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RESUMO 

 

MORO, Rita de Cássia Lopes. Governança da cadeia de fornecedores do varejo de 

vestuário: desafios e limitações da regulação privada na adoção de práticas sociais e 

ambientais. 2022. 219 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Versão Original. 

 

O processo de gerenciamento das cadeias de suprimentos dirigidas pelos compradores sofreu 

mudanças ao longo dos anos e, além disso, outras variáveis foram adicionadas por conta da 

evolução dos estudos em relação aos impactos socioambientais e às pressões externas. Nesse 

contexto surgem as iniciativas de governança privada setorial com autorregulação, no início 

criadas por países europeus e pelos Estados Unidos, que buscavam regular a produção em países 

com baixa regulação estatal ou mesmo fragilizados em decorrência da influência do próprio 

processo de globalização econômica. Deste modo, a presente tese discute sobre uma experiência 

setorial do varejo de vestuário orientada para a governança da cadeia de fornecimento nacional 

que se pauta em instrumentos de governança para disseminar padrões socioambientais. O 

objetivo é investigar a governança ambiental privada e o sistema de certificação da cadeia de 

fornecedores do varejo de vestuário no Brasil. Para conduzir a investigação, a metodologia 

utilizada foi o estudo de caso com a coleta de dados secundários provenientes de pesquisa 

documental e primários a qual envolveu vinte e sete entrevistas semiestruturadas com 

importantes partes interessadas. Por meio de dois grandes temas estudados, gerenciamento de 

cadeias de suprimentos e a governança privada setorial, e que compreendem duplo referencial 

teórico, organizacional e institucional, discutiu-se o presente trabalho como um todo. A 

estrutura de governança é centralizada na tomada de decisão pelos varejistas signatários do 

programa de certificação, e isto constitui um limitador para avanços em direção a padrões de 

produção setoriais sustentáveis. Identificou-se que o instrumento do protocolo de certificação 

é superficial para provocar mudanças profundas e de longo prazo na parte ambiental, uma vez 

que a rotatividade da base de fornecimento e dos signatários é elevada. Alguns avanços são 

apontados, tais como a rastreabilidade da produção por meio da disponibilização da lista de 

fornecedores, maior envolvimento da empresa focal com a cadeia de fornecedores, ampliação 

do atendimento da legislação local, porém a transparência é comprometida pela não 

demonstração dos resultados das auditorias. Depreendeu-se, também, que os requisitos do 

padrão de certificação corroboram para ampliação da discussão dos impactos negativos nas 

cadeias, porém de modo limitado pois ocorre centralização das decisões nos varejistas 

signatários, que detêm o poder de mudança das regras do protocolo de certificação, em contexto 

marcado por lacunas na regulação estatal.  

 

Palavras-chave: Varejo de vestuário. Sustentabilidade. Cadeia de fornecedores. Regulação 

privada. Certificação. 

  



 

 

ABSTRACT  

 

MORO, Rita de Cassia Lopes. Governance of the supply chain for apparel retail: challenges 

and limitations of private regulation in the adoption of social and environmental practices. 2022. 

219 p. Thesis (Doctor of Science) – School of Arts, Sciences and Humanities, University of 

São Paulo, São Paulo, 2022. Original version. 

 

The process of managing supply chains driven by buyers has changed over the years and, in 

addition, other variables have come to be included, due to the evolution of research in relation 

to socio-environmental impacts and external pressures. In this context, sectorial private 

governance initiatives with self-regulation have emerged, initially created by European 

countries and the United States, which sought to regulate production in countries with low state 

regulation or even in those weakened due to the influence of the economic globalization process 

itself. Thus, this thesis discusses a sectorial experience in apparel retail oriented towards the 

governance of the national supply chain, which is guided by governance instruments to 

disseminate socio-environmental standards. The aim is to investigate private environmental 

governance and the certification system for the supply chain of apparel retail in Brazil. To 

conduct the investigation, the methodology employed was a case study with a collection of 

secondary data from documentary, and primary sources that involved twenty-seven semi-

structured interviews with important interested parties. Through two major themes studied – 

supply chain management and private sectoral governance – which together comprise a dual 

theoretical, organizational, and institutional framework, the present work was discussed. The 

governance structure is centralized in the decision-making by retailers who are signatories of 

the certification program, and this constitutes a constraint on advances towards sustainable 

sectoral production standards. It was also identified that the instrument of the certification 

protocol is superficial to cause deep and long-term changes in the environmental sphere since 

the turnover of the supply chain base and signatories are high. Some advances are notable, such 

as product traceability through the availability of the list of suppliers, greater involvement of 

the focal company with the supply chain, and expansion of compliance with local legislation, 

but transparency is compromised by the non-demonstrations of audit results. It was also inferred 

that the requirements of certification standard corroborate to support further discussions about 

the negative impacts on chains, but in a limited way because there is centralization of decisions 

in the signatory retailers which hold power to change the rules of the certification protocol in a 

context marked by gaps in state regulation. 

 

Keywords: Apparel retail. Sustainability. Supply Chain. Private regulation. Certification  
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1 INTRODUÇÃO 

A indução à adoção de padrões de produção sustentável nas cadeias de suprimentos é 

um desafio para o setor privado no que diz respeito à efetiva contribuição para o 

desenvolvimento sustentável. O cenário contemporâneo se torna mais complexo ao se observar 

os desafios impostos pelo processo de globalização, a desregulamentação de muitos mercados 

o qual alterou o sistema de produção, abastecimento, comércio, consumo e descarte que 

impactam negativamente o meio ambiente e a sociedade.   

Esse processo deu início a um novo modelo, no qual as empresas passaram a competir 

através das cadeias de suprimentos e não mais como organização individual. Essa conformação 

foi possível por meio dos novos paradigmas tecnológicos que possibilitaram uma integração e 

conexão no formato de redes com a internacionalização do mercado com foco na flexibilização 

e redução de custos. Assim, os avanços na comunicação e na tecnologia facilitaram a distância 

e reduziram o tempo de resposta entre a produção e o comércio (TRIENEKENS, 2011). 

Contudo, as consequências desse novo modelo de redes são consideradas, pela literatura, de 

caráter dual e controverso (LEITE; SILVA; GUIMARÃES, 2017). Por terem ocorrido de modo 

polarizado e fragmentado territorialmente permitiram o afastamento e dispersão de atividades 

de manufatura com cadeias de suprimentos normalmente localizadas em países em 

desenvolvimento, enquanto em nações mais ricas concentram-se as atividades com grande 

domínio tecnológico, recursos, poder de integração e controle das cadeias (GEREFFI; 

FREDERICK, 2010). Essa conformação possibilitou o afastamento da responsabilização pela 

degradação ambiental, a exploração do trabalho (O’ROURKE, 2014) e a entrada de grupos 

hegemônicos de capital privado externo. 

Com a ampliação dos debates em relação aos impactos ambientais e sociais percebidos, 

principalmente, em torno de empresas multinacionais, reações ocorreram e mudanças foram 

projetadas para a obtenção de uma cadeia de suprimentos de menor impacto. No contexto 

internacional, tem-se diversos acordos e conferências que buscaram a cooperação entre os 

Estados e os setores-chave da sociedade civil, com o objetivo de ampliar a proteção ambiental 

ao mesmo tempo que ocorre o desenvolvimento econômico. Um dos primeiros estudos que 

questionou a expansão ilimitada do processo de produção linear foi a publicação do Limits to 

Growth - Limites do Crescimento, elaborada pelos pesquisadores que formavam o Clube de 

Roma, em 1972. A partir desse evento, outros inúmeros surgiram com objetivo de adotar a 

dimensão ambiental dentro dos debates políticos, científicos e industriais da época, como 

detalha a Figura 1. 
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Figura 1 – Principais eventos internacionais sobre o meio ambiente e mudança climática 

 
Fonte: Elaborado pela autora



 

Estes eventos ocorreram dentro de um cenário marcado por inúmeras crises, dentre elas 

a econômica, a energética, consideráveis acidentes ambientais e, nos últimos anos do século 

XX, a política com uma redefinição do papel do Estado que transformou as agendas de bem-

estar social em modelos liberalizantes em escala global. É neste momento que surgem com 

maior proeminência as Organizações Não Governamentais (ONG), com abordagens 

direcionadas ao meio ambiente e que se constituem atores de grande importância para a 

governança ambiental (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012). 

Dentro deste contexto, Berlin (2014) assevera que foi a partir do Relatório Brundtland, 

publicado em 1987, que as políticas de gestão ambiental, certificações e regulações privadas 

ambientais começaram a ganhar força nas agendas políticas ao mesmo tempo que passaram a 

reafirmar os compromissos com o desenvolvimento sustentável.  

E após a Eco-92 houve o surgimento de legislações ambientais mais rigorosas, o que 

forçou as respostas orientadas pelo mercado para enfrentar o problema ambiental. Nesse 

sentido, pode-se destacar o surgimento da série de normas ISO 14000, criada pela International 

Organization for Standardization (ISO), orientadas para a avaliação do produto e da 

organização com foco em melhoria contínua. Deste modo, os países industrializados passaram 

a regulamentar e normalizar seus parques fabris para continuar o crescimento econômico ao 

mesmo tempo que passaram a adotar meios que pudessem regular os possíveis impactos 

ambientais no gerenciamento de produção globalizada com cadeias de suprimentos dispersas 

territorialmente compostas por empresas heterogêneas e com diferentes níveis de acesso à 

tecnologia, de gestão e tamanho (BERLIN, 2014). 

 Nesse sentido, a governança privada por meio da regulação pelo mercado busca também 

preencher lacunas regulatórias e estabelecer uma padronização internacional aos produtos e 

serviços. A governança privada é considerada um elemento essencial dentro do processo de 

liberação da economia por poder conferir um certo nível de confiança nos atributos ambientais 

de produtos e serviços com base em acordos internacionais, bem como reduzir os custos de 

transação de adequação para o acesso a mercados ou no gerenciamento da cadeia. Constitui-se 

uma resposta do mercado que codifica, monitora e, em alguns casos, certifica a conformidade 

das empresas em relação a condições de trabalho, meio ambiente, direitos humanos. Pode 

contribuir para aliar critérios de sustentabilidade à cadeia de suprimentos e para a construção 

de uma empresa responsável, ao se referir às atividades consideradas para além do mero 

cumprimento da lei e que incorpore interesses sociais e ambientais em seus processos decisórios 

(BARTLEY, 2007).  
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As estruturas de governança apoiam-se em instrumentos de governança que podem ser 

compromissos privados, tais como: códigos de conduta, normas, sistemas de certificação, 

rotulagem (DIAS; LABEGALINI; CSILLAG, 2012). Para sua prática envolve relações entre 

associações empresariais, ONGs, empresas privadas, sindicatos e governos  (KOGG; MONT, 

2012). Essas parcerias são essenciais para o fortalecimento da governança, principalmente por 

se tratar de questões que possuem impacto social, ambiental e econômico, e que necessitam de 

respostas coletivas (MARQUES; KARAM, 2014).  

Contudo, a literatura destaca limitações dos instrumentos de governança e revela que 

análises das mudanças das práticas sociais e ambientais da produção e consumo merecem ser 

mais exploradas (BUSH et al., 2015) e a atenção deve ser dirigida em relação à diversas 

perspectivas. Dentre estas, pode-se citar:  

• Falhas de governança (KAPLINSKY; MORRIS, 2000);  

• Análise crítica em relação aos resultados obtidos (BROCKHAUS; KERSTEN; 

KNEMEYER, 2013);  

• Padrões e critérios adotados (CARTER; ROGERS, 2008);  

• Desequilíbrio de poder  (VOGEL, 2009);  

• Influência da regulação pública e dos outros grupos de pressão na orientação das 

iniciativas (PRAKASH; POTOSK, 2012).  

Ao tomar o recorte para o setor do varejo de vestuário, é possível verificar a adoção de 

estruturas de governança com a criação de padrões e programas de certificação específicos para 

o setor para disseminar práticas socioambientais e ampliar o controle das cadeias de 

suprimentos decorrentes desses eventos em escala global como principal orientador para 

incorporação dos objetivos do desenvolvimento sustentável (BRITO; CARBONE; 

BLANQUART, 2008). Este processo é resultante da crescente pressão por ativistas em relação 

aos impactos ambientais deste setor, que é conhecido mundialmente pelo seu impacto 

socioeconômico uma vez que, em 2016, comercializou, aproximadamente, 62 milhões de 

toneladas de produtos, empregou 60 milhões de pessoas ao longo de sua cadeia de suprimento 

e movimentou cerca de 3 trilhões de dólares em artigos de vestuário e calçados (GLOBAL 

FASHION AGENDA; THE BOSTON CONSULTING GROUP, 2017). Assim, a partir da 

análise bibliográfica foi possível identificar inúmeras iniciativas privadas adotadas pelo setor 

de vestuário em nível internacional que foram classificadas conforme a abrangência na cadeia 

produtiva têxtil e de vestuário e algumas delas estão demonstradas na Figura 2. 

 



19 

 

 

 

Figura 2 – Padrões internacionais recorrentes no setor têxtil e de vestuário 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora  

 

• Obtenção de matéria-prima têxtil: Better Cotton Initiative (licenciamento), Cotton 

made in Africa, Global Organic Textile Standards e EU-Ecolabel for viscose; 

• Padrão para eliminação, redução e regulação de produtos químicos perigosos no 

tingimento, lavanderia, melhoramento da qualidade de águas residuais o Zero 

Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) e o The Higg Index; 

• Produção e comercialização de vestuário: Fair Labor Association (FLA), Worldwide 

Responsible Accredited Production (WRAP), Fair Wear Foundation (FWF), 

Business Social Compliance Initiative (BSCI) e Business Environmental 

Performance Initiative (BEPI), Ethical Trading Initiative (ETI), Garments without 

Guilt (GWG) e OEKO-TEX. 

• Genéricas: condições de trabalho, Social Accountability (SA 8000); produção de 

matéria-prima para produção de fibras celulósicas, Forest Stewardship Council (FSC); 

gestão ambiental, ISO 14001. 
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Esse mapeamento possibilitou identificar que a maior parte dessas iniciativas é 

desenvolvida por representação setorial composta por empresas europeias ou norte-americanas 

e contribuiu tanto para situar o arranjo da iniciativa brasileira, o Programa ABVTEX. O 

Programa ABVTEX é uma iniciativa setorial privada que envolve monitoramento, auditoria e 

certificação por meio de organismos certificadores de terceira parte. Dados atuais revelam que 

até abril de 2022, 3.671 empresas fornecedoras e subcontratados estavam certificadas, 

distribuídas em 636 municípios, 18 estados, que abrange mais de 360 mil empregos diretos, e 

já foram realizadas mais de 46 mil auditorias, desde 2010 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO 

VAREJO TÊXTIL, 2022a).  

As empresas signatárias do Programa são varejistas nacionais e multinacionais, o que 

corresponde a 30 grupos com mais de 99 marcas e representa aproximadamente 25% da receita 

do setor no país (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2020a). É o único 

modelo de governança do varejo de vestuário no país e tem grande representatividade 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2019a). É liderado pela Associação 

Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX). Esse programa passou por várias mudanças no decorrer 

dos anos, teve início como um Programa de Qualificação de Fornecedores para o Varejo e 

passou a ser estruturado como uma Certificação de Fornecedores em 2013 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2013). Já em 2016 ficou conhecido como Programa de 

Certificação de Fornecedores (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2016a) 

e em meados de 2017 como Programa ABVTEX (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO 

TÊXTIL, 2017a), mantendo-se assim até a versão analisada1 - versão 3.02 de abril de 2020 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2020b).  

A partir da análise da revisão bibliográfica, observou-se lacunas também na literatura 

científica para analisar a governança no setor de varejo de vestuário. Com foco na iniciativa 

brasileira representada no Programa ABVTEX, os estudos já realizados destacam que: o 

programa como uma iniciativa de responsabilidade social corporativa foi reativo ao processo 

de fiscalização por parte de órgãos do governo das cadeias de fornecedores dos seus associados, 

e foi considerado pelos autores, inicialmente, como uma possibilidade de inclusão das melhores 

práticas para a cadeia de valor nos multiníveis e com possibilidade de parceria público-privada 

(POSTHUMA; BIGNAMI, 2014). Os impactos do programa percebidos pelos fornecedores e 

varejistas foi positivo e com avanços, principalmente, na profissionalização e conhecimento 

 
1 Após o fechamento da análise dessa tese foram lançadas mais duas versões: 3.03 de julho de 2021 e 4.0 de janeiro 

de 2022 do regulamento que não foram consideradas nos resultados.   
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dos atores da cadeia de fornecedores, com a criação de departamentos internos tanto dos 

varejistas quanto dos fornecedores para monitoramento da cadeia (MORO, 2016).  

