inovação em 

Processos 

Práticas relacionadas 

a energia 

1.  

Otimização 

Operacional 

4 Empresa B 
Lojas com iluminação de 

baixo consumo (LED) 

Inovação em 

Processos 

Práticas relacionadas 

a energia 

1.  

Otimização 

Operacional 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.4 Práticas de inovação organizacional 

 

Esta organização apresentou duas práticas de inovação organizacional, sendo uma (i) 

em aprendizagem orientada para inovação ambientalmente sustentável e uma (ii) para a 

promoção do consumo sustentável por consumidores finais. 

 

i. Prática#5: Coletores de roupas usadas nas lojas: Instalou em 96 lojas do grupo 

espalhadas em cinco estados (SP, MG, PR, ES, RJ) coletores de roupas usadas e possui 

o compromisso de chegar em 100% até o final de 2021. Em 60% dos casos, o destino 

das peças coletadas é a venda no bazar de uma organização parceira da empresa (Liga 

Solidária), 30% são doadas às pessoas em vulnerabilidade social e 10% destinadas à 

reciclagem. 

Apesar de essa prática promover a manutenção das peças em circulação por mais tempo 

antes de serem descartadas, não estão utilizando como estratégia para reintroduzir na 

cadeia como insumo produtivo e, por este motivo, não pode ser considerada uma 

iniciativa de construção de sistemas, mas sim de transformação organizacional, 

porque, neste contexto, a “dimensão social da sustentabilidade emerge mais fortemente 

neste contexto” (ADAMS et al., 2016, p. 190). 
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Um programa que a gente lançou em loja. Aquela história de ciclo de vida do produto. 

E aí a gente coleta roupas usadas. (Vanessa) 

 

ii. Prática#6: Inventário de emissões de gases de efeito estufa — escopos 1 e 2.:Realizou 

o primeiro inventário através de uma empresa de consultoria ao final do ano de 2019, 

mas ainda não o publicou pelo GHG Protocol, o que deve ocorrer no ano de 2021. 

Porém, conseguiu descobrir que possui uma emissão média de 0,99kgCO2/peça 

produzida e suas lojas representam 23,8% das emissões totais do grupo. 

Esta prática é considerada da primeira dimensão, otimização operacional, porque 

“empresas com processos eficazes de gestão do conhecimento podem explorá-los para 

apoiar a inovação orientada a sustentabilidade” (AYUSO et al., 2011 apud ADAMS, 

2016, p.189). 

 

[...] são todas informações de 2019, de quando saiu um primeiro inventário. Em 2020, 

a gente já está com ele fechado. Isso aqui é 2019, que está nessa apresentação. E aí, 

no final, o que a gente fez? A gente inventariou, quantificamos. E, para esse ano, 

falando de estratégia e de perspectivas, a gente já vai estar no GHG Protocol e no 

CDP. (Vanessa) 

 

Quadro 17: Resumo das práticas de inovação organizacional da empresa A 

# Organização Práticas OCDE (2006) 
Marcon, de Medeiros, 

Ribeiro (2017) 

Adams et al. 

(2016) 

5 Empresa B 
Coletores de roupas 

usadas nas lojas 

Inovação 

Organizacional 

Promoção do consumo 

sustentável por 

consumidores finais 

2. 

Transformação 

Organizacional 

6 Empresa B 

Inventário de 

emissões de gases de 

efeito estufa — 

escopos 1 e 2 

Inovação 

Organizacional 

Aprendizagem 

orientada para inovação 

ambientalmente 

sustentável 

1.  

Otimização 

Operacional 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.5 Práticas de inovação em marketing 

 

Nenhuma prática relacionada à inovação em marketing para redução da pegada de 

carbono foi identificada para esta organização. 

 

4.2.6 Interpretação e reflexão sobre os dados do caso da empresa B 
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A empresa focal B está entre as três maiores varejistas de moda nacional, possui uma 

longa história de empreendedorismo na Região Nordeste do Brasil. No entanto, apesar de estar 

listada na bolsa de valores brasileira desde a década de 70 e de possuir algumas iniciativas 

voltadas ao rastreamento da força de trabalho terceirizada empregada na confecção de suas 

roupas, não possui uma cultura de gestão orientada para a sustentabilidade. De acordo com o 

que foi apresentado na seção 4.2.1, a ascensão da preocupação com a temática da 

sustentabilidade surgiu há dois anos motivada por pressões externas de acionistas e do mercado, 

resultando na criação de uma área dedicada ao encaminhamento da problemática das 

externalidades socioambientais, o que se reflete na pequena quantidade de práticas de inovação 

para a sustentabilidade identificadas neste trabalho, incluindo a ausência de publicação de um 

Relatório de Sustentabilidade. 

Nenhuma prática de inovação em produtos foi encontrada para essa empresa, tanto em 

documentos publicados no site quanto os apresentados na entrevista. O depoimento abaixo, do 

gerente de produtos, demonstra que existe hoje uma oferta maior de possibilidades, mas que, 

no caso dessa empresa, ainda não está claro o direcionamento estratégico para auxiliar no 

momento da tomada de decisão e a opção pelo material mais barato ainda é o fator 

preponderante na escolha. Esse é um reforço da constatação obtida também por Islam, Perry e 

Gill (2021) de que a estratégia corporativa antecede o poder de decisão dos designers na criação 

de produtos sustentáveis e que eles muitas vezes desconhecem, sob uma perspectiva de 

manufatura, as melhores práticas e materiais para serem utilizados nesta criação. 