Ao mesmo tempo em que há uma série de limitações, tais como: restrição das atividades 

de costura nos domicílios e a redução de subcontratação de empresas com trabalhadores 

migrantes pelos fornecedores (LEITE; SILVA; GUIMARÃES, 2017).  Baixa representação das 

partes interessadas, limitação dos requisitos da dimensão social  restritos à conformidade legal, 

não criticidade do requisito ambiental2, falta de treinamento para a cadeia de fornecedores 

(MORO; PAULINO, 2017, 2018). Ainda que avanços tenham ocorrido e uma tendência à 

transparência, o Programa é limitado na divulgação de informações mais aprofundadas que 

permitam a tomada de decisão mais consciente por parte da sociedade e órgãos públicos 

(MORO; PAULINO; MENDES, 2019). Deste modo, essa estrutura de governança da cadeia de 

fornecedores é limitada na consideração do alcance da regulação privada para controlar a 

adoção de práticas ambientais (MORO; PAULINO; CRUZ, 2019). Algumas propostas para 

requisitos mais abrangentes para o protocolo de certificação seriam: sistema de gestão 

ambiental, uso da água, produtos químicos, resíduos sólidos, tratamento de efluentes, uso de 

energia, controle de emissões de gases de efeito estufa e respostas de emergência ambiental 

(MORO; PAULINO, 2020).   

Isto posto, pretende-se com esse estudo responder os seguintes questionamentos: Como 

é a estrutura de governança da cadeia de fornecedores do varejo de vestuário brasileiro, quais 

as suas limitações e como a autorregulação, por meio da certificação, pode contribuir para 

a sustentabilidade em cadeias de fornecedores? 

As hipóteses que orientam esta pesquisa são:  

H1: A estrutura de governança do setor do varejo de vestuário para fornecedores locais 

restringe o desenvolvimento e o alcance da regulação privada para definir padrões 

sustentáveis de produção.  

H2: Como a maioria dos signatários do Programa possui seus negócios orientados para 

o ambiente interno, e na falta de pressão local, governo e ONGs, sobre o setor, há 

preferência por requisitos mais fracos e insuficientes para considerar a questão 

ambiental.  

 

 

 
2  Licença Ambiental e a evidência do Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI, 

apenas para o Estado de São Paulo). 
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1.1 OBJETIVOS  

A partir do exposto anteriormente, o objetivo central desta pesquisa é investigar a 

governança ambiental privada e o sistema de certificação da cadeia de fornecedores do varejo 

de vestuário no Brasil. Como objetivos específicos, tem-se: 

• Investigar a evolução da estrutura de governança do varejo de vestuário 

brasileiro;  

• Distinguir os diferentes níveis de fornecedores que são abrangidos pelo 

Programa;  

• Caracterizar como é a operacionalização da estrutura de governança e como 

ocorre a participação das partes interessadas no processo de tomada de decisão 

para evolução do programa;  

• Identificar as fragilidades da certificação ABVTEX como mecanismo de 

governança setorial; 

• Descrever e examinar os critérios e requisitos sociais e ambientais e entender 

como são incorporados pelo mecanismo de governança; 

• Propor um modelo de análise de estrutura e instrumentos de governança 

 

 

1.2  JUSTIFICATIVA  

Modelos de governança privada visam direcionar, monitorar e avaliar o desempenho da 

cadeia de suprimentos, reduzir os conflitos e adotar padrões que integrem aspectos de 

responsabilidade social corporativa às redes de produção (GEREFFI, 2005). E a teoria 

organizacional permite lançar luzes para identificação das empresas focais, e compreender 

como essas cadeias são organizadas e quais os mecanismos de controles e monitoramentos 

existentes (SARKIS; ZHU; LAI, 2011). Esse enfoque é consolidado na literatura e olha o 

fenômeno da governança da perspectiva das empresas focais. E pouco se dedica a questões 

socioambientais ao analisar modelos e estruturas de governança (BUSH et al., 2015).  

No entanto, os novos modelos consideram o ambiente institucional como propulsor de 

mudança para um modelo de governança da cadeia de suprimentos com aspectos de 

desenvolvimento sustentável propostos (LI et al., 2014). Deste modo, a análise em relação à 

regulação pelo mercado e suas estruturas é um tema que precisa ser melhor explorado para 

compreender os avanços e limitações (CHKANIKOVA; KOGG, 2018). 
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A criação de estruturas de governança setorial é entendida como uma possibilidade de 

criar princípios abrangentes, direcionados a necessidade da atividade econômica o que 

possibilita ampliar a base de fornecedores com melhores práticas, e a longo prazo tende a 

ocorrer o aumento da cooperação e colaboração dentro da cadeia (TURKER; ALTUNTAS, 

2014). Estes autores também apontam a falta de uma análise empírica sobre o potencial 

transformador dessas práticas.  

Já O’Rourke (2014) argumenta que um dos limitantes da melhoria de desempenho é a 

falha em medir e gerenciar os impactos socioambientais ao longo da cadeia de suprimentos que 

pode ser explicada em parte por limitações na ciência da medição da sustentabilidade, bem 

como por fraquezas nos sistemas para traduzir dados em informações que podem ser usadas 

pelos tomadores de decisão em empresas e órgãos governamentais. Como o autor ressalta, áreas 

de impacto ambiental da produção permanecem ocultas nos subníveis das cadeias de 

suprimentos, com práticas de produção insustentáveis subsidiadas implícita ou explicitamente. 

Nesse sentido, a regulação das atividades e das decisões de produção introduz uma visão 

crítica ao apontar que o aumento de mecanismos de regulação pelo mercado - como normas de 

certificação, auditorias, códigos de conduta e diretrizes voluntárias, não é suficiente para 

assegurar práticas e processos realmente sustentáveis (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012; 

VEIGA, 2010).  

Deste modo, esta tese apresenta um modelo de análise que contribui para o avanço do 

entendimento da cadeia de suprimentos do varejo de vestuário num país do Sul Global com 

perfil produtor-consumidor dos produtos de vestuário. O que possibilita um debate se este 

modelo pode corroborar de fato para superar os desafios socioambientais em países produtores. 

Isso porque articulam-se referenciais teóricos sobre governança ambiental da cadeia de 

suprimentos e autorregulação no âmbito da governança ambiental privada. Logo, permite a 

compreensão ampliada ao incorporar a perspectiva de diferentes atores - como os representantes 

dos fornecedores, dos subcontratados, de órgão do governo, sociedade civil, e não somente das 

empresas focais, sobre os fatores que limitam a governança da cadeia de fornecedores 

sustentável para destacar os limites do instrumento utilizado, o padrão de certificação.  
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1.3 ESTRUTURA DA TESE 

Esta tese é dividida em sete capítulos, além desta introdução inicial o segundo capítulo 

apresenta a metodologia de pesquisa utilizada para a obtenção dos resultados.  

O terceiro capítulo debate a formação das cadeias de suprimentos do varejo de vestuário. 

Apresenta as dualidades e contradições existentes tanto no processo de expansão quanto na 

socialização das externalidades ambientais e sociais, dado que há concentração desigual de 

poder, riqueza e tecnologia nas empresas focais, enquanto existe um fluxo de superexploração 

dos recursos naturais e do trabalho humano. Conceitua o sistema fast fashion e detalha os 

impactos negativos socioambientais.  

O quarto capítulo apresenta as correntes teóricas sobre cadeia de suprimento e estrutura 

de governança. Apresentou a teoria organizacional e suas limitações na consideração das 

questões socioambientais. Para tanto, a evolução do debate acadêmico identificou o papel da 

regulação pelo mercado para a transformação das práticas na produção que foi debatido no 

sexto capítulo. E a partir da análise crítica aos mecanismos privados, sabe-se que a mudança de 

práticas depende dos tomadores de decisão e da profundidade e robustez dos requisitos 

abordados, ou seja, da estrutura de governança e seus instrumentos.  

O quinto capítulo levanta as iniciativas adotadas para o setor de vestuário, o que 

possibilitou compreender e diferenciar o campo organizacional do institucional, bem como 

identificar as limitações da estrutura em estudo.  

O sexto capítulo apresenta os resultados com base em análise de conteúdo dos 

documentos e das entrevistas semiestruturadas com atores-chave, o que levou a chegar ao 

entendimento das limitações existentes. Por fim, finaliza-se com o capítulo 7 com as 

conclusões, limitações da tese e recomendações de pesquisas futuras.   
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2 METODOLOGIA 

A partir da revisão da literatura, utilizada para estruturar o problema de pesquisa, 

iniciou-se o processo de consolidação da compreensão mais abrangente da teoria que descreve, 

debate e relaciona a integração da sustentabilidade nas cadeias de suprimentos por meio de 

modelos de governança pautados na regulação pelo mercado com recorte para o setor de 

vestuário. Esse setor é altamente globalizado e tem grande relevância em termos econômicos, 

de geração de emprego, e de impactos ambientais numa escala global e local, regulado por 

diferentes instrumentos de governança que buscam normatizar, com destaque para os padrões 

de certificação. 

O delineamento da pesquisa está centrado na revisão da literatura, elaboração da 

pergunta de pesquisa e criação de objetivos e hipóteses, coleta de dados documental e de campo, 

análise, elaboração de resultados e conclusão, como destaca a Figura 3. 

 

Figura 3- Procedimento metodológico 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A pesquisa do tipo bibliográfica permite o contato do pesquisador com o que já foi 

estudado e encontrar pontos que precisam de avanços. Neste sentido, por meio da análise da 

teoria, Chkanikova e Kogg (2018) argumentam que os estudos sobre certificação na literatura 

de gestão e governança da cadeia de suprimentos ainda foram pouco explorados e 

principalmente em analisar as experiências do Sul Global. 

Ao analisar o objetivo de pesquisa foi identificado a necessidade de um aprofundamento 

dos regulamentos que se configuram a parte documental do protocolo de certificação e 

possibilita a compreensão das limitações da estrutura e instrumento de governança em análise.  

Para tanto, a Figura 4 apresenta a síntese metodológica utilizada para analisar o caso. 
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Figura 4 - Síntese da metodologia  

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A pesquisa é  qualitativa, pois se detém na profundidade, no detalhamento do caso 

(VERGARA, 2012) e  busca compreender não apenas o fato, mas o contexto em que ele ocorre. 

Deste modo, a seleção intencional, não probabilística, é importante e auxilia o pesquisador a 

entrevistar pessoas que possam contribuir com informações mais ricas para o problema e para 

a questão de pesquisa (CRESWELL, 2010).  

Embora não utilize amostragem estatística, alguns critérios foram estabelecidos para a 

condução da pesquisa e garantir maior validade dos dados. Um deles é a escolha dos 

participantes do processo de entrevista, que por se tratar de uma pesquisa qualitativa ocorre sem 

a preocupação da representatividade quantitativa, contudo, devem possuir funções-chave para 

a compreensão do objeto de pesquisa (GODOI; MATTOS, 2010; YIN, 2015). Para tanto, parte- 

se da compreensão de que a governança privada relacionada à sustentabilidade, baseia-se na 

existência de outros campos organizacionais reconhecidos e na legitimidade das organizações 

que operam, principalmente, dentro delas (SMITH; FISCHLEIN, 2010). Isso inclui o ambiente 

interno, os varejistas e fornecedores, e externos, como: grupos consumidores; ONGs, governo, 

organismos certificadores, órgãos de classe. Estes atores estão destacados na Figura 5. 

 

 

 

 

Técnica de Análise 

Análise de conteúdo com auxilio da ferramenta Atltas ti.

Tratamento dos dados

Transcrição das entrevistas e anplicação no ATLAS.ti

Coleta de Dados

Secundários: artigos científicos e documentos 
públicos.

Primários: entrevistas semiestruturadas.

Tipo de pesquisa

Bibliográfica, documental e qualitativa
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Figura 5 - Componentes do ambiente organizacional e institucional do Programa ABVTEX 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Desta forma, a definição dos campos segundo as abordagens teóricas que analisam os 

padrões de certificação deve ser observada em relação aos campos organizacionais e 

institucionais.  No campo organizacional, as relações inter-firmas ocorrem por meio dos 

mecanismos de eficiência como meios pelos quais a empresa focal busca melhorar o 

desempenho da sustentabilidade dos produtos, processos e serviços (GIMENEZ; SIERRA, 

2013). Já o campo institucional deve ser analisado pelo seu poder de transformação nos 

processos produtivos, pautam-se na criação de regras e normas que regulam o relacionamento 

e normalizar o comportamento da organização e tem como objetivo criar uma ordem, reduzir 

as incertezas, comportamento oportunista, racionalidade limitada (CONNELLY; KETCHEN; 

SLATER, 2011) por meio de instrumentos apropriados de governança que podem conferir 

eficiência e legitimidade composto por diferentes partes interessadas (LI et al., 2014). 

Yin (2015) pontua que a investigação do estudo de caso além de contar múltiplas fontes 

de evidências, primárias e secundárias, também envolve triangulação e proposições 

anteriormente desenvolvidas, o que contribui para a validade da pesquisa. Godoy (2010) pontua 

que, após a definição do caso a ser estudado, é necessário definir a unidade de análise, pois 

dentro de cada caso, provavelmente, existem múltiplas fontes de dados que devem fazer parte 

da análise. Para tanto, como forma de orientar a pesquisa foi elaborada a matriz de amarração 

como detalha o Quadro 1.
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Quadro 1 – Matriz de amarração da metodologia 

Objetivos específicos Dado 
Técnica de coleta e 

fontes 
Procedimento e Análise dos dados 

Investigar a evolução da estrutura de governança do 

varejo de vestuário brasileiro  

Ambiente 

institucional ao 

longo dos anos – 

jan. de 2011 a abr. 

de 2020 – e as 

relações de poder. 
Dados primários: 

entrevistas; 

Secundários: literatura 

científica e documental. 

A literatura científica e a análise documental 

permitiram a compreensão do problema e a 

identificar outras iniciativas em nível 

internacional e a identificar as limitações dos 

estudos já realizados. A partir disso, permitiu o 

construto do roteiro guia para a condução da 

entrevista. Análise de conteúdo foi aplicada 

conforme as categorias e subcategorias adotadas. 

Os dados foram usados para explicar a evolução 

dessa estrutura e sua representação. 

Caracterizar e analisar como é a operacionalização da 

estrutura de governança e como ocorre a participação 

das partes interessadas no processo de tomada de 

decisão para evolução do programa 

Agentes 

coordenadores do 

ambiente interno 

e externo; 

Ambiente 

organizacional 

Distinguir os diferentes níveis de fornecedores que são 

abrangidos pelo Programa 

 Tipologia dos 

fornecedores e 

nível na cadeia.  

Primários: Entrevista; 

Secundários: literatura 

científica e protocolo da 

certificação. 

Por meio da classificação para fornecedores, 

conjuntamente a entrevista, foi possível 

classificar o fornecedor conforme sua atividade, 

produto e nível a partir da empresa focal, 

varejista. 

Analisar a certificação ABVTEX como mecanismo de 

governança setorial 

Ambiente 

institucional 
 

Dados primários: 

entrevistas; 

Secundários: literatura 

científica e protocolo da 

certificação. 

Os conceitos científicos foram usados para 

embasar as hipóteses que norteiam esse estudo 

que auxiliou no construto do roteiro-guia em 

relação aos objetivos propostos. A análise de 

conteúdo também foi aplicada para analisar o 

poder transformador e limitante dessa estrutura.  

Descrever e examinar os critérios e requisitos sociais e 

ambientais e entender como são incorporados pelo 

mecanismo de governança 

Ambiente 

institucional e 

mudança de 

prática 
Fonte: Elaborado pela autora



29 

 

 

2.1 DADOS 

A coleta de dados envolveu fontes de dados primários e secundários. Como fonte de 

dados secundários, além da literatura científica que embasa o referencial teórico, tem-se os 

documentos do Programa ABVTEX, tais como:  

• Regulamento é o documento que dispõe sobre a estrutura de governança, 

funcionamento, regras, sanções, implementação, avaliação e monitoramento do 

programa; 

• Código de conduta estabelece os valores e os princípios que orientam a maneira 

de condução das diferentes partes interessadas no programa; 

• Checklist é o documento que contempla os requisitos e critérios do Programa 

ABVTEX, o qual consiste na base para orientar a realização das auditorias e 

verificação das conformidades. 

A pesquisa documental permitiu a identificação do funcionamento da estrutura e das 

regras do Programa ABVTEX, o que possibilitou o debate com a literatura para compreensão 

das limitações das categorias propostas.   

Com base na matriz de amarração, a investigação da evolução do Programa envolveu 

um estudo longitudinal que é indicado para examinar os documentos, se são eventualmente 

revisados e como é a consideração de outros atores na estrutura de governança de forma 

inclusiva ou exclusiva (BENNETT, 2017). A análise documental possibilita o entendimento de 

fatores-chave de mudança ao longo dos anos e é considerada como fonte secundária (GODOY, 

2010) e configura um banco de dados. Neste sentido, Kaplinsky e Morris (2000) recomendam 

que para análise longitudinal de estruturas de governança, que busque entender a trajetória e 

mudanças, é necessário estudar um período de no mínimo cinco anos.  

Assim, o recorte temporal para análise documental do campo institucional do Programa 

ABVTEX é o período de 10 anos, catalogados conforme Quadro 2, e engloba as diferentes 

versões dos regulamentos lançados entre os anos de 2011, primeira versão do regulamento, até 

abril de 2020, penúltima versão do regulamento, o que totalizou 22 versões. Os regulamentos 

foram obtidos diretamente com a gerência do Programa e por meio do site, que desde maio de 

2019 começou a disponibilizar um acervo com as versões – 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.0, 3.01, 

3.02, 3.03 e 4.0 – do regulamento (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 

2022b). Essa análise permitiu a criação do instrumento de coleta de dados adequado para cada 

entrevistado que representa os ambientes organizacional e institucional do sistema de 

certificação. 
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Quadro 2 – Histórico dos regulamentos do Programa ABVTEX 
Título Versão Data Fonte 

Regulamento Geral do Programa de 

Qualificação de fornecedores para o Varejo 

-- 31/01/2011 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2011ª) 

-- 21/03/2011 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2011b) 

-- 06/04/2011 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2011ª) 

-- 16/04/2011 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2011c) 

16 20/04/2011 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2011ª) 

17 12/05/2011 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2011ª) 

18 15/07/2011 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2011d) 

19 05/10/2011 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2011ª) 

20 01/10/2012 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2012) 

Regulamento Geral da Certificação de 

Fornecedores ABVTEX  

20 07/02/2013 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2013) 

23 21/05/2014 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2014) 

24 01/01/2015 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2015) 

Regulamento Geral do Programa de 

Certificação de Fornecedores 
24 20/06/2016 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2016ª) 

Regulamento Geral do Programa ABVTEX  

2.0 08/2017 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2017ª) 

2.01 12/2017 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2017b) 

2.02 05/2018 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2018ª) 

2.03 07/2018 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2018b) 

2.04 01/2019 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2019b) 

2.05 05/2019 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2018c) 

3.0 07/2019 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2019c) 

3.01 10/2019 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2019d) 

3.02 04/2020 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2020b) 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Já para a coleta de dados primários, foram realizadas entrevistas semiestruturadas que 

têm por objetivo compreender o assunto pelas atribuições que o entrevistado dá à questão 

(GODOY, 2010) e apoia-se em roteiros previamente estabelecidos, tal como explica o 

Apêndice A.   

Estes roteiros foram compostos por questões abertas e aplicadas com o objetivo de obter 

a informação de todos os participantes do mesmo modo e, inicialmente, foram submetidos a 

pré-testes para validar e verificar as possíveis mudanças sugeridas. Todas as entrevistas foram 

gravadas, com autorização dos entrevistados e totalmente transcritas para eliminar imprecisões 

e possibilitar maior detalhamento (GODOI; MATTOS, 2010). 

Inicialmente as entrevistas seriam realizadas de forma presencial. Contudo, diante da 

pandemia de Covid-19 e das restrições e protocolos de segurança, optou-se por fazer on-line 

com a utilização do aplicativo Google Meet. As entrevistas para o pré-teste foram realizadas 

com diferentes atores da cadeia para verificar possíveis falhas na interpretação. O Quadro 3, 

apresenta um resumo dos entrevistados e da duração das entrevistas.  

 

Quadro 3 – Dados das entrevistas do pré-teste dos roteiros de coleta de dados 

Entrevistados Cargo 

Atribuição 

dentro da 

estrutura de 

governança 

Estado Data 
Duração 

(min) 

AB 
Diretor 

Executivo 
ABVTEX 

São Paulo 
 

07 e 14 set. 

2020 
108 

OC1 Auditora 
Organismo 

Certificador 
São Paulo 04 ago. 2020 64 

F1 
Gestora de 

Processos 
Fornecedor 

Santa 

Catarina 
11 ago. 2020 98 

V1* 
Analista 

Sênior 
Varejista São Paulo 19 ago. 2020 174 

S1 Sócio Subcontratado 
Santa 

Catarina  
21 ago. 2020 44 

Fonte: Elaborado pela autora 

Nota: 

 *Entrevistou-se dois representantes do varejista V1, pois possuem cargos diferentes. 

Durante esse processo, verificou-se que não houve problemas de interpretação em 

relação ao roteiro de entrevista proposto, o que foi considerado satisfatório, o qual foi 

incorporado para a coleta de dados. E por levar em consideração o pedido de sigilo dos nomes 

dos entrevistados, houve apenas indicação da identificação de cada representante pela coluna 
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denominada “identificação”, seu respectivo cargo dentro da sua organização/empresa e a coluna 

“atribuição dentro da estrutura de governança” caracteriza o que essa organização/empresa 

representa dentro da estrutura de governança, tal qual mostra o Quadro 3.  

A partir da elaboração dos instrumentos de coleta e da análise da Figura 5, a escolha dos 

participantes para entrevistas em profundidade obedeceu aos critérios dispostos no Quadro 4, a 

seguir.  

 

Quadro 4 – Critérios para seleção dos participantes das entrevistas 

Grupos Critérios 

Empresas signatárias 

• Pelo menos uma com adesão no início, em meados e no ano 

anterior a versão atual; 

• Ser varejista e/ou fabricante com marca (como exemplo 

empresas que possuem produção e a comercialização); 

• Heterogeneidade dos varejistas; 

• Ser nacional ou multinacional; 

• Deve estar no Comitê gestor. 

Fornecedores 

• Vestuário; 

• Com pelo menos um processo produtivo; 

• Ativo; 

• Classificação por produção e número de funcionários; 

Subcontratados 

• Vestuário; 

• Com pelo menos um processo produtivo; 

• Ativo; 

Órgãos de classe 
• Ser representante do setor têxtil ou de vestuário; 

• Participar do conselho consultivo. 

Organização da 

Sociedade Civil 

• Ter acompanhado o programa ao longo dos anos;  

• Possui um papel ativo na identificação e denúncia de 

irregularidades na cadeia de vestuário; 

Conselho consultivo • Participar ativamente do Conselho; 

Organismo certificador • Estar vinculado ao Programa; 

Governo • Setores específicos trabalho e meio ambiente; 

Fonte:  Elaborado pela autora 

 

Esses critérios foram utilizados para suportar a escolha das empresas, uma vez que a 

amostra é intencional, não probabilística. Este tipo de amostra não possui o intuito de 

representar estatisticamente a população, mas sim contempla empresas que possuem 

conhecimento, importância e diferentes abordagens, ou seja, caracteriza-se por uma 

amostragem por conveniência, que “envolve a seleção de elementos da amostra que estejam 

mais disponíveis para tomar parte no estudo e que podem oferecer as informações necessárias” 

(HAIR, 2005, p. 247). Isso leva em consideração a heterogeneidade das organizações e a 

quantidade de atores que têm influência no programa estudado.  
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Por meio dos critérios dispostos no Quadro 4 foram enviados e-mails para nove dos 26 

varejistas signatários do Programa ABVTEX, e destes houve retorno de quatro; já em relação 

aos órgãos de classe e conselho consultivo foram contactados três, porém o retorno foi de dois; 

quatro organizações da sociedade civil foram convidadas, e duas participaram. Dos cinco 

organismos certificadores, quatro participaram, de três empresas certificadoras diferentes; do 

governo houve tentativa com a CETESB, porém sem retorno, e o auditor do Ministério do 

Trabalho participou; dos 25 fornecedores selecionados, sete participaram, enquanto dos 25 

subcontratados, três participaram.  

Os varejistas entrevistados possuem um faturamento anual de aproximadamente R$12 

bilhões, com modelos de lojas físicas e on-line. Juntos somam mais de mil pontos de lojas 

físicas, 8 centros de distribuição distribuídos pelo país e base de fornecimento nacional e 

internacional. O critério de seleção para os fornecedores nacionais é ter a certificação 

ABVTEX, já em relação aos fornecedores internacionais envolve a certificação em programas 

como a BSCI, FWF, ZDHC e o algodão licenciado BCI. 

Dos oito fornecedores entrevistados, quatro produzem artigos de vestuário em jeans (F1, 

F2, F5, F7), dois são produtores de tecidos e artigos de malha e jeans (F3 e F8), um de artigos 

em tecido plano (F3) e um de artigos de moda íntima (F6). Ambos possuem fábricas próprias e 

terceirizam etapas do processo produtivo. Já em relação aos subcontratados, dos seis 

subcontratados entrevistados, dois prestam serviços de lavanderias e tinturaria de jeans (S3 e 

S4), e outras duas são oficinas de costura de jeans (S1 e S2). 

Dos demais entrevistados, os representantes do conselho consultivo foram dois: uma 

associação da indústria, a CC1, e um órgão de classe, o CC2. Da sociedade civil são duas ONGs, 

a O1 é parte de um movimento global e a O2 atua na promoção e proteção dos direitos humanos 

fundamentais. E do governo G1 foi entrevistado um Auditor Fiscal do Trabalho que também 

foi coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho Escravo da Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo.
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Quadro 5 – Identificação dos entrevistados 

Identificação dos 

entrevistados 
Cargo 

Atribuição dentro da 

estrutura de governança  
Estado Data 

Duração 

(min) 

V1 Diretor Adjunto de Global Sourcing Varejista São Paulo 12 e 18 nov. 2020 91 

V2 
Gerente de Responsabilidade Social e 

Sustentabilidade 
Varejista São Paulo 03 dez. 2020 79 

V3 Coordenadora de Conformidade de Fornecedores Varejista São Paulo 23 out. 2020 78 

V4 Gerente de Sustainable Supply Chain Varejista São Paulo  09 out. 2020 96 

F2 Gerente Administrativo  Fornecedor Pernambuco 09 fev. 2021 52 

F3 Diretor Industrial Fornecedor Santa Catarina  08 fev. 2021 72 

F4 Diretor Administrativo e Diretor financeiro  Fornecedor Minas Gerais  06 abr. 2021 71 

F5 Proprietário Fornecedor São Paulo 01 fev. 2021 112 

F6 Diretor Fornecedor  São Paulo  29 jan. 2021 65 

F7 Diretor  Fornecedor São Paulo 10 fev. 2021 40 

F8 Assistente de Custos  Fornecedor São Paulo 22 fev. 2021 59 

S2 Proprietária  Subcontratado  São Paulo 22 mar. 2021 47 

S3*  Diretor Subcontratado Ceará 14 mar. 2021 26 

S4* Gerente Administrativo Subcontratado Paraná 30 mar.2021 30 

CC1 Coordenadora de negociações internacionais Conselho Consultivo São Paulo 15 dez. 2020 112 

CC2 Presidente  Conselho Consultivo  São Paulo  16 abr. 2021 59 

O1 Coordenadora Educacional ONG São Paulo 17 dez. 2020 61 

O2 Coordenador ONG São Paulo 06 nov. 2020 116 

OC2 Coordenador de Operações Organismo Certificador São Paulo 19 out. 2020 133 

OC2 Auditora Organismo Certificador São Paulo 25 mar. 2021 48 

OC3 Gerente de negócios  Organismo Certificador São Paulo 02 dez. 2020 82 

G1 Auditor Fiscal do Trabalho Governo São Paulo 13 nov. 2020 113 
Fonte:  Elaborado pela autora 

Nota:  

*O S2 e S4 as entrevistas foram realizadas por telefone por conta da indisponibilidade da internet no dia. As entrevistas foram gravadas e de mesmo modo totalmente transcritas.
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2.2 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

Em primeiro lugar, é preciso enfatizar que esta tese foi construída ao longo dos anos e, 

portanto, a utilização do ATLAS.ti no auxílio da análise dos dados se limitou às entrevistas que 

foram realizadas nos dois últimos anos. Logo, durante o processo de doutoramento houve a 

consolidação da leitura da teoria e a análise dos documentos do Programa ABVTEX – 

regulamento, código de conduta, checklist – previamente à análise dos dados empíricos. Essas 

etapas foram realizadas entre os anos 2019 e 2020 e resultaram em um artigo publicado e outras 

duas submissões em periódicos e a apresentação de um trabalho em evento. Essas conclusões 

fazem parte da tese e compreendem os resultados apresentados nos subtítulos 5.1, 5.2 e 5.3.  

Isso permitiu também a elaboração dos roteiros de entrevistas direcionadas para cada tipo de 

organização, o delineamento das categorias e subcategorias utilizadas no processo de coleta de 

dados empíricos por meio das entrevistas semiestruturadas e que foram analisadas com o uso 

do Software de Análise Qualitativa de Dados Assistido por Computador, ATLAS.ti versão 22. 

Os dados foram tratados conforme a técnica de análise de conteúdo que Bardin (2016, 

p. 41) assevera que possibilita o enriquecimento e a tentativa exploratória de aumentar a 

propensão à descoberta que “visa obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens”. A aplicação dessa técnica envolve um processo que se constituiu da pré-

análise, da exploração do material e da interpretação dos dados. Com essa técnica pode 

privilegiar a repetição de frequência dos temas por meio de abordagem quantitativa ou 

identificar conexões por meio de abordagem qualitativa. 

As entrevistas transcritas foram organizadas como unidade de análise e cada uma foi 

nomeada conforme a coluna Organização do Quadro 3 e 5. Todas as transcrições foram 

adicionadas no software ATLAS.ti 22 para identificar as mudanças ocorridas entre as várias 

versões do regulamento, e outras fontes de dados foram analisadas, as quais permitiram ampliar 

as evidências em relação ao assunto estudado. A exploração dos dados foi realizada em três 

fases, como mostra a Figura 6. 
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Figura 6 – Procedimento de análise dos dados da pesquisa no software ATLAS.ti 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Primeiro, criou-se o projeto e foram adicionados todos os documentos com as 

transcrições das entrevistas na íntegra. Na segunda fase, todos os arquivos foram lidos 

totalmente e selecionou-se os dados, os quais são as citações, codificou-as com as subcategorias 

previamente estabelecidas, conforme Quadros 6, 7 e 8, e estabeleceu-se a separação das linhas 

teóricas que examinam os campos organizacional e institucional utilizadas para a elaboração 

dos roteiros-guia. Como os códigos podem ser alterados ao longo da análise, alguns outros 

foram introduzidos depois de se ter iniciado o processo de análise. Agrupou-se em grupos de 

códigos e subcódigos, conforme Anexo A, e adicionou-se comentários ao longo da análise no 

software ATLAS.ti.  

Lange et al. (2013) destacam que as múltiplas formas de governança são coexistentes e 

para análise é necessário entender quem governa, o que governa e como governa. Deste modo, 

os autores propõem uma metodologia de análise das instituições e normas, dos atores e recursos, 

e dos objetivos.  
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Quadro 6 – Seleção das categorias e subcategorias a partir dos objetivos e dos conceitos teóricos para análise das entrevistas 

Teoria 
Objetivos 

específicos  
Conceito Categorias Subcategorias 

A teoria 

organizacional 

permite lançar 

luzes para 

identificação das 

empresas focais, e 

compreender 

como essas 

cadeias são 

organizadas e 

quais os 

mecanismos de 

controles e 

monitoramentos 

existentes 

(SARKIS; ZHU; 

LAI, 2011).  

Distinguir os 

níveis de 

fornecedores que 

são monitorados 

e gerenciados 

pelos varejistas 

A análise da cadeia de suprimentos e a distinção dos níveis 

permitem identificar os membros da cadeia de suprimentos 

que podem ter seus processos gerenciados, monitorados e 

não-gerenciados pela empresa focal, bem como os não-

membros (AMATO-NETO; MARINHO, 2014; 

LAMBERT; COOPER; PAGH, 1998). 