 

Então, no desenvolvimento de coleções, a gente faz também as escolhas de matéria-

prima. A escolha de matéria-prima, que acho que hoje é o que mais está ligado à 

sustentabilidade na nossa área de produto. Você pode escolher uma matéria-prima 

sustentável ou normal. Às vezes, as duas têm o mesmo preço. E, muitas vezes, até 

pouco tempo atrás, não se falava nisso. Hoje, como ainda é uma coisa embrionária, 

está muito no começo [...]. Mas hoje a gente vem então sendo cobrado para tanto 

desenvolver coleções já pensando em utilização de matérias-primas e fibras mais 

sustentáveis, quanto rastrear a nossa cadeia para entender o que a gente, às vezes, já 

até usa de matéria-prima que é produzida com fibras mais sustentáveis, mas que a 

gente nem sabe. Se eu tiver a mesma qualidade de produto em três fornecedores e eu 

tiver preços diferentes, qual eu vou escolher? O mais barato. (Pedro) 

 

Todas as quatro práticas de inovação em processos mapeadas possuem um foco interno 

e em ecoeficiência e, por esses motivos, foram qualificadas como sendo todas de otimização 

operacional. Destaca-se entre elas o abastecimento de 50% das lojas e 100% das fábricas com 

energia de fontes renováveis adquiridas no mercado livre diretamente de geradores. A iniciativa 

de reciclagem das aparas têxteis produz um efeito interessante de aproveitamento de resíduos, 

porém, não há um fechamento de ciclo de produção de alto valor, que seria a transformação 
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destas sobras em novos fios e tecidos para que fossem reintroduzidos na cadeia para produção 

de novas peças de roupas. 

Apesar de não ter sido apresentado nenhum documento com a política de clima da 

empresa, a gerente de sustentabilidade afirmou que o caminho que será traçado e já está 

alinhado com o conselho é de que reduzirão sua pegada de carbono nos próximos anos por meio 

da mitigação das emissões, e não pela compensação, e que há uma intenção de troca da matriz 

energética da caldeira da fábrica por um combustível renovável com potencial de redução de 

90% das emissões somente nesta fonte. Também pretende trocar o combustível nos veículos 

para biocombustíveis. 

 

O que a gente tem certeza é o seguinte: a gente não quer ficar atuando com 

compensação porque a gente acha que esse seria o caminho mais fácil. Porque, aí, 

você pode estar em algumas iniciativas, você pode estar em algumas bolsas e pode: 

"eu vou compensar em emissão" e isso significa que eu não tenho compromisso em 

olhar para as oportunidades que posso ter em reduzir a minha emissão. Porque o ideal 

seria isso, eu conseguir reduzir. (Vanessa) 

 

Porque eu tenho duas fábricas. E essas duas fábricas produzem 65% das emissões que 

eu tenho em loja. É pesada nossa emissão. Mas, quando você olha, até que, se a gente 

trabalhar fortemente com redução, a gente vai estar super bem, em tese. E dá para 

trabalhar bastante. (Vanessa) 

 

Apenas duas práticas de inovação organizacional foram mapeadas, sendo uma de 

otimização operacional e outra de transformação organizacional. No entanto, um passo 

importante foi dado pela empresa em 2019 com a produção do primeiro inventário de emissão 

de gases, ainda que não no padrão do GHG Protocol. Este será um norte da empresa no avanço 

do planejamento e implantação de novas ações mais abrangentes e maduras em direção para a 

redução da sua pegada de carbono. 

 

4.3 Análise comparativa dos casos 

 

4.3.1 Análise comparativa vertical 

 

Esta seção tem o objetivo de explanar tanto as similaridades e complementariedades 

entre as práticas de cada um dos casos quanto as diferenças notadas entre eles, como preconiza 

Yin (2010) sob a ótica e a tipificação de Marcon, de Medeiros e Ribeiro (2017). Entretanto, não 

há expectativa de se concluir sobre a suficiência das ações implementadas em relação aos 
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objetivos dos acordos multilaterais assumidos pelas empresas deste segmento ou mesmo pelos 

objetivos globais de redução de emissões. 

Primeiramente, é possível notar uma diferença cristalina em relação ao momento 

empresarial de cada grupo quanto à maturidade e à importância no trato e na incorporação dos 

valores e princípios do desenvolvimento sustentável na cultura organizacional. Essa diferença 

comportamental inevitavelmente é refletida no volume e ambição das iniciativas planejadas e 

implementadas pelas empresas desses casos.  

Enquanto a empresa A já atingiu um primeiro objetivo de redução de emissões que foi 

programado em 2015 e o fez três anos antes do prazo final por meio de um investimento 

tecnológico para troca de matriz energética da sua principal fonte de emissão de combustão 

estacionária, a empresa B ainda não possui um inventário de GEE no padrão internacional do 

GHG Protocol. No inventário de emissões analisado da empresa A, não foi localizada a 

informação sobre as emissões das lojas próprias e nem ações para mitigação deste canal e, 

apesar de a empresa possuir e fazer a gestão de parques e RPPNs, nenhuma declaração sobre 

medidas compensatórias foi encontrada tanto no relatório do GHG Protocol quanto não foram 

mencionadas nas entrevistas e relatório de sustentabilidade. Em relação às práticas energéticas, 

a empresa B demonstrou maior preocupação e ações voltadas para melhorar a eficiência 

energética de sua rede varejista, porém, suas lojas representam apenas 23,8% das emissões 

totais do grupo, ou seja, o montante principal das emissões ainda está fora de foco. 

Com relação a iniciativas em direção à circularidade como caminho para reduzir a 

pegada de carbono, a empresa A demonstrou que está disposta a não só mudar o seu modelo de 

negócios, mas também tem a aspiração de liderar e comunicar esta nova plataforma através de 

um rebranding da marca e um direcionamento estratégico claro para que se posicione dentro 

do paradigma de negócios conhecido como slow fashion (HENNINGER; ALEVIZOU; 

OATES, 2016). Neste sentido, está investindo em três frentes: na primeira, está trabalhando em 

parceria com outras empresas do ecossistema varejista, como a empresa de brechó on-line, para 

que as peças que não são mais usadas pelos consumidores ganhem uma sobrevida antes de 

serem descartadas; na segunda, na produção de mercadorias que possuem maior longevidade; 

e na terceira, no desenvolvimento de uma plataforma de logística reversa para recuperar peças 

usadas e as transformar em peças novas (SANDIN; PETERS, 2018). 

Ainda em relação à circularidade, a empresa B possui iniciativas mais tímidas e, apesar 

de procurar dar uma destinação para seus resíduos têxteis, o faz com redução de valor agregado, 
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ou seja, transformando-os em subprodutos têxteis como enchimentos, estofamentos, panos de 

limpeza, etc (NIINIMAKI et al., 2020). 