Mapeamento 

 

Homologação 

Conhecimento da cadeia 

Aspectos e impactos ambientais 

e sociais 

Riscos associados  

Identificar como 

é realizada o 

gerenciamento 

da cadeia de 

fornecedores 

pelos varejistas 

Para Seuring e Müller (2008) uma gestão da cadeia de 

suprimentos sustentável é aquela em que a gestão dos 

fluxos de informação, material e capital, bem como a 

cooperação entre empresas ao longo da cadeia de 

suprimentos, possui como objetivo o desenvolvimento 

sustentável com uma lente ampliada dos diversos atores e 

partes interessadas. Niforou (2015) discorre sobre o 

relacionamento colaborativo entre empresas líderes e 

fornecedores, e destaca que o impacto das políticas de 

responsabilidade social da empresa líder nos fornecedores 

parece ser maior nos casos em que os fornecedores locais 

são tratados como parceiros estratégicos.  

Práticas 

Certificações 

Controles de poluição 

Seleção dos fornecedores  

Relacionamento  

Sistema de Gestão Ambiental 

Medidas de Melhoria Ambiental 

Melhoria ambiental 

Gestão 

Transparência 

Divulgação dos fornecedores 

Demanda do consumidor 

Aplicação das regras 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 7 - Seleção das categorias e subcategorias a partir dos objetivos e dos conceitos teóricos para análise das entrevistas 
Teoria Objetivos específicos Conceito Categorias Subcategorias 

A regulação privada é 

uma prática que se 

pauta na criação de 

programas de 

certificação por 

associações privadas 

que estabelecem 

padrões que regulam a 

produção, 

principalmente, em 

questões 

socioambientais 

(BARTLEY, 2007) 

Distinguir os diferentes 

níveis de fornecedores 

que são abrangidos pelo 

Programa ABVTEX 

Sistemas de governança fortes reduzem o 

risco e podem fornecer apoio a instrumentos 

de sustentabilidade privados para garantir a 

conformidade (CARTER; ROGERS, 2008). 

O rigor regulatório depende de fatores que 

envolvem a abrangência do escopo dos 

protocolos e a extensão das análises 

(JUDGE-LORD; MCDERMOTT; 

CASHORE, 2020). Podem ser setoriais ou 

intersetoriais, envolver única parte ou 

múltiplos atores no processo de tomada de 

decisão. 

Escopo 
Nível de abrangência e tipo 

de estrutura de governança 

Caracterizar e analisar 

como é a 

operacionalização da 

estrutura de governança 

e como ocorre a 

participação das partes 

interessadas no processo 

de tomada de decisão 

para evolução do 

programa 

Atores e recursos 

Metas de melhoria 

Requisitos 

Participação 

Parcerias 

Fiscalização do governo 

Comunicação 

Tomada de decisão 

Alterações do protocolo 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 8 - Seleção das categorias e subcategorias a partir dos objetivos e dos conceitos teóricos para análise das entrevistas 

Teoria 
Objetivos 

específicos  
Conceito Categorias Subcategorias 

A regulação privada é 

uma prática que se pauta 

na criação de programas 

de certificação por 

associações privadas que 

estabelecem padrões que 

regulam a produção, 

principalmente, em 

questões socioambientais 

(BARTLEY, 2007) 

Analisar a 

certificação 

ABVTEX como 

mecanismo de 

governança 

setorial 

Os mecanismos de governança indiretos 

podem complementar os mecanismos 

diretos de governança da cadeia de 

suprimentos (CHKANIKOVA; LEHNER, 

2015). 

 

Regulação privada 

Falhas regulatórias 

Complementariedade 

Para Bartley (2007), a regulação privada 

pode também atuar  na resolução de 

conflitos, melhorar a eficiência e se 

constituir respostas como atores políticos, 

O processo de verificação pode ser 

realizado por terceira parte, independente 

que monitora os padrões a montante 

(CHKANIKOVA; LEHNER, 2015). 

Adesão 

 

Riscos de reputação e imagem 

Vantagem competitiva  

Qualificação 

Pressão dos stakeholders 

Transparência 

Recurso e apelação 

Sanções 

Divulgação dos resultados 

Violação de direitos 

Implementação 
Assistência e treinamento  

Análise do Desempenho 

Instrumentos 

Auditoria 

Protocolo de certificação  

Anunciada 

Fonte: Elaborado pela autora
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Para cada conjunto de códigos e subcódigos extraiu-se um relatório que possibilitou a 

análise segmentada e direcionada para os códigos criados, que totalizou 10 relatórios. Cada 

relatório foi decorrente de uma análise específica em relação a categoria. A técnica de análise 

não se limitou em contar as citações, buscou-se discutir a teoria com os achados da pesquisa e 

apresentar no capítulo 6 direcionado aos resultados e conclusões. Algumas subcategorias não 

foram contempladas nos quadros, pois estão incorporadas no texto enquanto outras não tiveram 

citações substanciais que pudessem ser debatidas em profundidade.  

A utilização do ATLAS.ti versão atual 22 – foi decorrente da busca de auxílio na 

organização dos dados da entrevista para a posterior análise. É importante lembrar que o 

software não conduz a análise sozinho e depende do conhecimento do pesquisador. O software 

apenas colabora apenas para a organização e sistematização dos dados, o que promove a 

otimização do processo analítico (SILVA JUNIOR; LEÃO, 2018).  
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3 O VAREJO DE VESTUÁRIO E O ESTABELECIMENTO DA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 

O varejo de vestuário opera com uma vasta cadeia de suprimentos globalmente dispersa, 

altamente fragmentada e com inúmeros desafios em diferentes dimensões da sustentabilidade, 

que de maneira mais difundida referem-se a três grandes dimensões: econômica, social e 

ambiental. Esses desafios somados a heterogeneidade, territorialidade e problemas de gestão, 

decorrentes da baixa profissionalização e elevada informalidade, tornam mais complexo esse 

setor.  

Esse capítulo aborda a cadeia têxtil e de vestuário e delimita o debate na formação da 

cadeia de suprimentos do varejo de vestuário com foco nas controvérsias e dualidades 

promovidas pela globalização econômica.  

 

3.1 FORMAÇÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DO VAREJO DE VESTUÁRIO 

A indústria têxtil e de vestuário é formada por uma cadeia de suprimentos globalmente 

dispersa, de elevada complexidade, marcada pelo forte protecionismo e que vem sofrendo 

alterações em produtos, serviços e produção ao longo dos anos.  

Possui configuração marcada pela segmentação e descontinuidade, ou seja, estrutura de 

input-output, conjunto de produtos e serviços ligados em uma sequência de atividades 

econômicas de valor agregado. Também há outras dimensões que devem ser analisadas como 

a territorialidade, que identifica a dispersão ou concentração de empresas em redes de produção 

e sua distribuição, e a estrutura de governança que estabelece as relações de poder (GEREFFI, 

1994).  

Pela análise da estrutura dessa cadeia, é preciso compreender os inúmeros elos existentes 

e setores coligados que formam a cadeia produtiva têxtil e de vestuário, como mostra a Figura 

7. 
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Figura 7 - Estrutura dos macrossetores da cadeia produtiva têxtil e de vestuário 

 

Fonte: Adaptado de Brito, Carbone e Blanquart (2008), Amaral et al. (2018), Instituto de Estudos e Marketing Industrial (2018) e Rech (2006).  
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Pela análise da Figura 7, observa-se que há seis macrossetores: (i) produção de matéria-

prima; (ii) indústria têxtil; (iii) indústria de confecção; (iv) distribuidores ou canais de vendas; 

(v) consumo e (vi) pós consumo. 

A produção da matéria-prima envolve as etapas desde a obtenção de fibras - elemento 

estrutural básico para a produção de têxteis, classificadas como naturais - de origem vegetal e 

animal, artificiais - produzidas a partir da regeneração da celulose ou proteicas - e sintéticas - 

filamentos contínuos ou cortados, originários de petroquímicas. Além de usos tradicionais 

como vestuário e linha lar, essas fibras também são utilizadas na produção de não tecidos, para 

geotêxteis, fins industriais e médicos, construção civil e aviação. As fibras são convertidas em 

fios, tintos ou crus, que são, posteriormente, transformados em tecidos planos ou malhas ou 

binados, os quais compreendem fios mais grossos utilizados para diversos fins, como por 

exemplo no artesanato.  

Os tecidos são, na sua maioria, enviados para o beneficiamento primário onde ocorre o 

processo de eliminação de gomas e sujeiras e confere melhoramentos na estabilidade 

dimensional. Nessa etapa, os substratos têxteis podem receber coloração, por meio do 

tingimento ou podem ser disponibilizados como PT - prontos para tingir, previamente purgados, 

alvejados, sem gomas, ceras, graxas, óleos, amaciantes, alvejantes ópticos ou qualquer tipo de 

acabamento. O tecido PT possibilita processos de customização em massa (MORO; 

AMANCIO; MENDES, 2015) e postponement (MORO; MENDES, 2015) o que colabora para 

diferenciação, maior resposta e diminuição do processo de obsolescência dos artigos em fase 

industrial. Isso permite a modificação do produto conforme o feedback de vendas, e reduz os 

custos e os riscos assumidos pela indústria do vestuário.  

A indústria do vestuário é composta por atividades de beneficiamento secundário, 

estamparia, acabamentos, confecção de artigos do vestuário, lar e técnicos e lavanderia. Entre 

os diferentes canais de distribuição, que serão analisados no próximo subitem, o varejo, físico 

e online, pode ser considerado o elo entre os produtores e os consumidores de maior destaque.  

No pós-consumo, tem-se a introdução de novos modelos de negócio que possuem 

objetivos econômico, social e ambiental. Brito, Carbone e Blanquart (2008) incluíram atores de 

pós-consumo como mercado de segunda mão, o que amplia a vida útil dos produtos e novos 

modelos de negócios. Também, como destacam Amaral et al. (2018), há formação de setores 

coligados, como empresas recicladoras de têxteis, que atuam tanto na seleção, separação e 

classificação dos têxteis pós-consumo quanto dos resíduos provenientes da produção para sua 

reintrodução no ciclo produtivo, com diferentes processos de transformação no ciclo reverso.  
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Enquanto os setores coligados proporcionam suporte a essa indústria, dentre eles: 

fornecedores de softwares, máquinas, ou serviços intermediários, como mídia e editoras 

especializadas, feiras de moda, agências de publicidade e comunicação, estúdios de criação, 

funções corporativas de marketing, finanças, marcas (RECH, 2006), instituições de ensino 

técnico e pesquisa, associações, organismos certificadores e ambiente institucional 

governamental.  

Essa cadeia, que até meados do século XX era integrada e com varejo orientado pelo 

modelo programado de coleções, sofreu alterações e passou a focar no comportamento do 

consumidor de moda (ČIARNIENĖ; VIENAŽINDIENĖ, 2014). Cietta (2012) detalha esse 

processo com base nos aspectos do produto, com base em público alvo e qualidade, inovação 

tecnológica e tecnologia da informação, e mudança de paradigma produtivo, com a 

desverticalização e deslocamento espacial.  

Cietta  (2012) destaca que a alta costura influenciava toda a cadeia e buscava alta 

qualidade e exclusividade, cujo berço foi a Europa. De acordo com Vicent-Ricard (1989) a alta-

costura ditava a moda até 1940. Durante esse período o comércio focava em vender produtos 

prontos e produzidos por confecções de luxo, havia também a presença de costureiras de bairro 

que copiavam os modelos e tornavam mais populares e de menor custo. Avelar (2011) 

argumenta que havia lojas de departamentos, com surgimento em meados do século XIX, que 

tiveram grande crescimento durante os períodos entre guerras mundiais, com destaque para a 

estadunidense J. C. Penney e a inglesa Marks and Spencers.   

Contudo, por meio da necessidade de produção de roupas no período da Segunda Guerra 

Mundial e no pós-guerra, esse setor passou por um período de inovação de processo, propiciado 

tanto pelo modelo automotivo, o sistema fordista de produção, quanto pelos avanços 

tecnológicos, da indústria química e da ruptura de barreiras institucionais no pós-guerra. Isso 

ocorreu em virtude da elevada taxação dos produtos importados, especialmente os provenientes 

de países Europeus, com destaque para Paris (AVELAR, 2011). A autora também distingue os 

termos prêt-à-porter, como aquele que adota pesquisa de tendência que envolve toda a cadeia 

têxtil, e a indústria de massa, como uma fabricação de produtos tradicionais, simples que 

tentavam copiar a alta costura. No contexto histórico, com o advento da indústria química 

ocorreu a procura por reduzir os custos de produção o que deu início ao uso de tecidos de fibras 

sintéticas em escala industrial que antes eram empregados apenas para a produção de uniformes 

militares. E como a sociedade ocidental estava cada vez mais orientada para o modelo 

consumista, tornou-se necessário processos mais rápidos e empresas mais flexíveis para atender 

à crescente demanda.  Iniciou-se, portanto, a padronização e produção em série, denominada 
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pronto para vestir – do inglês, ready-to-wear, introduzida pelos Estados Unidos, que 

influenciou a alta-costura francesa e concedeu espaço ao surgimento do prêt-à-porter.  

Em 1948, Jean Claude Weill lançou a expressão prêt-à-porter, a partir de uma 

expressão americana cuja tradução literal poderia ser “pronto para ser usado”. 

Mas a moda pronta para o uso imediato implica série de produtos acabados, 

sem retoques nem transformações. Implica a necessidade de que a extensa 

cadeia industrial escolha e fabrique, ao longo de 18 meses, uma tendência de 

moda que estará à disposição dos clientes pelo curto período de uma estação. 

Até então, tal coordenação jamais parecera possível num processo criativo. 

Tal processo reduziu o tempo entre a criação, produção e consumo com 

modificações no processo produtivo se aproximando mais da escala industrial 

a partir de 1953 (VINCENT-RICARD, 1989, p. 32).  

Avelar classifica o prêt-à-porter na atualidade como artigos de luxo que para a sua 

produção envolve pesquisa de tendência, custos, processos artesanais e qualidade dos tecidos, 

como exemplos de marcas tem-se Dolce & Gabbana e o Grupo Louis Vuitton. E os de difusão 

que se valem tanto da cópia quanto da criação, mas com características padronizadas, como 

exemplos a Zara, Mango e H&M. 

Esse modelo ocidental compreendia uma cadeia produtiva verticalizada, com forte 

orientação ao mercado e fabricação a partir de técnicas de construção padronizadas com tecidos 

de menor qualidade, o que resultou em produtos de baixa qualidade, menor tempo de produção 

e custos reduzidos.  

Com a crise do petróleo na década de 70, muitas empresas começaram a buscar por 

novas regiões onde poderiam manter-se rentáveis. Foi esse o início da separação da atividade 

criativa – desenvolvimento de produto, e a produção industrial, o que se constitui o elemento 

novo nessa indústria globalizada (LUPATINI, 2004). Durante esse processo, as indústrias 

monopolistas orientaram mudanças organizacionais que resultaram em uma reorganização com 

o início de um processo de fragmentação dos sistemas produtivos e redes de empresas 

interligadas sob o comando de uma empresa líder (GEREFFI; HUMPHREY; STURGEON, 

2005). Esse processo permitiu a formação de inúmeras empresas - dispersas, flexíveis e 

modulares, a concorrência dos países do Sul Global, a informatização de etapas e a robotização 

do processo produtivo. Muitas empresas internacionalizadas se tornaram concentrações 

econômicas e contribuíram tanto na mundialização do consumo, com padronização de 

comportamentos sociais e massificação do estilo, quanto na aspiração dos desejos dos 

consumidores individuais através de análise de compra. Para que este processo fosse possível, 

houve intensa integração entre as empresas através de estruturas de comandos, comunicação e 

estratégias de distribuição mais rápidas e com marketing cada vez mais especializado 

(VICENT-RICARD, 1989). Avelar (2011) salienta que nesse período as indústrias passaram a 
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se fragmentar, com processos rápidos e desterritorializados, desvalorização do trabalho, 

elevação da competitividade e padronização de estilos com impactos e perdas de culturas. 

Essa separação beneficiou os países que detinham a técnica, com base na inovação 

tecnológica e científica, o que levou também à fusão de grandes grupos financeiros 

internacionais. Logo, os produtores e comercializadores com marcas que eram empresas 

integradas e se concentravam em partes específicas do processo produtivo, passaram a se 

dedicar às etapas e funções mais a jusante da cadeia, como gestão de marcas, marketing, 

coordenação dos fornecedores, comercialização e oferecimento de serviços e produtos 

financeiros. Essa junção do capital financeiro e industrial fortalece o poder dos grupos 

hegemônicos de multinacionais.   