Em relação à gestão da cadeia de fornecimento, tanto a empresa A quanto a B possuem 

programas rígidos de seleção e manutenção de fornecedores e permitem somente parceiros com 

certificações ABVTEX8, o que, de certa forma, garante um desempenho satisfatório em 

sustentabilidade em alguns aspectos, como rastreamento da mão de obra terceirizada, 

destinação de resíduos e cumprimento de requisitos legais. Entretanto, em nenhum dos casos 

as empresas demonstraram iniciativas que visem à redução da pegada de carbono da cadeia, 

apesar de declararem nas entrevistas a pretensão de realizar neste ano uma inventariação das 

emissões de GEE no escopo 3 e isso deve estimular o desenvolvimento e implantação de novas 

práticas fora das fronteiras dessas organizações. 

Outro ponto notado em comum entre elas foi em relação à ausência de metas ligadas à 

avaliação de performance dos colaboradores, inclusive da alta liderança, para redução da 

pegada de carbono das empresas. A gerente de sustentabilidade da empresa A justifica essa 

ausência por entender que a redução de emissões depende tão somente de investimentos em 

tecnologias que fogem da alçada de decisão dos colaboradores envolvidos. 

 

Não consideramos as metas de redução de emissões na avaliação de performance dos 

colaboradores porque normalmente está relacionado ao investimento da companhia. 

O colaborador normalmente não vai ter uma ação direta. (Thais) 

 

Não foi identificada em nenhuma das empresas o tipo de inovação classificada como 

“desenvolvimento de produtos mais eficientes”, ou seja, produtos que utilizem menos água e 

energia enquanto estão em uso (MARCON; DE MEDEIROS; RIBEIRO, 2017). Também não 

foram identificadas práticas relacionadas à “eliminação/redução de custos e despesas de 

atividades”, que são práticas compreendidas pelos autores como de redução de custos relativos 

ao descarte de materiais ou de seu tratamento e transporte. Ainda em inovação de processos, 

não foram localizadas “práticas relacionadas à água”, não porque essas empresas não possuam 

nenhuma ação, mas porque não é o foco deste trabalho e não foram consideradas nas perguntas 

das entrevistas e análise dos materiais.  

 

 

 
8 ABVTEX é a sigla para Associação Brasileira do Varejo Têxtil e que possui um programa de certificação da 

cadeia de fornecimento da moda para garantir compliance, fornecimento responsável e uso de trabalho digno em 

um esforço setorial para implantação de boas práticas pelos fornecedores e subcontratados das varejistas. Mais 

informações em: https://www.abvtex.org.br/sobre-o-programa/.  
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Quadro 18: Classificação das práticas encontradas em ambas as empresas nas categorias de 

Marcon, de Medeiros e Ribeiro (2017) 

 Empresa A Empresa B 

Práticas de Inovação em Produtos 5 0 

Desenvolvimento de produtos mais eficientes 0 0 

Produtos com vida útil estendida 1 0 

Produtos feitos com materiais reciclados 2 0 

Produtos feitos usando materiais de baixo impacto ambiental 2 0 

Práticas de Inovação em Processos 7 4 

Incremento de desempenho nos processos 2 0 

Aproveitamento de materiais 1 1 

Eliminação/redução de custos e despesas de atividades 0 0 

Tecnologias limpas/verdes 1 0 

Práticas relacionadas a água - - 

Práticas relacionadas a energia 1 2 

Fontes de energia renováveis 2 1 

Práticas de Inovação Organizacional 7 2 

Aprendizagem orientada para inovação ambientalmente sustentável 2 1 

Cooperação com stakeholders 2 0 

Inovação no modelo de negócios 1 0 

Promoção do consumo sustentável por consumidores finais 2 1 

Práticas de Inovação em Marketing 6 0 

Processos de distribuição novos/melhorados 1 0 

Inovação em design e embalagens 2 0 

Inovação na comunicação 3 0 

Total 25 6 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Gráfico 12: Distribuição das práticas de inovação nas empresas analisadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3.2 Análise comparativa horizontal 

 

A análise horizontal deste trabalho compreendeu a qualificação das práticas de acordo 

com seu contexto no modelo final de SOI ao  

 

apresentar as evidências no SOI por meio da identificação, análise e síntese de práticas 

e processos de inovação para sustentabilidade no nível da empresa e para fornecer 

orientação sobre como se tornar e ser sustentável (ADAMS et al., 2016, p.181). 

 

A primeira dimensão do framework contempla principalmente as práticas mais voltadas 

para dentro da empresa com objetivo de reduzir danos e ter ganhos em ecoeficiência. Como já 

mencionado na seção anterior, a empresa A possui um volume de iniciativas muito maior que 

a empresa B e também é possível concluir que a maturidade das ações da primeira é superior 

às da segunda. No mapeamento realizado nos casos estudados, encontrou-se uma concentração 

superior a 51% (16 práticas) em otimização operacional, em especial para as inovações em 

processos que foram todas situadas neste contexto inicial. A empresa A apresentou 44% do 
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total de suas práticas em otimização operacional e, a empresa B, 83%, confirmando a diferença 

de maturidade entre elas. 

A segunda dimensão preconiza uma mudança fundamental no propósito da empresa 

embutindo a sustentabilidade como valor estratégico na cultura organizacional e mudando a 

forma como os colaboradores internos e stakeholders imediatos se relacionam com o tema e, 

claramente, a empresa B ainda não solidificou essa transformação em seu propósito. Em 

compensação, a empresa A demonstrou possuir práticas nessa direção e cinco de suas 25 

práticas para o combate às mudanças do clima já se encontram em transformação 

organizacional. 

 A terceira dimensão contempla iniciativas que evoluem baseadas na colaboração, no 

desenvolvimento de novas estratégias com outros stakeholders e busca alterar paradigmas que 

estão além do seu próprio modelo de negócio e promovem uma mudança na sociedade. Nesse 

sentido, a empresa B não conseguiu apresentar nenhuma inovação e a empresa A já possui oito 

em um contexto de construção de sistemas. 

De maneira geral, baseado nos documentos analisados e principalmente nas entrevistas, 

compreende-se que quem está mais avançado na agenda climática o faz por princípio de 

negócio, possui uma aspiração de transformação e está disposto a buscar colaboração externa 

para desenvolvimento de inovações ainda que estas estejam em fase de ideação ou pilotagem. 

Por outro lado, quem está iniciando nesta agenda, está concentrando seus esforços em 

ecoeficiência, com um olhar interno para o hoje, e isto pode ser considerado um sinal positivo 

já que a literatura aponta este objetivo como o mais comum das fases iniciais de transformação 

de negócios em direção a sustentabilidade (HART; MILSTEIN, 2003) (MARCON; DE 

MEDEIROS; RIBEIRO, 2017).
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Gráfico 13: Distribuição das práticas de inovação de acordo com as dimensões de SOI para 

cada prática das empresas estudadas 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 

 

 

 

Figura 20: Distribuição das práticas identificadas de acordo com os contextos do modelo final 

de SOI 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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5  CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As mudanças climáticas são provavelmente a maior falha de mercado da atualidade e, a 

despeito de alguns compromissos terem sido assumidos por algumas empresas recentemente, 

muito se fala sobre as metas que pretendem atingir, porém, pouco se esclarece sobre o que de 

fato está sendo feito. Este trabalho acadêmico foi desenvolvido com o objetivo de colocar uma 

luz sobre as práticas de um setor, representado pelas duas empresas estudadas, e não tem a 

ambição de ser generalizável para todas as demais empresas, mas, sim, uma fonte de inspiração 

de um possível caminho a ser trilhado para reduzir o impacto das operações no clima global.  

Ao longo da revisão de literatura, foi constatado que o varejo de moda é altamente 

dependente de fornecedores externos e que as varejistas são ponto focal desta cadeia e a regem 

de acordo com suas ambições (LI et al., 2014) (MACCHION et al., 2017). Entretanto, apesar 

de boa parte das emissões de carbono geradas estarem a montante da cadeia (PETERS; LI; 

LENZEN, 2021) (MCKINSEY, 2020) e de práticas colaborativas serem um fator apontado 

recorrentemente como necessário para o avanço da agenda de sustentabilidade (VILLA et al., 

2020) (BESKE; SEURING, 2014) (ADAMS et al., 2016) (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2017) (OCDE, 2006) (GOODMAN; KORSUNOVA; HALME, 2017) (JIA et 

al., 2020)  (ISLAM; PERRY; GILL, 2021), o que foi encontrado em relação às práticas de 

inovação é que ainda pouco se estendem sobre a cadeia de fornecimento e grande parte das 

inovações ainda possuem um foco interno e com pouca colaboração. A empresa A já possui 

uma visão bem formatada de suas emissões internas desde 2015, quando realizou seu primeiro 

inventário de GEE nos escopos 1 e 2, e, a partir do ano de 2020, começou a trabalhar em um 

ACV Organizacional para expandir este domínio para os fornecedores mais próximos. Logo, 

pode-se inferir que o que está sendo praticado no momento resolve apenas uma parte do 

problema gerado em termos de pegada de carbono por essa indústria. 

Quanto a circularidade, três aspectos importantes são destacados na revisão de literatura 

no que concerne ao design do produto  para redução da pegada de carbono na moda (JIA et al., 

2020) (MODEFICA; FGVCES; REGENERATE, 2020) (ISLAM; PERRY; GILL, 2021). Um 

desses aspectos é que o design priorize o desenvolvimento de peças com  durabilidade e 

atemporalidade para que não sejam descartadas precocemente (THE CARBON TRUST, 2011) 

(NIINIMAKI et al., 2020) (MODEFICA; FGVCES; REGENERATE, 2020) (MODEFICA; 

FGVCES; REGENERATE, 2020), outro aspecto é o cuidado na escolha de fibras de menor 

impacto de acordo com sua origem ou modo de cultivo (MCKINSEY, 2020) (UNEP, 2018) e 
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também que se considere no design a facilidade para que sejam recicladas ao final do seu ciclo 

de vida (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015) (SEHNEM et al., 2019) 

(MODEFICA; FGVCES; REGENERATE, 2020). Apesar de a empresa A possuir um 

direcionamento estratégico para confecção de roupas com maior longevidade, tentar incluir 

mecanismos que facilitem a reciclagem no pós-uso e já utilizar, na sua linha fabril, fibras de 

origem reciclada, desfibrada e até orgânica, os participantes não citaram essas ações como 

forma de redução de pegada de carbono. A empresa B não possui, nem sequer nos planos 

apresentados pela gerência de sustentabilidade, a intenção de incorporar esses três aspectos em 

seu modelo de negócios.  Nesta perspectiva, pode-se concluir que ainda há um desconhecimento 

ou uma falta de comunicação interna sobre a importância para a sustentabilidade climática 

dessas três práticas de inovação. 

A implantação destes novos modelos de negócios precisam passar por soluções que 

sejam escaláveis (PAL; GANDER, 2018) e, para isso, tanto na criação de um modelo circular 

de economia quanto na busca por processos mais eficientes energeticamente, existe uma 

dependência de evoluções tecnológicas que viabilizem técnica e economicamente esta transição 

(GUPTA; KUSI-SARPONG; REZAEI, 2020). As dificuldades que a empresa A tem enfrentado 

para viabilizar uma operação de logística reversa, a barreira tecnológica para realizar a 

reciclagem de peças e a barreira econômica para mudar por completo sua matriz energética 

corrobora o que já foi descrito pela literatura. 

Uma ausência muito notada em ambas e que inclusive foi citada de forma negativa pela 

gerente de sustentabilidade da empresa B foi a falta de uma política de compensação das 

emissões. Apesar de estarem trabalhando com foco na redução da pegada por meio da 

mitigação, este será um longo caminho e, a curto prazo, poderiam neutralizar suas emissões por 

meio dos mecanismos já existentes no mercado de carbono global. 