As empresas nascidas pela lógica de compras globais tinham a distribuição organizada 

e produção especializada. Elas são classificadas por Cruz-Moreira (2003) como 

comercializadoras e varejistas com marcas. A diferença entre elas está no processo de 

governança da cadeia de suprimentos e na criação do produto. As comercializadoras de marca, 

têm um certo nível de envolvimento com a produção propriamente dita, porém concentram-se 

em etapas e funções da cadeia do vestuário de desenvolvimento de produtos, marketing e 

inovação. Já os varejistas, são compradores globais, podem ser divididos em redes de lojas do 

varejo especializado e do tipo hipermercados, dedicam-se na comercialização de bens, serviços, 

nas funções de negociação com fornecedores e gestão de marcas. O Quadro 9 traz exemplos 

das empresas líderes aqui classificadas. 
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Quadro 9 – Exemplos de varejistas de vestuário 
Empresa 

líder 
Tipo de marca Descrição 

Exemplos 

EUA UE Brasil 

Varejistas de 

produtos de 

massa e 

comerciantes 

Private Label: o varejista detém ou licencia a 

marca do produto, mas em quase todos os casos, 

não possui fabricação, são compradores. 

Sua estrutura de governança baseia-se na 

coordenação da cadeia de suprimentos e logística, 

possui redes próprias licenciadas ou lojas 

multimarcas e podem operar local e globalmente.  

Lojas de departamentos/ 

descontos que possuem marcas 

próprias, exclusivas ou 

licenciadas. Incluiu linha lar. 

Walmart, 

Target, Sears, 

Macy’s e JC 

Penney, 

Walmart Tesco, 

C&A e Marks 

& Spencer 

Pernambucanas 

Varejistas 

especialistas 

em 

Vestuário 

O varejista desenvolve marcas 

próprias que geralmente 

incluem o nome das lojas. 

Gap, 

American 

Eagle e 

Abercrombie 

& Fitch, 

H&M, 

Benetton e 

Mango 

Lojas Renner e 

Marisa 

Comerciante 

com marca 

Marca nacional: o fabricante também é o 

proprietário da marca e os produtos são 

distribuídos por vários pontos de venda. São 

empresas inovadoras com investimentos em 

tecnologias de ponta, elevada acumulação de 

capital, conseguem investir em aplicações 

tecnológicas para customização em massa e em 

logística ágil. 

Estas empresas são dinâmicas e podem atuar 

como fornecedoras para comercializadores com 

marca ou varejistas e pode possuir operações 

globais. 

 

A empresa é dona do nome da 

marca, mas não possui 

produção. Os produtos são 

vendidos em uma variedade de 

lojas de varejo. 

Nike, Levi’s, 

Polo e Liz 

Claiborne 

Ben Sherman, 

Hugo Boss, 

Diesel, Gucci 

Restoque 

Fabricante 

com marca 

A empresa detém a marca e a 

fabricação; coordena o 

fornecimento de insumos 

intermediários para suas redes 

de produção, muitas vezes em 

países com acordos comerciais 

recíprocos. 

VF, 

Hanesbrands, 

Fruit of the 

Loom e Gildan 

Inditex  

Riachuelo, Cia 

Hering, 

Marisol, 

Malwee e 

Farm. 

Fonte: Adaptado de Gereffi e Frederick (2010), Cruz-Moreira (2003) e Cruz-Moreira e Fleury (2005).
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Essa geração de empresas deu início a um sistema produtivo orientado pelo consumidor 

que se consolidou com a última geração de empresas, a moda rápida – o sistema fast fashion. 

Este sistema tem foco na gestão da cadeia de suprimentos, na redução dos custos com produção 

e distribuição, na velocidade de resposta ao comportamento de compra e ciclo de introdução de 

produtos cada vez mais curtos, que Filipecki, Filipecki e Abranches (2007) denominam varejo 

enxuto e Avelar (2011) como a indústria da cópia.  

Com surgimento no final dos anos 90, o sistema de moda rápida é centrado na oferta de 

peças básicas, comercializadas a preço baixo, , curto ciclo de vida útil dos produtos e de baixa 

qualidade que acelera o processo do consumo pela substituição facilitada do produto pelo preço 

e quantidade elevada de oferta (NIINIMÄKI; HASSI, 2011), fatores característicos de 

estratégias de obsolescência programada e estética dos produtos.  

Esse sistema se mantém, pois, com a desterritorialização da produção, fragmentação e 

dispersão espacial, ocorreu a exploração do trabalho, dos recursos naturais em países com 

situação econômica frágil e da recente abertura da sua economia em centros periféricos. Criou-

se, portanto, uma divisão entre os países produtores e os com poder de compra, os 

consumidores. Os países produtores são centrados na produção e tiveram suas regulações 

flexibilizadas para a entrada do capital globalizado. Já os países economicamente ricos ficaram 

com atividades mais nobres e um grande mercado consumidor. E nesta sociedade consumidora, 

na qual a comunicação em massa, com anúncios e estratégias de marketing, houve a 

transformação do comportamento de compra com uma geração de consumidores ávidos por 

novidades, movidos pelo hiperconsumo e a compra por impulso de produtos massificados como 

sendo necessidades a serem atendidas. Essa reorientação tem base no excedente de produção e 

na redução dos custos e valor do produto (LIPOVETSKY; SERROY, 2015).  

Estimativas indicam que consumidores dos Estados Unidos compram um item novo em 

média a cada 5,5 dias. Análises recentes mostram que esse comportamento também é 

impulsionado na Europa onde houve um aumento de 40% nas compras de roupas entre os anos 

de 1996 e 2012. São quantificados 14,5 kg/habitante na Itália, 16,7 kg/habitante na Alemanha, 

26,7 kg/habitante no Reino Unido e entre 13 kg e 16 kg/habitante de têxteis em toda a 

Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia (NIINIMÄKI et al., 2020). Enquanto no Brasil, o 

consumo médio em 2016 foi de 13,2 kg/habitante (INSTITUTO DE ESTUDOS E 

MARKETING INDUSTRIAL, 2020). Contudo, ao mesmo tempo que aumentou o consumo 

por habitante, diminui-se as despesas com itens de vestuário e calçados. Niinimäki et al. (2020) 

destacam que a média das despesas no Reino Unido tiveram uma elevada redução ao longo dos 

anos e saiu de 30% em 1950, para 12% em 2009, e 5% em 2020. Esta redução do tempo de uso 



49 

 

 

das peças indica uma mudança drástica também nos padrões de qualidade dos artigos de 

vestuário decorrente da procura por redução dos custos de produção, características do modelo 

fast fashion. 

E isso foi o resultado do alcance tecnológico de ferramentas e processos organizativos 

que requerem o dinamismo e a agilidade da cadeia de suprimentos cuja criação de valor está 

centrada em operações que requerem mais conhecimento de mercado e inovação 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2015).  

Deste modo, esse sistema é centrado em competências que analisam o comportamento 

do consumidor que cada vez é mais digital e usa a tecnologia para controlar a distância os 

fornecedores (ČIARNIENĖ; VIENAŽINDIENĖ, 2014). E para se conseguir a agilidade 

necessária para a manutenção desse sistema, há preferência por produtores que se encontram 

próximos a centros de distribuição, que tem capacidade de resposta desenvolvida e são capazes 

de atender rapidamente os pedidos (FILIPECKI; FILIPECKI; ABRANCHES, 2007). Nesse 

sentido, o Brasil se destaca com grande potencial por concentrar uma cadeia produtiva 

diversificada e completa, como veremos mais à frente.  

Isto posto, a cadeia de suprimentos do sistema “moda rápida” tende a adotar a seguinte 

estrutura:  (i) atividades à jusante, downstream: são realizadas pelos varejistas que atuam como 

empresas focais e se caracterizam pela alta competição - preços baixos e velocidade alta, 

volume e visibilidade; (ii) atividades à montante, upstream: são executadas pelos fornecedores, 

que seguem as demandas das empresas focais e se caracterizam pelo alto dinamismo, pressão, 

volume, intensidade de mão de obra, complexidade social, dispersão geográfica e fragmentação 

da produção, altos níveis de poluição e contaminação, geralmente com margens baixas de lucro 

e com a subcontratação de serviços para atender a demanda (GARCIA-TORRES; REY-

GARCIA; ALBAREDA-VIVO, 2017), conforme mostra a Figura 8. 
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Figura 8 - Esboço da cadeia de suprimentos de vestuário 

 

Fonte: Adaptado de NIINIMÄKI et al. (2020).
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Esse processo de divisão entre atividades conduziu à concentração geográfica com a 

criação de distritos destinados à produção de produtos específicos com baixas barreiras de 

entrada devido aos reduzidos custos de operação, pouco investimento tecnológico e produção 

intensiva em trabalho. Essa fragmentação expõe a desigualdade, pois, enquanto as atividades 

que requerem maior conhecimento, investimento, tecnologia e elevadas barreiras de acesso ao 

mercado estão concentradas em empresas do Norte Global, aquelas que requerem carga elevada 

de trabalho e considerável impacto ambiental, como fiação, produção do tecido e confecção de 

vestuário, estão, predominantemente, concentradas em fornecedores localizados em países do 

Sul Global (GEREFFI; FREDERICK, 2010).  

Além disso, a concentração de riqueza também é algo que se deve observar, uma vez 

que revela a dinâmica da formação de gigantes econômicos que detêm parte do mercado e 

grande poder, como exemplos as empresas Zara, H&M, Nike e Adidas espalhadas globalmente 

com faturamentos bilionários e projeções de crescimento anuais elevadas (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2015). Os donos de marcas como da fast fashion Zara e do mercado de luxo, Louis 

Vuitton, figuram na lista dos maiores bilionários do mundo mesmo diante da crise econômica 

no período da pandemia global por COVID-19 (DOLAN, 2021) que conduziu países e mulheres 

ainda mais a margem. Com destaque, pode-se citar países dependentes da produção de vestuário 

como Bangladesh, Índia, Indonésia, Paquistão e Sri Lanka que sofreram com inúmeros 

cancelamentos de pedidos e postergações. Decisões que muitas vezes são tomadas de maneira 

unilateral e que destacam as contradições existentes no modelo hegemônico para manter as 

varejistas como lucrativas (ASIA FLOOR WAGE ALLIANCE, 2021).   

Lipovetsky e Serroy (2015) observam que o processo de internacionalização do processo 

produtivo e do consumo envolve fusões e aquisições de outras empresas locais, como a compra 

das inglesas Umbro e Reebok pela estadunidense Nike e alemã Adidas, respectivamente. No 

Brasil também é possível observar esse movimento como a compra em 2021 da Cia Hering e 

da Maria Filó pelo Grupo Soma, em 2014; aquisição da Dudalina pela compra da Reserva pela 

Arezzo em 2021. A formação de monopólios concentra poder e promove uma assimetria de 

forças entre as marcas, fornecedores e trabalhadores.  

Os fornecedores, conforme Cietta (2012), são empresas produtoras de artigos de 

vestuário, confecções,  ou agentes, empresas especializadas, que possuem relação direta com 

as distintas formas de comercialização. Cruz-Moreira (2003) define as atividades executadas 

pelos fornecedores do varejo de vestuário, como: 

• Faccionistas ou oficinas de costura - OEA do inglês Original Equipment 

Assembly: são os subcontratados que recebem especificações do produto, 
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processos, insumos e componentes semiacabados, executam atividades simples 

de montagem que retorna ao cliente para as demais operações; 

• Fornecedores de pacotes completos - OEM do inglês Original Equipment 

Manufacturers: são os fornecedores private label que recebem e desenvolvem 

especificações sobre o procedimento de produção e do produto, gerenciam 

compras e logística, entregam o produto acabado com a marca do cliente; 

• Fornecedores de pacotes completos com design próprio - ODM do inglês 

Original Design Manufacturers: são fornecedores private label, mas também 

desempenham atividades de design e especificação de produtos, produzem ou 

terceirizam fases, gerenciam a cadeia de subcontratados; 

• Fornecedores de pacotes completos com marca própria - OBM do inglês Original 

Brandnamed Manufacturers: possuem marca própria, mas também podem atuar 

como fornecedores private label, processam atividades de design e especificação 

de produtos, criação e gestão de marcas. Produzem ou terceirizam e gerenciam 

a cadeia de subcontratados e a comercialização com compradores ou 

consumidores finais. 

Compradores globais - GB do inglês Global Buyers: as empresas compradoras não 

produzem, concentram-se na criação e gerenciamento de marcas originais, de design e 

marketing e gerenciam a cadeia de suprimentos.  

Na visão de Cietta (2012), a relação comercial existente é de simples fornecimento com 

a negociação centrada no preço dos produtos e sua dependência com a empresa líder. No 

entanto, os contratos estão cada vez mais elaborados e pautados em especificações que vão 

além da simples compra e venda, também inclui responsabilidade pela qualidade do produto, 

cumprimento de prazos apertados, condições de pagamentos após o recebimento do produto e 

aspectos de condições de trabalho e em relação aos aspectos ambientais (ASIA FLOOR WAGE 

ALLIANCE, 2021). Esse relacionamento torna o fornecedor condicionado ao atendimento dos 

contratos, muitas vezes recai sobre ele multas por descumprimento de prazos, qualidade e outras 

especificações do produto como também a adequação de acordo com os protocolos de 

certificação.  

 

 

 



53 

 

 

3.2 A EXPANSÃO MUNDIAL DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DO VAREJO DE 

VESTUÁRIO  

 

A produção de vestuário aumentou significativamente e, ao mesmo tempo, passou do 

ocidente para, principalmente, os países asiáticos, na busca de menores custos de produção 

(NIINIMÄKI; HASSI, 2011). Isso permitiu a ampliação do mercado e, atualmente, essa 

atividade econômica é considerada uma das maiores do planeta que movimentou cerca de 3 

trilhões de dólares em artigos de vestuário e calçados em 2016 (GLOBAL FASHION 

AGENDA; THE BOSTON CONSULTING GROUP, 2017). A dimensão dessa cadeia está 

demonstrada na Tabela 1, que apresenta a relevância do setor de vestuário para a economia de 

diversos países e continentes e a geração de empregos, no que diz respeito às maiores marcas 

do mundo.  

 

Tabela 1 – Dados gerais relativos à indústria mundial da moda 

Continentes Países 
Valor de mercado 

doméstico (US$) 
Empregos 

América 

Estados Unidos 385,7 bilhões 1,8 milhão 

México 17,6 bilhões 2,3 milhões 

Brasil 36 bilhões 1,5 milhão 

Oceania Austrália 13,9 bilhões 37 mil 

Europa 

França 53,5 bilhões 580 mil 

Alemanha 82,1 bilhões 340 mil 

Espanha 30,1 bilhões 130 mil 

Países Baixos 16,2 bilhões 118 mil 

Reino Unido 84,9 bilhões 550 mil 

Ásia 
Japão 97 bilhões 431 mil 

Índia 100 bilhões 60 milhões 
Fonte: Compilado pela autora com base em Fashion United (FASHION UNITED, 2020). 

 

Contudo, para a construção desse cenário uma conjunção de fatores alterou o ambiente 

competitivo (BRUNO, 2007). Além dos já citados, decorrentes da mudança de paradigma 

tecnológico e organizacional, outro ponto importante é o regulatório, que foi marcado pelo 

protecionismo que permeia o comércio de têxteis e de vestuário ao longo dos anos, o qual inclui 

acordos com barreiras tarifárias e não tarifárias (GEREFFI; FREDERICK, 2010). De acordo 

com Beyers e Heinrichs (2020), a criação de acordos internacionais foi uma tentativa de 

regulação por atores estatais. Como exemplo de grande impacto, o Acordo Multifibras - AMF, 

com início em 1974 foi projetado para durar quatro anos e ficou em vigor por trinta anos.  
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Esse acordo regulava as exportações sob o regime de cotas que foi criado para proteger 

as indústrias domésticas dos Estados Unidos e dos Estados-Membros da União Europeia, ao 

instituir restrições de acesso a esses mercados (MALHOTRA, 2004). Ao limitar as exportações, 

houve uma procura por outros lugares com cotas de exportação não utilizadas, o que foi decisivo 

para estabelecer a fragmentação da cadeia de suprimentos internacional ao passo que explorava 

novos países com baixos salários e uma interferência política estatal  de menor influência 

(GEREFFI; FREDERICK, 2010) ou existem, mas não são aplicadas (AULD; RENCKENS; 

CASHORE, 2015). Esse novo tipo de relacionamento foi controverso. Ao passo que auxiliou 

no aumento de emprego e consequente redução da pobreza, ocasionou no país de origem da 

produção, como exemplo Bangladesh, grande exploração, abusos e condições insalubres de 

trabalho, devido à falta de políticas e regulamentações consistentes, como também de sistemas 

industriais rudimentares (MALHOTRA, 2004).   

O fim do Acordo Multifibras propiciou a reconfiguração da produção mundial através 

da formação de cadeias de suprimentos orientadas pelo mercado, o que acelerou a expansão dos 

países asiáticos como maiores exportadores no mercado global, com destaque para China, como 

mostra a Tabela 2, que se tornou  a líder mundial nas exportações (BRUNO, 2016).
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Tabela 2 – Principais países exportadores de vestuário  

Países 

Exportadores 

Ano 

2018 2019 2020 Total 

US$ Partic. (%) US$ Partic. (%) US$ Partic. (%) US$ Partic. (%) 

1. China 144.973.534  30,93% 138.238.447 29,25% 124.585.728 29,69% 407.797.710 29,96% 

2. Bangladesh 39.265.612 8,38% 41.010.446 8,68% 36.136.498 8,61% 116.412.556 8,55% 

3. Vietnã 28.151.660 6,01% 30.038.021 6,35% 27.030.633 6,44% 85.220.314 6,26% 

4. Alemanha 23.380.494 4,99% 23.804.519 5,04% 22.623.024 5,39% 69.808.037 5,13% 

5. Itália 23.434.489 5,00% 24.167.428 5,11% 20.558.967 4,90% 68.160.884 5,01% 

6. Turquia 15.305.567 3,27% 16.080.939 3,40% 14.988.308 3,57% 46.374.814 3,41% 

7. Índia  15.663.394 3,34% 16.241.811 3,44% 12.224.870 2,91% 44.130.075 3,24% 

8. Espanha 14.133.624 3,02% 14.281.872 3,02% 11.607.911 2,77% 40.023.407 2,94% 

9. França 11.999.935 2,56% 12.002.892 2,54% 10.405.420 2,48% 34.408.247 2,53% 

10. Países Baixos  10.435.321 2,23% 11.185.022 2,37% 11.084.831 2,64% 32.705.174 2,40% 

11. Hong Kong  13.128.020 2,80% 11.663.330 2,47% 7.835.907 1,87% 32.627.257 2,40% 

12. Bélgica  9.367.448 2,00% 9.199.898 1,95% 7.996.027 1,91% 26.563.373 1,95% 

13. Reino Unido  8.458.923 1,80% 8.453.495 1,79% 7.387.442 1,76% 24.299.860 1,79% 

14. Indonésia  8.568.820 1,83% 8.237.134 1,74% 6.987.721 1,67% 23.793.675 1,75% 

15. Colômbia 7.827.341 1,67% 8.286.748 1,75% 7.484.901 1,78% 23.598.990 1,73% 

82 Brasil 138.364 0,03% 150.326 0,03% 109.641 0,03% 398.331 0,03% 

Subtotal 374.232.546 79,85% 373.042.328 78,92% 329.047.829 78,41% 1.076.322.705 79,08% 

Outros 94.421.505 20,15% 99.646.778 21,08% 90.597.891 21,59% 284.667.010 20,92 

Total 468.654.051 100% 472.689.106 100% 419.645.720 100% 1.360.988.877 100% 
Fonte: Dados extraídos da base de dados do International Trade Statistics (2021a).  

Nota:  

Neste cálculo foram considerados os itens 61 e 62 da base International Trade Statistics, os quais referem-se aos artigos de vestuário. A diferença entre os dois itens está nas 

características dos produtos, enquanto o primeiro inclui tecidos de malha, o segundo não, mas para a construção desta tabela foi considerado o somatório dos dois.  
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Apesar da China ser responsável pela maior parte das exportações mundiais de vestuário 

e empregar 30 milhões de pessoas nessa indústria, esse não é um dos principais motores da 

economia do país, como ocorre em outros países, como Bangladesh e Vietnã. Em Bangladesh, 

a indústria de vestuário corresponde a quase 85% das exportações, emprega 4 milhões de 

pessoas, o que corresponde a 45% do total dos postos de emprego. Do total de empregos gerados 

no setor, 90% dos trabalhadores são mulheres, o que torna o setor marcado também pela divisão 

sexual do trabalho e que deve receber atenção em relação ao ODS número 5. Em termos de 

desigualdade social, esse país figura entre os salários mais baixos, $ 0,31/hora, há presença de 

trabalho infantil e fábricas com infraestruturas precárias. Além disso, é uma indústria pouco 

desenvolvida, concentrada em montagens com presença e de pacotes completos OEM, tem forte 

produção de camisetas de malha, com materiais importados essencialmente dos países asiáticos, 

85%,  China, Índia, Paquistão, Hong Kong e Taiwan (GEREFFI; FREDERICK, 2010) - e que 

tem entre seus maiores compradores de vestuário empresas dos Estados Unidos e Canadá, e 

europeias como Alemanha, Reino Unido, Espanha e França (INTERNATIONAL TRADE 

STATISTICS, 2021a).  

Outros países asiáticos também se destacam na produção de vestuário, como o caso do 

Vietnã, que emprega 1,5 milhão de pessoas e aparece como terceiro país exportador. Contudo, 

os investimentos em modernização são limitadores. Bangladesh possui basicamente fábricas de 

montagem de peças de baixo custo e OEM limitado, e importa matéria-prima, quase 70%, da 

China. Já a Indonésia, com 2 milhões de empregados, atua como empreiteira de pacotes OEM, 

dos quais grande parte tem como destino os Estados Unidos e a Europa. Os produtos são de 

baixo custo e em sua maioria sintéticos. De modo semelhante, na Índia esse setor tem grande 

expressividade, com mais de 60 milhões de trabalhadores tendo destaque na exportação, 

aproximadamente 14% da exportação do país. Com presença de uma cadeia de suprimentos 

longa, tem grande importância no cultivo de algodão e fornecedores de pacote completo e 

design próprio. Os produtos possuem elevada qualidade e design diversificado (FASHION 

UNITED, 2020; GEREFFI; FREDERICK, 2010).  

A questão do desenvolvimento da indústria e as eliminações das barreiras institucionais 

entre países nos fornecem indícios de que a escalada da globalização econômica não favoreceu 

a criação de salários e condições de trabalho dignas e o compartilhamento de riquezas. Pelo 

contrário, muitos países não conseguiram sua progressão industrial baseada na tecnologia, são 

reféns de repasses de pedidos voláteis de grandes redes o que não permite a sustentabilidade na 

cadeia produtiva de vestuário. Isso ficou mais evidente durante a pandemia em que casos de 

cancelamento de pedidos levou famílias inteiras à miséria por falta de trabalho. E também 
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revela como a política do Estado sofre com a pressão dessas organizações e corrobora para a 

desregulamentação do mercado, na proteção de empregos e salário mínimo possível para viver  

(ASIA FLOOR WAGE ALLIANCE, 2021).  

Já em relação à importação, observa-se destaque para os Estados Unidos, os quais 

lideram a compra de vestuário como detalha a Tabela 3, explicita o modelo pautado no consumo 

elevado e são os responsáveis pela maior parte das importações de vestuário, 20,78%, seguido 

de países da União Europeia e do Japão. Contudo, no setor de vestuário nos países ricos, como 

Estados Unidos, os empregos são remunerados com salários elevados (FASHION UNITED, 

2020).  
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Tabela 3 - Principais países importadores de vestuário  

Países 

importadores 

Ano 

2018 2019 2020 Total 

US$ Partic. (%) US$ Partic. (%) US$ Partic. (%) US$ Partic. (%) 

1. Estados Unidos  86.696.593 20,25% 87.384.464 20,36% 71.165.684 18,87% 245.246.741 19,87% 

2. Alemanha  39.924.682 9,33% 38.956.426 9,08% 37.136.882 9,84% 116.017.990 9,40% 

3. Japão  28.489.553 6,65% 27.965.372 6,52% 23.953.982 6,35% 80.408.907 6,51% 

4. Reino Unido  25.007.177 5,84% 24.906.069 5,80% 22.955.623 6,09% 72.868.869 5,90% 

5. França  24.480.220 5,72% 23.960.816 5,58% 21.280.389 5,64% 69.721.425 5,65% 

6. Espanha  19.273.423 4,50% 19.456.389 4,53% 16.207.309 4,30% 54.937.121 4,45% 

7. Itália  16.836.236 3,93% 16.408.952 3,82% 14.440.625 3,83% 47.685.813 3,86% 

8. Países Baixos  13.809.810 3,23% 14.538.585 3,39% 13.374.786 3,55% 41.723.181 3,38% 

9. Coréia do Sul  10.171.603 2,38% 10.399.087 2,42% 9.084.659 2,41% 29.655.349 2,40% 

10. Hong Kong  11.923.040 2,78% 10.461.878 2,44% 7.237.682 1,92% 29.622.600 2,40% 

11. Canadá 9.677.476 2,26% 10.103.461 2,35% 8.639.910 2,29% 28.420.847 2,30% 

12. Bélgica  9.375.649 2,19% 9.187.940 2,14% 8.306.034 2,20% 26.869.623 2,18% 

13. Polônia  8.131.407 1,90% 8.281.445 1,93% 10.149.066 2,69% 26.561.918 2,15% 

14. China 7.560.955 1,77% 8.130.640 1,89% 8.263.892 2,19% 23.955.487 1,94% 

15. Suíça  7.087.461 1,66% 7.263.427 1,69% 7.487.778 1,98% 21.838.666 1,77% 

39. Brasil 1.794.044 0,42% 1.657.196 0,39% 1.114.126 0,30% 4.565.366 0,37% 

Subtotal 320.239.329 74,80% 319.062.147 74,34% 280.798.427 74,44% 920.099.903 74,53% 

outros 107.880.866 25,20% 110.105.109 25,66% 96.421.137 25,56% 314.407.112 25,47% 

Total 428.120.195 100% 429.167.256 100% 377.219.564 100% 1.234.507.015 100% 
Fonte: Dados extraídos da base de dados do International Trade Statistics (2021b).  

Nota:  

Neste cálculo foram considerados os itens 61 e 62 da base International Trade Statistics, os quais referem-se aos artigos de vestuário. A diferença entre os dois itens está nas 

características dos produtos, enquanto o primeiro inclui tecidos de malha, o segundo não, mas para a construção desta tabela foi considerado o somatório dos dois.  
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Observa-se que essa é uma cadeia altamente globalizada e com grande relevância 

socioeconômica. Nesse sentido, busca-se na próxima seção entender como é esse setor no 

cenário brasileiro que possui uma cadeia completa e compreende todos os segmentos produtivos 

e setores coligados, e que é um dos maiores produtores e exportadores do mundo de algodão e 

do segmento jeanswear. Porém, possui dinâmica própria, com especificidades tecnológicas, 

organizacionais, heterogeneidade das indústrias que compõem o parque têxtil e de vestuário 

(MASSUDA, 2002) e problemas relacionados ao modelo de produção que impõem também um 

cenário de exploração do trabalho e do meio ambiente. 

 

3.3 CENÁRIO BRASILEIRO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TÊXTEIS E 

VESTUÁRIO 

A indústria têxtil brasileira, em sua maioria, é grande, intensiva em capital e tecnologia 

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA 

INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO, 2017; COSTA; ROCHA, 2009), já a de vestuário 

é intensa em trabalho manual, com poucas inovações, com predominância de micro e pequenas 

empresas, baixo nível de profissionalização, elevada informalidade, baixas barreiras de entrada 

(BORGER; NOZOE, 2011), menor média salarial em relação à própria cadeia (INSTITUTO 

DE ESTUDOS E MARKETING INDUSTRIAL, 2018), além de ter um curto ciclo de vida.  

As diferentes influências decorrentes da globalização conduziram para um processo de 

reestruturação e desindustrialização, o que levou o setor têxtil e de vestuário doméstico a adotar 

novas estratégias para competir. Desse modo, o Brasil passou a importar fios, têxteis, 

aviamentos e produtos básicos comoditizados fabricados em outros países do Sul Global e se 

concentrou na produção local de artigos com maior valor agregado e/ou que possibilitem 

respostas rápidas frente às mudanças de vendas (ROCHA; ABREU, 2018). Essa reorientação 

ocorreu por não ser mais lucrativo para as empresas brasileiras competir com produtos 

comoditizados internamente (ABREU et al., 2021) e o que torna um atrativo para empresas que 

trabalham com modelos de produção e comercialização pautados em prazos, como o fast 

fashion. 

Assim, o setor têxtil e de vestuário brasileiro possui grande relevância no 

desenvolvimento socioeconômico e, em 2019, empregou mais de 1,2 milhão de trabalhadores, 

o que corresponde a 18,5% dos trabalhadores alocados na indústria de transformação presente 

em todo território nacional com 25 mil unidades fabris, como mostra a Tabela 4 (INSTITUTO 

DE ESTUDOS E MARKETING INDUSTRIAL, 2020). 
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Tabela 4 - Total de segmentos da cadeia têxtil e de confecção em 2019 

Setor da cadeia Fibras/Filamentos * Têxteis Confecção 

Unidades 16 unidades 2.622 unidades 22.586 unidades 

Empregos 5 mil 262 mil 1,2 milhão 

Produção 235 mil de toneladas/ano 
2,0 milhões de 

toneladas/ano 

1,6 milhão de 

toneladas/ano 

Valor da 

produção 
R$ 2,9 bilhões R$ 50,2 bilhões R$ 172 bilhões 

Fonte: Instituto de Estudos e Marketing Industrial (2020, p. 32).  

Nota:  
*Inclui apenas as indústrias químicas, fornecedoras de fibras e filamentos para o setor têxtil e não inclui fibras 

olefinas. 

 

 Todas as regiões do Brasil são produtoras de têxteis e de vestuário. No entanto, como 

podemos perceber pelo Gráfico 1, a distribuição é desigual em função dos processos produtivos. 

As regiões Sul e Sudeste se destacam pela produção, pois juntas correspondem por 78,9% do 

número de empresas no país. 

  

Gráfico 1 - Distribuição regional da produção de têxteis e vestuário no Brasil 

 
Fonte: Adaptado de Instituto de Estudos e Marketing Industrial  (2020). 

 

Outro aspecto do setor de vestuário é a predominância de micro – de 5 a 19 funcionários, 

e pequenas empresas - 20 a 99 funcionários - que, juntas, correspondem a 96,6% das unidades 

fabris, 64,8% do pessoal ocupado e 34,2% da produção total. Já as médias – de 100 a 499 

funcionários - representam 3,1%, enquanto as grandes, de 500 ou mais funcionários, somam 

apenas 0,3% em unidades fabris, contudo, juntas, correspondem a 35,2% do pessoal ocupado e 

são responsáveis pela maior parte da produção 65,7% (INSTITUTO DE ESTUDOS E 
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MARKETING INDUSTRIAL, 2020). Algumas das razões podem ser explicadas pelo modelo 

de negócios que, muitas vezes, não tem investimento de custo elevado, a aquisição de máquinas 

de costura é facilitada ao mesmo tempo que não necessita de grande profissionalização e se 

beneficia do baixo custo do trabalho humano. Outro ponto em relação a produção pode estar 

relacionado a problemas de gestão, o que é deficitário nas pequenas e microempresas, como 

quanto a especificidade do produto que demanda mais tempo para ser produzido. 

No cenário brasileiro, os canais de varejo de vestuário são classificados pelo Instituto de 

Estudos e Marketing Industrial (2018)  como: i) lojas de departamento especializadas em 

vestuário, como C&A, Riachuelo, Lojas Renner e Marisa; ii) redes de pequenas lojas, 

mono/multimarcas; iii) lojas independentes, boutiques e lojas de bairros; iv) os hipermercados, 

como Carrefour, Extra e Walmart; v) lojas de departamento não especializadas em moda, as 

que comercializam, além de vestuário, itens de decoração, móveis, eletrônicos e outros, como 

Americanas e Pernambucanas. E outros modelos como loja de desconto, loja de variedades, 

loja de fábrica, venda direta, e-commerce e máquinas automáticas (PARENTE; BARKI, 2014), 

e também feiras e mercado de segunda mão. Ao final de 2017, esses pontos de vendas somavam 

149,1 mil, dos quais 37,2% estão distribuídos pelos 571 shoppings e os 62,8% restantes são 

lojas de rua que movimentaram aproximadamente 5,8 bilhões de peças e R$ 135 bilhões em 

vendas, como demonstra a Tabela 5. Isso representou crescimento de 8% em volume e 9% em 

valores, em relação à 2016, que foi prejudicado pela crise econômica no país que ocasionou 

fechamento de unidades produtivas e refletiu na redução da produção de 7,7% entre os anos 

2013 e 2016, mas não interferiu no crescimento do setor de vestuário que recorreu às 

importações (INSTITUTO DE ESTUDOS E MARKETING INDUSTRIAL, 2018).  
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Tabela 5 - Canais de distribuição da produção de vestuário em 2017 

Canais 
Em 1.000 

peças 
% peças Em R$ 1.000 % R$ 

1. Varejos especializados  3.623.201 61,6% 98.207.363 72,7 

1.1 Grandes lojas especializadas  1.647.792 28,0 42.966.772 31,8 

1.2 Pequenas lojas de redes 

especializadas 

868.578 14,8 26.116.918 19,3 

1.3 Pequenas lojas independentes  1.106.831 18,8 29.123.673 21,5 

2. Varejos não especializados 769.760 13,1 11.161.030 8,3 

2.1 Lojas de departamento  430.520 7,3 6.772.873 5,0 

2.2 Hipermercado/supermercado  339.440 5,8 4.388.157 3,2 

3. Comércio atacadista 802.679 13,6 14.756.234 10,9 

4. Institucional  180.750 3,1 4.638.333 3,4 

5. Lojas de pronta entrega ou lojas de 

fábrica  

272.987 4,6 3.570.174 2,6 

6. E-commerce  93.517 1,6 1.735.982 1,3 

7. Outros  109.754 1,9 646.076 0,5 

8. Exportação  27.825 0,5 44.713 0,3 

Total 5.880.673 100 135.159.905 100 
Fonte: Instituto de Estudos e Marketing Industrial (2018). 