Em síntese, a resposta encontrada ao longo deste trabalho à pergunta de pesquisa (“De 

que forma o varejo de moda nacional incorpora práticas de inovação no combate às mudanças 

climáticas em sua estratégia de negócios?”) é que o varejo de moda ainda não possui uma 

homogeneidade nas iniciativas desenvolvidas pelos players desse mercado e as diferenças se 

dão de acordo com a maturidade e ambição organizacional. Apesar das práticas encontradas 

apontarem para um esboço de agenda climática em construção, estas ainda possuem um olhar 

prioritariamente interno e não é possível afirmar se serão suficientes para atingir os objetivos 

de redução de emissões estabelecidos até o ano de 2030. As tecnologias alternativas ainda são 

incipientes e pouco adotadas e a maioria das práticas colaborativas na cadeia, tanto a montante 
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quanto a jusante, assim como a reconfiguração do modelo de negócios em direção a uma moda 

circular ainda estão em fase de ideação ou pilotagem. A necessária mudança de paradigma para 

que se evite produção e consumo em excesso também está distante de ser realidade. 

Quanto aos objetivos específicos desta pesquisa, após levantamento e análise das 

práticas das varejistas estudadas, é possível elucidá-los conforme segue: 

 

i. Compreender como a agenda climática está sendo conduzida dentro da estratégia 

de negócios das empresas investigadas neste estudo: Ficou evidente, neste estudo, 

que a forma de condução desta agenda varia de acordo com a cultura, liderança 

organizacional e ambição corporativa para inserção da sustentabilidade na estratégia de 

negócios, e que, mesmo onde este posicionamento está dado, a agenda climática ainda 

está em fase de construção por diversos atores internos. Quem está em estágio mais 

avançado o faz por princípio de negócios e esboça uma intenção de atuação em rede e 

quem está iniciando o faz de forma solitária e por pressão de mercado. 

 

ii. Identificar e qualificar as práticas de inovação para sustentabilidade adotadas e 

descrever como estas contribuem para a redução da pegada de carbono destas 

varejistas: As práticas identificadas estão, em sua maioria, em um contexto inicial de 

implantação e ainda com poucos resultados expressivos. Dentro da alavanca da 

circularidade, sua contribuição para a agenda climática se dá através da redução do uso 

de matérias-primas virgens e/ou com emprego de fibras menos danosas no processo 

produtivo e também através da extensão da vida útil de produtos por meio de um design 

para durabilidade e estímulo ao reuso e reciclagem das peças. Em relação às tecnologias 

verdes, estas permitem a redução das emissões primárias através da troca de matrizes 

energéticas e aumento da eficiência de processos e também por meio da viabilização de 

reciclagem de fibras e outros materiais para serem reintroduzidos na cadeia de produção. 

Estas inovações ainda são desenvolvidas em sua maioria com uma perspectiva interna 

voltadas para a ecoeficiência mas podem evoluir para práticas que transformem o 

negócio e construam um novo modelo menos intensivo em carbono. 

 

iii. Descrever as oportunidades e barreiras da ecoinovação, circularidade e 

tecnologias verdes nestas empresas que poderiam impulsionar e que retardam o 

avanço da agenda climática do setor: Em relação às barreiras identificadas, é possível 
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elencar algumas financeiras, como a necessidade de grande aporte de dinheiro para troca 

da matriz energética e o custo de aquisição de fibras alternativas. Algumas limitações 

são de caráter técnico, como a indisponibilidade tecnológica para reciclagem de 

qualquer peça de roupa, a indisponibilidade de energia limpa em abundância para ser 

adquirida no mercado livre e a dificuldade para viabilizar a operacionalização de uma 

cadeia de logística reversa para retornar peças usadas para sua origem. Por fim, existe 

uma barreira cultural que é a aceitação dos consumidores por novos modelos de uso e 

consumo. 

Em relação às oportunidades, podemos listar algumas práticas ausentes que poderiam 

impulsionar esta agenda nos casos estudados como a falta de uma política climática 

formalizada pelas organizações, desconhecimento das emissões da cadeia de 

fornecimento e o não estabelecimento de critérios climáticos para seleção de 

fornecedores, a falta de objetivos e metas vinculadas a performance individual dos 

colaboradores para redução da pegada de carbono, ausência de uma política 

compensação das emissões remanescentes a curto prazo,  e carência de investimento em 

tecnologias digitais para propiciar o desenvolvimento de um modelo de negócios 

circular mais amplo e completo que priorize o uso ao invés da propriedade das 

mercadorias. 

 

iv. Analisar como os representantes da empresa focal estendem estas práticas na 

relação com a cadeia de fornecimento: De partida, é possível afirmar que, como 

nenhum dos casos apresentou um inventário de escopo 3 abarcando as emissões da 

cadeia, não há gestão climática dos fornecedores atualmente. O processo de colaboração 

para desenvolvimento de inovações em conjunto com fornecedores ainda é incipiente e 

ocorre como uma demanda de produto de cliente para fornecedor e não como uma 

estratégia conjunta para resolução do problema para atingimento de objetivos comuns. 
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6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida com o intuito de estabelecer um panorama de como a 

indústria da moda está inovando em suas práticas para o combate às mudanças do clima, mas, 

como preconiza Yin (2010), os estudos de caso não podem ser generalizáveis porque são 

limitados à realidade e ao contexto dos casos estudados, sendo assim, vale ressaltar que as duas 

empresas não representam o universo do varejo de moda. Inclusive uma das organizações 

apresentou uma estratégia de sustentabilidade ainda em elaboração e este também foi um 

limitador para expansão da visão de práticas mais maduras do setor. 

A avaliação das práticas adotadas pelas empresas do caso foi feita sob a perspectiva de 

inovação, circularidade e tecnologia e seus reflexos na cadeia de valor. No entanto, em nenhum 

momento tiveram como objeto de estudo a suficiência das práticas implantadas e, por este 

motivo, são limitadas como referencial para atingimento da meta de redução de 50% das 

emissões estipuladas até o ano de 2030. 

Como sugestão para futuros estudos, poderiam ser realizados levantamentos com 

empresas do mesmo setor, mas que apresentem uma estratégia de sustentabilidade mais 

consolidada e madura, além do tamanho das empresas, que poderia ser expandido para abranger 

outros portes. Outra sugestão seria a inclusão de companhias que fazem parte da cadeia de 

fornecimento das varejistas para se obter, como dado primário, a relação entre elas e as 

empresas focais na colaboração e desenvolvimento de soluções para o combate às mudanças 

climáticas. 

Um estudo quantitativo também poderia ser desenvolvido para avaliar se as empresas 

que possuem uma cadeia mais verticalizada, em comparação a varejistas que terceirizam grande 

parte de sua produção, adotam práticas mais maduras na direção da redução de sua pegada de 

carbono, uma vez que obrigatoriamente precisam relatar estas emissões por fazerem parte do 

escopo 1 do GHG Protocol. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE 

 
As entrevistas deverão ser realizadas com base no roteiro abaixo. 

Blocos Roteiro para Moderador 

Apresentar 

objetivos do 

trabalho 

Fazer breve apresentação pessoal. Explicar os objetivos da pesquisa a 

importância da participação do entrevistado.  

Explicar funcionamento da entrevista (gravação, roteiro) -solicitar autorização 

para gravar – tratar da confidencialidade. 

Pedir para saber o nome e cargo, tempo de empresa e estrutura de gestão 

“Quebrando o gelo”: Pode explicar rapidamente o papel da sua área na 

empresa e qual a relação dela com sustentabilidade e/ou política de clima?  

 

1ª - Clima na 

Estratégia 

Corporativa 

QUESTÃO-CHAVE: De que maneira a empresa se engaja e age no combate 

às mudanças do clima? 

 

QUESTÕES COMPLEMENTARES: 

• Como as mudanças climáticas são consideradas em fóruns de estratégia, 

planejamento de longo prazo, conselho administrativo? 

• Que fatores motivam/motivaram ação corporativa para o combate às 

mudanças climáticas? (pressão regulatória/sociedade, oportunidade de 

redução de custos, oportunidade aumento de vendas, pressão da 

movimentação de concorrentes) 

• A avaliação de performance dos colaboradores considera objetivos ou 

metas de redução de emissões? Em quais níveis hierárquicos? 

• Monitoram ações de concorrentes e usam como parâmetro para ação 

interna? 

• Como gerenciam ou influenciam a gestão das emissões de gases de efeito 

estufa na cadeia de fornecimento?  

• Qual papel as tecnologias verdes assumem nesta estratégia? 

• A empresa possui inventário de emissões (escopo 1, 2 e/ou 3)? Possui 

uma política de clima?  

• Como está inserida na matriz de materialidade e quais as consequências 

para tomada de decisão? 

• Quais são as medidas compensatórias e mitigatórias que adotam? 

(troca de fonte de combustíveis, sequestro e armazenamento, reciclagem 

e reuso, eficiência de materiais e substitutos, transporte e distribuição) 
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2ª - Ecoinovação 

para redução de 

pegada de carbono 

QUESTÃO-CHAVE: Quais atividades de inovação a empresa desenvolve 

para se tornar menos intensiva em carbono? 

 

QUESTÕES COMPLEMENTARES: 

• Como é a busca/avaliação de processos alternativos de produção para 

redução de emissões? Produção de fios, tingimento, acabamento, 

confecção  

• Quais são as tecnologias adotadas para redução de emissões? 

• Utilizam alguma tecnologia para captura e sequestro de carbono? 

• Como se dá a colaboração entre varejistas e fornecedores na busca de 

soluções e inovações para redução de emissões? E com outras instituições 

como academia e a própria concorrência? 

• Quais são as barreiras para adoção e difusão destas inovações?  

3ª - Circularidade para 

redução da pegada de 

carbono 

QUESTÃO-CHAVE: Caso façam a gestão do ciclo de vida do produto, quais 

as principais estratégias para fechamento deste ciclo? 

 

QUESTÕES COMPLEMENTARES: 

• Como são decididos os materiais, processo, design, qualidade 

desejada? 

• O design do produto é pensado para seu posterior reaproveitamento ou 

reciclagem? (componentes padronizados e facilmente classificáveis, 

subprodutos etc.) 

• Em relação a fibras alternativas, como elas são introduzidas no processo 

de escolha? Quais são as mais comumente usadas? Existe uma meta para 

ser alcançada? Orgânicas, recicladas, entre outras. 

• Como o aspecto durabilidade da mercadoria é considerado no processo 

de design / produção? 

• Possuem alguma estratégia/ação junto aos clientes para recuperar peças 

não utilizadas? São reintroduzidas no processo de produção de alguma 

forma? Logística reversa, ação em loja etc.? 

• A fase de uso das peças é imprescindível para redução da pegada de 

carbono: quais práticas possuem para reduzir o impacto desta etapa do 

ciclo de vida? 

• Utilizam alguma tecnologia para reciclagem de tecidos ou peças usadas? 

Química, mecânica, entre outras. 

 

Finalização: 

Quais são os planos futuros da empresa em relação a sustentabilidade 

climática? 

 

Existe mais alguém na empresa com quem acha que eu deveria conversar? 

 

Agradecimento.  
 

 

ANEXO B – Compilação das práticas de inovação identificadas nas empresas A e B 
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# Organização Práticas OCDE (2006) 

Marcon, de 

Medeiros, 

Ribeiro (2017) 

Adams et al. 

(2016) 
Status Detalhamento 

1 Empresa A 
Desenvolvimento de produtos para 

durabilidade 

Inovação em 

Produtos 

Produtos com 

vida útil estendida 

2. Transformação 

Organizacional 
Implantado 

Direcionamento estratégico da empresa é 

pela produção de produtos com qualidade 

superior para que sejam duráveis em 

qualidade e atemporais para não serem 

descartados por mudanças nas tendências 

de moda 

2 Empresa A 
Poliéster produzido a partir de 

malha PET (garrafas plásticas) 