 

Como demonstra a Tabela 5, o canal que mais cresceu foi as grandes lojas de varejo 

especializadas, que investem em ambiente de loja, oferta de serviços e em design para atrair o 

público com maior poder aquisitivo, seguida pela rede de pequenas lojas, canal que movimenta 

produtos de maior valor agregado e com menos volume de peças. No momento atual de 

pandemia, percebe-se por meio da análise de relatórios anuais a mudança de canais e maior 

desenvolvimento do e-commerce.  

Nas exportações de vestuário - vestuário, meias e acessórios, nota-se como destino da 

produção brasileira os países do Mercosul, com destaque para o Paraguai, 28,02%, e Uruguai, 

15,72%, como também para os países como Estados Unidos, França e Portugal. Apenas os dez 

países listados na Tabela 6 a seguir, juntos, são responsáveis pela compra de 78,46% dos artigos 

de vestuário brasileiros. 
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Tabela 6- Destino das exportações brasileiras de artigos de vestuário  

Países  

Ano 

2018 2019 2020 Total 
US$ 1.000 Partic. (%) US$ 1.000 Partic. (%) US$ 1.000 Partic. (%) US$ 1.000 Partic. (%) 

1. Paraguai 39.414 28,5% 38.263 25,5% 24.534 22,4% 102.211 25,7% 

2. Uruguai 25.616 18,5% 29.251 19,5% 18.777 17,1% 73.644 18,5% 

3. EUA 16.226 11,7% 20.197 13,4% 16.662 15,2% 53.085 13,3% 

4. Argentina 6.255 4,5% 10.518 7,0% 7.160 6,5% 23.933 6,0% 

5. Bolívia 8.485 6,1% 7.161 4,8% 3.806 3,5% 19.452 4,9% 

6. Chile 3.720 2,7% 4.088 2,7% 4.429 4,0% 12.237 3,1% 

7. Portugal 2.792 2,0% 3.008 2,0% 2.776 2,5% 8.576 2,2% 

8. Itália 2.824 2,0% 2.297 1,5% 1.391 1,3% 6.512 1,6% 

9. França 2.007 1,5% 2.419 1,6% 1.955 1,8% 6.381 1,6% 

10. Equador 1.372 1,0% 2.708 1,8% 1.738 1,6% 5.818 1,5% 

Subtotal 108.711 78,6% 119.910 79,8% 83.228 75,9% 311.851 78,3% 

Outros 29.653 21,4% 30.416 20,2% 26.413 24,1% 86.482 21,7% 

Total 138.364 100,0% 150.326 100,0% 109.641 100,0% 398.331 100,0% 
Fonte: Dados extraídos da base de dados do International Trade Statistics (2021c).  

Nota: 

Neste cálculo foram considerados os itens 61 e 62 da base International Trade Statistics, os quais referem-se aos artigos de vestuário. A diferença entre os dois itens está nas 

características dos produtos, enquanto o primeiro inclui tecidos de malha, o segundo não, mas para a construção desta tabela foi considerado o somatório dos dois.  
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As importações atingiram pouco mais de US$ 1 bilhão no primeiro semestre de 2019, 

com destaque para os asiáticos como países de origem, a exemplo da China que lidera a lista 

com 63,1% seguida por Bangladesh com 10,3% (INSTITUTO DE ESTUDOS E MARKETING 

INDUSTRIAL, 2020), semelhante ao que ocorreu no acumulado entre os anos 2014 e 2017, 

como demonstra a Tabela 7. Um setor que é deficitário na cadeia têxtil nacional é a produção 

de têxteis, item que foi mais importado em 2017, especialmente na produção de tecidos planos, 

e em segundo lugar o vestuário. 
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Tabela 7 - Origem das importações brasileira de artigos de vestuário  

Países 

Ano 

2018 2019 2020 TOTAL 

US$ 1.000 Partic. (%) US$ 1.000 Partic. (%) US$ 1.000 Partic. (%) US$ 1.000 Partic. (%) 

1. China 1.034.266 57,65% 915.938 55,27% 604.054 54,22% 2.554.258 55,95% 

2.  Bangladesh 193.407 10,78% 160.752 9,70% 111.985 10,05% 466.144 10,21% 

3. Vietnã 72.291 4,03% 75.940 4,58% 56.409 5,06% 204.640 4,48% 

4. Peru 56.003 3,12% 54.653 3,30% 35.735 3,21% 146.391 3,21% 

5. Índia 60.788 3,39% 53.206 3,21% 27.988 2,51% 141.982 3,11% 

6. Paraguai 41.096 2,29% 48.437 2,92% 48.657 4,37% 138.190 3,03% 

7. Turquia 39.113 2,18% 45.880 2,77% 26.042 2,34% 111.035 2,43% 

8. Camboja 27.145 1,51% 33.235 2,01% 25.857 2,32% 86.237 1,89% 

9. Sri Lanka 23.915 1,33% 28.837 1,74% 20.717 1,86% 73.469 1,61% 

10. Paquistão  20.362 1,13% 26.875 1,62% 21.168 1,90% 68.405 1,50% 

Subtotal 1.568.386 87,42% 144.3753 87,12% 978.612 87,84% 3.990.751 87,41% 

Outros 225.658 12,58% 213.443 12,88% 135.514 12,16% 574.615 12,59% 

Total 1.794.044 100,00% 1.657.196 100,00% 1.114.126 100,00% 4.565.366 100,00% 

Fonte: Dados extraídos da base de dados do International Trade Statistics (2021d). 

Nota:  

Neste cálculo foram considerados os itens 61 e 62 da base International Trade Statistics, os quais referem-se aos artigos de vestuário. A diferença entre os dois itens está nas 

características dos produtos, enquanto o primeiro inclui tecidos de malha, o segundo não, mas para a construção desta tabela foi considerado o somatório dos dois.  
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Ao passo que se constata a importância desse setor para a sociedade em termos 

econômicos e de geração de emprego, também tem inúmeros aspectos socioambientais a serem 

considerados com diferentes impactos ambientais e profundas desigualdades. Esse setor é 

marcado por inúmeras denúncias de exploração da mão de obra por grandes e pequenas marcas 

nacionais e internacionais, como jornadas exaustivas, menores de idade em ambientes de 

trabalho, precárias condições de saúde e segurança do trabalho, com a geração de elevada 

quantidade de resíduos têxteis, geração de efluentes e emprego de produtos químicos. Mas essa 

característica não se restringe apenas ao cenário nacional, é considerada uma característica do 

setor em todo o mundo como a literatura revela a seguir.  

   

3.4 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS NAS CADEIAS DE SUPRIMENTOS DE 

VESTUÁRIO 

Os aspectos ambientais são elementos das atividades, produtos ou serviços de uma 

organização que interage ou pode interagir com o meio ambiente e tendem causar impactos 

ambientais, tais como: emissões para o ar, lançamento em água e em terra, uso de matéria-prima 

e recursos naturais, uso de energia, geração de rejeito e uso do espaço (ABNT NBR ISO 14001, 

2015). Já o impacto ambiental é a alteração da qualidade ambiental, positiva ou negativa, 

resultante, total ou parcial, dos aspectos ambientais (SÁNCHEZ, 2013). O entendimento e 

mapeamento desses aspectos e consequentes impactos ambientais é tido como primeiro passo 

para conhecimento das atividades e seus potenciais riscos, o que possibilita que empresas 

desenvolvam seus sistemas de gestão ambiental.  

Contudo, os estudos dos impactos causados pela indústria do vestuário são recentes na 

literatura científica e têm recebido de modo progressivo. Um dos motivos para essa brecha 

teórica e de conhecimento da população, é a fragmentação e dispersão espacial dos países 

produtores o que dificulta a mensuração e visualização desses impactos (NIINIMÄKI et al., 

2020; PETERS; LI; LENZEN, 2021), pois distribui de forma desigual os impactos ambientais 

entre os países produtores. Além desses países ficarem com maior parte da poluição química, 

ainda exportam água e energia como peças de roupas para países consumidores (NIINIMÄKI 

et al., 2020) que não são incorporados nos custos dos produtos e muitas vezes nem considerados 

para a seleção de fornecedores. E nos países produtores de algodão, tem-se também o uso do 

solo para a produção de roupas ao invés de alimentos para a própria população.  

Conforme dados da Associação Brasileira de Produtores de Algodão (2022a), o cultivo 

de algodão é realizado por mais de 60 países, uma média de 35 milhões de hectares, emprega 
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aproximadamente 350 milhões de pessoas – das fazendas até expedição de fardos.  O Brasil, 

tem se mantido entre os cinco maiores produtores mundiais de algodão ao lado de Índia, China, 

Estados Unidos e Paquistão e na safra 2020/2021 teve uma produção de 2,7 milhões de 

toneladas de algodão em pluma com destaque para a região Centro-Oeste, conforme mostra o 

Gráfico 2. Já em termos de uso do solo, 1,5 milhão de hectares são destinados à produção de 

algodão e 71% estão localizados no Centro Oeste. Adicionalmente, dados do Sistema Nacional 

de Informações Tóxico-Farmacológicos (2017) destacam que foram registrados 2.548 mil casos 

de intoxicação humana por agente tóxico no Brasil, em 2017, com aumento das subnotificações, 

o que é um impacto social de grandes proporções.  

 

Gráfico 2 - Produção de algodão em pluma em mil toneladas em 2021 

 

Fonte: Compilado pela autora com base na Associação Brasileira de Produtores de Algodão (2022a). 

   

Ao considerar o setor de vestuário a literatura revela que a cadeia de suprimentos é 

extremamente poluidora a montante, com elevados impactos negativos nas dimensões da 

sustentabilidade e massificação do estilo com perda de identidade cultural (DIABAT; 

KANNAN; MATHIYAZHAGAN, 2014; SALCEDO, 2014), como será apresentado a seguir. 

 

 

3.4.1 Produção de matéria-prima e indústria têxtil 

A produção de vestuário está relacionada com distintos aspectos e impactos 

socioambientais que, muitas vezes, são negligenciados pelas empresas compradoras, produtoras 

e ambiente regulatório. Esses impactos socioambientais estão associados a mudanças 
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climáticas, danos sobre a saúde humana decorrente do uso de agrotóxicos, contaminação do 

solo e violações trabalhistas (FLETCHER; GROSE, 2011).  

A utilização de fibras naturais para produção de vestuário tem sido reduzida no decorrer 

dos anos, ao mesmo tempo que as sintéticas e artificiais têm aumentado. O algodão é também 

responsável pelo uso da terra, os aspectos socioambientais relacionados a essa produção estão 

ligados ao uso de agrotóxicos, alguns tipos com elevado grau de toxicidade, como 

organofosforado que a depender do tempo de exposição pode causar efeitos negativos no 

sistema endócrino e neurológico. Contudo os impactos negativos não são limitados à saúde 

ocupacional, dispersam-se no ar ou causam contaminação da água, atingem também as 

comunidades, animais, e há estudos que destacam os danos também à saúde dos usuários dos 

produtos (BERLIM, 2012). A monocultura de algodão também utiliza muita água para a 

produção e está entre uma das hipóteses mais aceitas como a ação antropogênica que levou o 

Mar de Aral, no Uzbequistão, a secar (PETERS; LI; LENZEN, 2021). 

Já em relação às fibras sintéticas, observa-se que o crescente uso é motivado tanto pelo 

custo quanto pela rapidez na produção que não depende de condições climáticas específicas. 

Contudo, as fibras sintéticas são provenientes do petróleo e estão associadas a elevada emissão 

de gás carbônico no processo de produção, alto consumo de energia, liberação de microfibras 

de plástico nos corpos hídricos decorrentes das lavagens domésticas, quando o fio é composto 

por fibras cortadas, e vapor que deterioram a qualidade do ar, poluem os corpos hídricos e 

impacta nas formas de vida aquática. Não são fibras biodegradáveis e podem demorar até 200 

anos para se decompor (DHIR, 2021). A preocupação com a matéria-prima utilizada 

conjuntamente com modelos de consumo deve ser observada conjuntamente, pois o algodão e 

o poliéster compreendem 76%  - 54 milhões de toneladas de poliéster e 26 milhões de toneladas 

de algodão - e de toda a fibra produzida mundialmente o setor do vestuário é responsável pelo 

consumo de 60% de toda fibra produzida (NIINIMÄKI et al., 2020). 

Enquanto as fibras artificiais, exemplo a viscose, começou a ganhar mais espaço e por 

terem sido difundidas como menos impactantes. Porém, os impactos ambientais negativos estão 

relacionados ao desmatamento e outros ocorrem internamente na produção e deixam o 

trabalhador exposto a diferentes substâncias nocivas como dissulfeto de carbono, soda cáustica 

e sulfeto de hidrogênio, que podem ocasionar intoxicações, problemas cardíacos e 

neurológicos, dermatites. E as externalidades são regionalizadas, como efluentes não tratados 

despejados nos rios, o que aumenta a desigualdade social e afeta a comunidade local e a 

biodiversidade. Algumas dessas constatações estão apresentadas no relatório produzido pela 

Changing Markets Foundation (2017) assevera que a produção e fiação dessa fibra estão 
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localizadas em sua maior parte em países do Sul Global, com destaque para China e Índia que 

juntas representam 76,59% da produção mundial. Contudo, por serem regiões pobres e com 

escassas oportunidades, os movimentos sociais locais são enfraquecidos pela dependência 

financeira que as comunidades locais têm com essas empresas, o que dificulta melhorias e um 

ambiente regulatório mais atuante. 

E no processo de fiação há intenso uso de energia elétrica, emissões de ruídos, ar 

comprimido e materiais particulados, que deterioram a qualidade do ar, geram incômodos na 

comunidade e emissões de gases de efeito estufa e da elevada geração de resíduos sólidos.  

Na produção de tecidos planos e malha os aspectos envolvidos são energia elétrica, 

vapor, ruído e ar comprimido que impactam com emissão de materiais particulados, geração de 

resíduos sólidos, incômodo ocupacional e da comunidade. No entanto, a tecelagem envolve 

processo de urdimento e engomagem de fios, o que requer água para preparação da goma e 

lavagem dos equipamentos, produtos químicos, emissões atmosféricas de compostos orgânicos 

e calor, que impactam na redução da disponibilidade hídrica e deterioram a qualidade do ar e 

corpos hídricos. 

Além da produção de fibras, o processo de beneficiamento do tecido no modo 

convencional está relacionado a aproximadamente 47% de todo impacto climático no processo 

produtivo e 6% do consumo de água envolve uma série de processos, tais como: estamparia, 

tingimento, lavanderia, alvejamento, desengomagem, purga, mercerização, chamuscagem, 

ramagem feltragem, dublagem, flocagem e calandragem. Algumas dessas etapas também 

podem ser realizadas após a etapa de confecção do produto, como lavagens, estamparia e 

tingimento da peça. São processos que demandam elevada quantidade de produtos químicos, 

água e energia, e impactam negativamente com emissões atmosféricas, liberação de gases de 

combustão e vapores de solventes, ácido acético e material particulado, geração de resíduos 

sólidos - lodos, tecidos, bobinas - e efluentes líquidos que, sem o tratamento correto, podem 

contaminar a superfície e lençóis freáticos, poluir rios, impactar a biodiversidade e 

comprometer a qualidade do ar. Alguns exemplos utilizados neste processo são: perfluorados 

que possuem propriedade repelente, muito utilizados para produzir tecidos à prova d’água e 

manchas; clorobenzenos empregados nas misturas de poliéster e em corantes, alquilfenóis 

largamente empregados nas indústrias têxteis nos processos de limpeza e tingimento, ftalatos 

usados em produtos artificiais que imitam couro, corantes azóicos um dos corantes mais usados 

pela indústria têxtil; metais pesados - cádmio, chumbo, mercúrio e cromo, utilizados para 

pigmentos, corantes, curtimento de couro (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017). 