Inovação em 

Produtos 

Produtos feitos 

com materiais 

reciclados 

2. Transformação 

Organizacional 
Implantado 

Mais de 85 milhões de garrafas foram 

transformadas em peças de roupa até hoje 

(2021) somente nesta empresa. Foram 

mais de 295 toneladas usadas na coleção 

3 Empresa A 
Produtos feitos com algodão 

desfibrado 

Inovação em 

Produtos 

Produtos feitos 

com materiais 

reciclados 

3. Construção de 

Sistemas 
Implantado 

Peças produzidas com o próprio resíduo 

de algodão que são desfibrados 

mecanicamente por um fornecedor e 

transformados novamente em tecido e 

outros subprodutos 

4 Empresa A 

Meia-malha feita com 

reaproveitamento de fibra de 

bananeira, viscose EcoVero, 

Poliamida biodegradável em peças 

da linha fitness 

Inovação em 

Produtos 

Produtos feitos 

usando materiais 

de baixo impacto 

ambiental 

2. Transformação 

Organizacional 
Implantado 

Não foi informado sobre participação no 

total produzido e comercializado 

5 Empresa A 

Substituição de parte do algodão 

convencional pelo algodão 

orgânico 

Inovação em 

Produtos 

Produtos feitos 

usando materiais 

de baixo impacto 

ambiental 

2. Transformação 

Organizacional 
Implantado 

Não foi informado sobre participação no 

total produzido e comercializado 

6 Empresa A 

Aumento da eficiência da caldeira 

através da secagem da biomassa 

utilizando calor residual da própria 

caldeira 

Inovação em 

Processos 

Incremento de 

desempenho nos 

processos 

1. Otimização 

Operacional 
Implantado 

O abastecimento da caldeira é feito por 

biomassa (cavaco de madeira) porém este 

regularmente apresentava umidade acima 

do recomendado. Utilizaram o calor 

residual da caldeira para secar o cavaco e 

ganhar eficiência na sua queima  
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7 Empresa A 

Utilização de software EIM 

(Environmental Impact 

Measurement) 

Inovação em 

Processos 

Incremento de 

desempenho nos 

processos 

1. Otimização 

Operacional 
Implantado 

Este software acompanha a nova 

lavanderia de jeans e monitora a 

eficiência hídrica e energética na 

produção de jeans e emite um selo de 

padrão mundial. A empresa A está 

atualmente com selo verde, o melhor 

padrão mundial 

8 Empresa A 
Reciclagem e reaproveitamento de 

resíduos têxteis 

Inovação em 

Processos 

Aproveitamento 

de materiais 

1. Otimização 

Operacional 
Implantado 

100% dos resíduos de corte e confecção 

têxtil (equivalente a 2 mil toneladas por 

ano de retalhos) são encaminhados para a 

reciclagem e são transformados em novos 

fios para fabricação de produtos de 

algodão desfibrado. A maior parte em 

subprodutos e não em peças novas de 

roupa 

9 Empresa A 

Secagem de lodo com 

aproveitamento de calor da 

caldeira 

Inovação em 

Processos 

Tecnologias 

limpas/verdes 

1. Otimização 

Operacional 
Implantado 

O lodo da estação de tratamento de 

efluentes é enviado para um aterro 

sanitário, porém, 75% do seu volume era 

água. A empresa instalou um secador de 

lodo aproveitando o calor residual da 

caldeira e reduziu o volume enviado para 

aterro para 25% do inicial 

10 Empresa A 
Escritório corporativo em São 

Paulo com certificação LEED 

Inovação em 

Processos 

Práticas 

relacionadas à 

energia 

1. Otimização 

Operacional 
Implantado 

O novo escritório da empresa obteve 

certificação LEED o que reduz sua 

pegada de carbono. 85% dos 

equipamentos deste escritório possuem 

selo Energy Star de baixo consumo 

energéticos e adotaram luminárias de led 

para reduzir consumo 

11 Empresa A 

Uso de biomassa (cavaco de 

madeira de reflorestamento) como 

combustível para geração de 

energia térmica 

Inovação em 

Processos 

Fontes de energia 

renováveis 

1. Otimização 

Operacional 
Implantado 

Substituição do gás natural por biomassa 

reduziu em 77% a emissão de GEE da 

indústria 

12 Empresa A 
Compra de energia renovável no 

mercado livre 

Inovação em 

Processos 

Fontes de energia 

renováveis 

1. Otimização 

Operacional 
Implantado 

100% das lojas próprias e 50% do 

abastecimento energético das fábricas é 

realizado via compra de energia 

renovável no Mercado Livre 
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13 Empresa A 
Inventário de emissões de gases de 

efeito estufa — escopos 1 e 2 

Inovação 

Organizacional 

Aprendizagem 

orientada para 

inovação 

ambientalmente 

sustentável 

1. Otimização 

Operacional 
Implantado 

Fazem inventário de emissões escopo 1 e 

2 seguindo as regras do GHG Protocol 

desde 2015. O escopo 3 entrará no 

próximo ciclo de inventário para o plano 

de 2021-2030 

14 Empresa A 
Avaliação de Ciclo de Vida 

Organizacional 

Inovação 

Organizacional 

Aprendizagem 

orientada para 

inovação 

ambientalmente 

sustentável 

1. Otimização 

Operacional 
Implantado 

Estimar impactos ambientais do grupo 

em valores absolutos e por peça 

15 Empresa A 

Parceria com universidades e 

institutos de pesquisa para avanço 

na implantação de novas práticas 

Inovação 

Organizacional 

Cooperação com 

stakeholders 

3. Construção de 

Sistemas 
Implantado 

Todas as inovações em matérias-primas 

nasceram de uma forte parceria da 

empresa com seus fornecedores, que 

reconheceram o espírito inovador da 

companhia e de seu compromisso com a 

sustentabilidade 

16 Empresa A 
Promove evento de inovação 

anualmente  

Inovação 

Organizacional 

Cooperação com 

stakeholders 

3. Construção de 

Sistemas 
Implantado 

Promove eventos de inovação 

anualmente (INOWEE), trazendo 

palestras de empresas que são referência 

em inovação no mundo, abrindo espaço 

para trabalhos inéditos e inovadores de 

pessoa física, empresas, universidades e 

centros de pesquisa, para que sejam 

apresentados aos parceiros e lideranças 

17 Empresa A 

Comitê multidisciplinar para 

desenvolvimento de produtos 

sustentáveis 

Inovação 

Organizacional 

Inovação no 

modelo de 

negócios 

2. Transformação 

Organizacional 
Implantado 

Foco em aperfeiçoar produtos, processos 

de produção e de gestão para a 

sustentabilidade (ex: peças que utilizam 

nanotecnologia). Composto por 

representantes das marcas, processos 

industriais, compras, engenharia de 

produto, marketing e especialistas em 

sustentabilidade. Reunião mensal com 

reporte à presidência. 
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18 Empresa A 

Second hand use: Parceria com 

empresa de brechó on-line para 

promover a circulação de peças 

que não estão sendo utilizadas 

pelos clientes 

Inovação 

Organizacional 

Promoção do 

consumo 

sustentável por 

consumidores 

finais 

3. Construção de 

Sistemas 
Implantado 

Firmaram parceria com Repassa para 

promover a circulação de peças não 

utilizadas pelos clientes. Os clientes da 

empresa podem receber até 50% de 

desconto no site da Repassa para 

colocarem suas peças em circulação e/ou 

podem realizar retirada gratuita das 

sacolas da Repassa em algumas lojas da 

rede própria da empresa A 

19 Empresa A 

Plataforma com guia de estilo para 

manter peças em uso mesmo com 

mudanças de tendências de moda 

Inovação 

Organizacional 

Promoção do 

consumo 

sustentável por 

consumidores 

finais 

3. Construção de 

Sistemas 
Plano 

Desenvolver uma plataforma 

considerando guias de estilo e 

customização que possibilitem maior 

versatilidade do produto, cuidados e 

alternativas de pequenos reparos visando 

a conservação e a durabilidade das peças 

20 Empresa A 
Programa de logística reversa dos 

produtos das marcas 

Inovação em 

Marketing 

Processos de 

distribuição 

novos/melhorados 

3. Construção de 

Sistemas 
Plano 

Programa em desenvolvimento para 

recuperar peças usadas pelos 

consumidores para serem reenviados à 

fábrica para posterior reciclagem, 

transformação em novos insumos e 

utilização na linha de produção 

21 Empresa A 
Saquinhos de plástico PET 

reciclado 

Inovação em 

Marketing 

Inovação em 

Design e 

Embalagens 

1. Otimização 

Operacional 
Implantado 

Embalam as peças que vão para as lojas 

somente em plásticos feitos de PET 

reciclado 

22 Empresa A 
Etiqueta estampada para facilitar 

identificação no retorno da peça 

Inovação em 

Marketing 

Inovação em 

Design e 

Embalagens 

3. Construção de 

Sistemas 
Implantado 

Substituíram as etiquetas tradicionais por 

estampas que carregam a composição do 

tecido da peça. Essa mudança economiza 

materiais e facilita o processo de 

reciclagem pós-uso 
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23 Empresa A 
Posicionamento de marca para 

longevidade de produtos 

Inovação em 

Marketing 

Inovação na 

Comunicação 

3. Construção de 

Sistemas 
Implantado 

A atual tagline da marca "Moda sem 

ponto final" foi criada propositadamente 

para se posicionarem como uma empresa 

que produz e comercializa itens 

longevos. Para reforçar este 

posicionamento, não utilizam o ano de 

lançamento nas coleções (ex: 

Primavera/Verão 21) para não transmitir 

uma mensagem de descartabilidade. Meta 

do plano é comunicar 100% do público 

consumidor das marcas 

24 Empresa A 
Signatários do Business Ambition 

for 1.5ºC do Pacto Global 

Inovação em 

Marketing 

Inovação na 

Comunicação 

3. Construção de 

Sistemas 
Implantado 

Foram a primeira empresa de moda do 

país a assinarem o acordo se 

comprometendo a estabelecer e publicar 

metas para manutenção da temperatura 

global em 1,5ºC 

25 Empresa A 

Divulgação e participação na Hora 

do Planeta (Earth Hour) para 

manifestarem e comunicarem seu 

compromisso contra as mudanças 

climáticas 

Inovação em 

Marketing 

Inovação na 

Comunicação 

1. Otimização 

Operacional 
Implantado 

Além de participarem anualmente da 

Hora do Planeta (Earth Hour) apagando 

as luzes por uma hora das vitrines das 

lojas e fachadas das unidades fabris, 

também promoveram um luau a luz de 

velas e tochas para 2,5 mil pessoas para 

estenderem a comunicação do ato a mais 

pessoas 

1 Empresa B 
Reciclagem e reaproveitamento de 

resíduos têxteis 

Inovação em 

Processos 

Aproveitamento 

de materiais 

1. Otimização 

Operacional 
Implantado 

Vendem as aparas têxteis para empresa 

que desfibrilam e usam estes materiais 

para fabricação de redes, toalhas, 

estofamento, outros 

2 Empresa B 
Compra de energia renovável no 

mercado livre 

Inovação em 

Processos 

Fontes de energia 

renováveis 

1. Otimização 

Operacional 
Implantado 

50% das lojas e todas as fábricas são 

abastecidas com 100% de energia 

incentivada comprada (PCH, Biomassa, 

Eólica, Solar) no Mercado Livre 

3 Empresa B Loja piloto com certificação LEED 
Inovação em 

Processos 

Práticas 

relacionadas a 

energia 

1. Otimização 

Operacional 
Implantado 

Uma loja no RJ em 2016 em caráter 

experimental 
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4 Empresa B 
Lojas com iluminação de baixo 

consumo (LED) 

Inovação em 

Processos 

Práticas 

relacionadas à 

energia 

1. Otimização 

Operacional 
Implantado 

40% das lojas com iluminação LED com 

economia gerada de 50 a 60% quando 

comparado às convencionais 

5 Empresa B 
Coletores de roupas usadas nas 

lojas 

Inovação 

Organizacional 

Promoção do 

consumo 

sustentável por 

consumidores 

finais 

2. Transformação 

Organizacional 
Implantado 

25% das lojas com coletores e 

compromisso de chegar em 100% até 

2021. 60% das peças coletadas são 

vendidos no bazar de uma organização 

parceira da empresa (Liga Solidária), 

30% são doadas as pessoas em 

vulnerabilidade social e 10% destinadas à 

reciclagem 

6 Empresa B 
Inventário de emissões de gases de 

efeito estufa — escopos 1 e 2 

Inovação 

Organizacional 

Aprendizagem 

orientada para 

inovação 

ambientalmente 

sustentável 

1. Otimização 

Operacional 
Implantado 

Realizar um primeiro inventário de GEE 

através de uma empresa de consultoria 

externa em 2019, mas ainda não publicou 

no padrão do GHG Protocol 
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