Portanto, a preocupação com o descarte incorreto dos corantes sintéticos decorre tanto da 
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poluição visual quanto dos efeitos nocivos aos organismos a eles expostos (ALMEIDA; 

DILARRI; CORSO, 2016).  

Em tempos de crise hídrica e em decorrência da urgência de uma medida que reduza a 

poluição dos rios, um estudo conduzido pelo governo chinês em 2017, revelou que o Sudeste 

da China tem 70% de seus recursos hídricos poluídos pelas fábricas têxteis pelo despejo das 

águas residuais sem o correto tratamento (BRENOT et al., 2019). A quantidade de água 

consumida pela indústria têxtil e de vestuário é em torno de 79 trilhões de litros por ano 

(NIINIMÄKI et al., 2020). Para além da poluição dos corpos hídricos, os produtos químicos 

utilizados por este setor para tornar mais econômica a produção, causam também a degradação 

do solo e estão relacionados com doenças ocupacionais que podem em alguns casos ser fatal 

(DHIR, 2021).  

Há inúmeros riscos físicos, químicos, ergonômicos e de acidentes que envolvem todo o 

processo produtivo e devem ser eliminados ou minimizados por meio de análise, cumprimento 

da legislação, observação de convenções internacionais e de boas práticas. Essa é uma 

necessidade percebida, pois conforme Diabat, Kannan e Mathiyazhagan (2014) na indústria de 

vestuário tem como driver de maior preocupação inicial os aspectos de saúde e segurança do 

trabalho dado a precariedade e informalidade existentes no setor. 

 

3.4.2  Indústria do vestuário, distribuição, consumo e pós-consumo 

A indústria do vestuário compreende diferentes etapas para além do corte, costura, 

passadoria, acabamento e pode envolver outros processos como, por exemplo, estamparia, 

tinturaria e lavanderia industrial. Estes últimos demandam elevado consumo de energia, água, 

produtos químicos, matéria-prima e ar comprimido, o que resulta em alta geração de efluentes, 

desperdício de materiais têxteis e geração de resíduos sólidos e emissões atmosféricas. Esses 

aspectos têm impacto diretamente na qualidade do ar, ocupação de aterros, emissões de gases 

de efeito estufa, contaminação dos lençóis freáticos, vibrações e qualidade do ar.  

Adicionalmente, a dispersão geográfica e a quantidade de subcontratação no setor, 

dificultam sua responsabilização, bem como o monitoramento e eficácia do sistema de gestão 

ambiental. A subcontratação ocorre com repasses para outras empresas para aliviar em função 

da demanda e cumprir prazos e reduzir custos, por não possuir determinado processo interno 

(MORO, 2016). Ainda, é especialmente concentrada em países de baixos salários e regiões 

periféricas que, frequentemente, não possuem grande poder e tiveram uma abertura econômica 

pautada na desregulamentação e privação de direitos  (MUELLER; DOS SANTOS; SEURING, 
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2009) há presença das piores formas de trabalho e com elevada exploração. Um caso que 

demonstra essas condições é do edifício Rana Plaza, em Bangladesh. Esse prédio alojava 

fábricas que produziam roupas para diferentes compradores globais como Benetton, Primark e 

H&M, que possuíam programas de certificação e adoção de código de conduta como parte do 

processo de homologação de fornecedores. Contudo, mesmo que as empresas ocupantes do 

prédio passaram por auditorias e foram aprovadas, a infraestrutura era precária, o que resultou 

no desabamento em 2013 e mais de mil mortes (FASHION UNITED, 2020).  

Os códigos de conduta foram os primeiros instrumentos de governança privada criados 

em meados dos anos 90 pelas empresas líderes como respostas às pressões da sociedade de 

países do Norte Global contra a presença de precárias condições de trabalho nas cadeias 

produtivas (BARTLEY, 2007). Nesse período, muitas empresas foram expostas na mídia por 

inúmeras denúncias e constatações de situações desumanas em fabricantes de artigos das 

marcas, como exemplo a Nike que foi uma das primeiras do setor de vestuário a adotar e 

implantar códigos de conduta e inspeções por meio de auditorias em sua cadeia de suprimentos 

como resposta às pressões do mercado (O’ROURKE, 2006). Os princípios são frequentemente 

derivados da legislação local, convenções, normas e padrões internacionais para disseminar as 

práticas e valores universais (ANDERSEN; SKJOETT‐LARSEN; SKJOETT-LARSEN, 2009). 

São usados por multinacionais com o objetivo de monitorar sua cadeia de suprimentos 

(VOGEL, 2009) e, normalmente, como complemento aos contratos, adicionam aspectos 

hierárquicos à coordenação baseada no mercado entre as empresas (CILIBERTI et al., 2011). 

A adoção desses códigos visa reforçar a imagem e ganhar legitimidade através da minimização 

dos riscos envolvidos nos processos produtivos com mudança de práticas e estabelecimento de 

monitoramento através de auditoria (HELIN; BABRI, 2015). Contudo, nem todos esses códigos 

e normas abordam a questão ambiental de forma abrangente e, às vezes, nem mesmo destacam 

essa dimensão o que se torna insuficiente em cenários de procura por preço baixo (CANIATO 

et al., 2012; WINTER; LASCH, 2016).  

Pelo fato de o próprio modelo de moda rápida ter sido criado como um discurso de 

democratização do acesso, é insustentável por contribuir para a redução da qualidade dos 

produtos e dos processos, o que causa um elevado impacto negativo ao meio ambiente e as 

comunidades locais que são desconsiderados no custo do produto.  Desse modo, tanto a agenda 

empresarial quanto os custos são drivers que devem ser considerados nesse setor, pois, como 

apresenta o relatório da Ellen Macarthur Foundation (2017), a falta de ferramentas para analisar 

os impactos dos produtos e a projeção de custo sem considerar o custo total ao longo da cadeia 

com as dimensões ambiental e social, são os limitadores da ampliação dos aspectos de 
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sustentabilidade pelos designers e compradores. Corrobora para que muitos países não fixem 

salário-mínimo para a classe trabalhadora devido à concorrência internacional pelo pouco que 

se paga pela produção das peças, o que interfere no atendimento e adaptação aos acordos e 

padrões voluntários pela indisponibilidade de recursos financeiros. 

Já os aspectos ambientais durante o uso pelo consumidor variam em relação ao material, 

hábitos próprios de conservação e consideração das instruções da etiqueta de informação das 

peças. É preciso explicar que a projeção dos produtos de elevada velocidade de substituição vai 

contra ao modelo de sustentabilidade forte, o que deve ser repensado para introdução das 

dimensões de sustentabilidade. Uma vez que a obsolescência programada direciona a sociedade 

para o consumo num ciclo linear de produção, consumo e descarte, o que gera desperdícios, 

emissões com incineração e ocupa espaços em aterros sanitários como confirmam os dados: 

73% de tudo que é produzido vão parar em aterros ou são incinerados (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2017); produz uma média de 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis 

(NIINIMÄKI et al., 2020) e ocupa aproximadamente 5% de todo o aterro sanitário 

(HERSKIND; SIDELMANN, 2013). 

Isso ocorre mesmo com a existência de técnicas de interceptação, como reuso, upcycling 

ou a reciclagem que têm potencial de atenuar os impactos ambientais. Em relação a reciclagem, 

um dos pontos limitadores é a qualidade dos produtos e, também, a composição dos tecidos 

com fios de diferentes composições em uma mesma peça (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2017). A maioria das fibras recicladas de modo mecânico é de menor 

qualidade e menor valor monetário e são direcionados para enchimento de colchão, panos de 

limpeza e material de isolamento (NIINIMÄKI et al., 2020). Contudo, Fletcher e Grose (2011) 

destacam que se reter apenas em mudanças que priorizem a reciclagem  promove uma pequena 

mudança de produtores e consumidores, mas não garante a substituição de modelos de consumo 

insustentáveis.  

Pela análise da doação de roupas, normalmente são enviadas para países do Sul Global, 

em especial para os que compõem o continente africano. Ao mesmo tempo, tornam-se modelos 

obsoletos por saturar em países de economias em desenvolvimento de roupas de segunda mão, 

o que se torna um fator que limita aspectos criativos e próprios que representam a tradição e 

cultura local  (NIINIMÄKI et al., 2020). Deste modo, é crescente o debate em relação à 

responsabilização pela importação de roupas de segunda mão, de resíduos e de doações quanto 

à sua disposição final porque há muito descarte irregular em diferentes países em 

desenvolvimento. Como exemplo, pode-se citar a imensa ilha de roupas encontradas no 

Atacama, no Chile, em 2021, como mostra o Anexo B. As roupas chegaram na região por conta 



73 

 

 

da redução das taxas de importação para serem comercializadas e todo o excedente era 

descartado de modo irregular (RFI, 2021).  

 

3.4.3 Classificação dos aspectos e impactos socioambientais  

Pela análise do exposto anteriormente, percebe-se que os aspectos e impactos 

socioambientais são diferentes em relação à etapa do processo de produção e um resumo é 

apresentado no Quadro 10 e na Figura 9. 

 

Quadro 10 –Impactos socioambientais negativos na produção, consumo e pós consumo de 

têxteis e vestuário por meio do modelo convencional 
Aspectos Dados com referência de 2015 

Produção e 

consumo de 

fibras 

• 98 milhões de toneladas de recursos não renováveis, inclui a indústria 

petrolífera para produzir fibras sintéticas, fertilizantes para cultivar algodão e 

produtos químicos para produzir, tingir e finalizar fibras e têxteis; 

• 53 milhões de toneladas de fibras são produzidas para a produção de roupas. 

Conforme previsões, em 2050, subirá para 160 milhões de toneladas, 

influenciada pelo aumento do consumo em países emergentes; 

• São consumidas 97% de fibras virgens – 26% de algodão, 63% sintéticas e 

11% de outras;  

Produção de 

têxteis e 

vestuário 

• São utilizados 93 bilhões de metros cúbicos de água e emite 1,2 bilhões de 

toneladas de CO2; 

• 50% dos trabalhadores em países como Índia e Filipinas, não recebem o 

salário-mínimo; 

• Desigualdade de gênero, como exemplo no Paquistão, 87% das mulheres 

recebem menos do que o salário-mínimo, enquanto para os homens o valor é 

de 27%.  

Varejo e 

Transporte 

• Muitos não possuem conhecimento sobre os impactos gerados e não possuem 

governança da cadeia de suprimentos; 

• Falha de comunicação sobre aspectos de sustentabilidade e não oferecem 

experiências em seus espaços; 

• Representam 5% da emissão CO2 da cadeia de valor para iluminação e 

climatização.  

Consumo 

• Nos últimos quinze anos, foi reduzido em 36% o número médio de vezes que 

uma roupa é usada antes de deixar de ser descartada. E na China, essa 

porcentagem aumenta para 70%, o que demonstra mudança no comportamento 

de consumo de países emergentes e requer mais atenção para esse setor. 

Pós-consumo 

• 73% das roupas no fim de vida ou por escolha do consumidor são descartadas e 

direcionadas aos aterros ou incineração; 

• Estima-se que meio milhão de tonelada de microfibras foi lançada nos corpos 

hídricos pelo processo de lavagem doméstica de artigos de poliéster, acrílico e 

nylon, e, em 2050 poderá atingir 22 milhões de toneladas; 

• Produtos com matéria-prima reciclada de qualidade inferior. 
Fonte: Compilado pela autora com base em Ellen Macarthur Foundation (2017). 
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Figura 9 - Impactos ambientais na indústria têxtil e do vestuário 

 

Fonte: Adaptado de Moro, Castro, Nascimento e Mello (2017) e Gardetti e Torres (2017). 
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A Figura 9, demonstra as principais dimensões descritas anteriormente em relação ao 

processo convencional, porém serve apenas como uma demonstração visual dos principais 

aspectos ao longo da cadeia de suprimentos do vestuário.  

Para a elaboração da ilustração, levantou-se os principais aspectos ambientais e de 

gestão e classificou-os como nenhum efeito, não identificado por cor, efeito moderado, amarelo, 

efeito elevado, laranja, e efeito altamente elevado, vermelha, em relação à: energia, uso da terra, 

água, produtos químicos, efluentes, biodiversidade, sociedade e governança. O conhecimento 

dos diferentes aspectos e impactos socioambientais supre uma lacuna que O’Rourke (2014) 

aponta como uma dificuldade imposta ao público que tende a conhecer apenas as principais 

marcas e varejistas desses sistemas, enquanto os diversos níveis de fornecimento, que são 

considerados como nós críticos dessa cadeia, não são tão visíveis e apresentados por serem 

mascarados pela dispersão da cadeia produtiva ou pelo fato de as empresas focais não possuírem 

gerenciamento da cadeia e não informarem corretamente. Essa é uma característica do setor, 

uma vez que conforme Gardetti e Torres (2017) a sustentabilidade ainda é um obstáculo. Apesar 

de estudos sugerirem que há uma leve redução nos impactos climáticos que se deve 

principalmente a uma redução da intensidade energética na produção de vestuário provocado 

pela mudança da matriz energética intensiva na emissão de carbono para as opções renováveis 

(PETERS; LI; LENZEN, 2021).  Mas essas ações têm relação com a integração da 

sustentabilidade na cadeia de suprimentos que varia conforme o domínio que determinada 

marca global possui no mercado e como é e o quão forte é a governança da cadeia de 

suprimentos (VURRO; RUSSO; PERRINI, 2009).  
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4 CADEIA DE SUPRIMENTOS E ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA  

Conforme discorrido no Capítulo 3, o processo de formação da cadeia de suprimentos 

do varejo de vestuário ocorreu dentro de um contexto de globalização econômica, o que resultou 

em mudanças nos ambientes organizacional e institucional das organizações que passaram a 

competir dentro de um mercado com diferentes particularidades.  

Pela perspectiva organizacional, grandes empresas passaram a desintegrar-se e 

terceirizar atividades de manufatura compostas por longas cadeias de suprimentos. A teoria 

organizacional que estuda esse fenômeno, ajuda a explicar ou descrever comportamentos, 

projetos ou estruturas organizacionais e suas interrelações (SARKIS; ZHU; LAI, 2011). Ela 

permite lançar luzes para identificação das empresas focais, como essas cadeias são organizadas 

e quais os mecanismos de controles e monitoramentos existentes. 

Esta seção apresenta os conceitos de cadeias de suprimentos e governança e, também, 

identifica quais são as estruturas de governança e como elas se constituem como instrumentos 

de controle e coordenação para gerar mudanças nas cadeias de suprimentos. Assim, é necessário 

compreender o que são cadeias de suprimentos, pois este conceito é utilizado para analisar o 

contexto no qual as várias empresas se relacionam e identificar as etapas envolvidas na 

produção e liberação de um produto, desde o primeiro fornecedor até o último cliente (SANTOS 

et al., 2010). 

  

4.1 CADEIAS DE SUPRIMENTOS: DEFINIÇÕES E MODELOS DE GERENCIAMENTO 

Um dos reflexos das mudanças ocorridas nas últimas décadas do século XX foi a 

introdução de um novo paradigma de gestão empresarial moderna que alterou a forma de 

concorrência entre empresas que passaram a não mais competir como unidades autônomas, mas 

por meio de cadeias de suprimentos e da nova economia informacional (KAPLINSKY; 

MORRIS, 2000). Esse movimento foi orientado pela grande influência de empresas 

multinacionais que agiram como agentes centrais na inovação organizacional, com 

transferências internacionais de capital, conhecimento e tecnologia, o que possibilitou o 

controle e distribuição à distância (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2005). Isso provocou a formação do sourcing 

internacional e permitiu ganho de vantagem competitiva às empresas focais e a apropriação de 

grande parte do lucro, por se concentrarem em atividades de ganhos e acessos a mercados e que 

incentivam o consumo (GEREFFI; KORZENIEWICZ, 1994). Muitas dessas organizações 
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atuam como agentes políticos e fazem lobby para manter uma política de desenvolvimento 

puramente econômico. 

Esses lucros, no entanto, envolvem mudanças organizacionais que buscam flexibilidade 

e agilidade através do enxugamento hierárquico organizacional, de processo, com redução de 

custos e ganhos em escala focado em aumento do consumo (AMATO-NETO, 2000). Como 

estratégia, criou-se um sistema integrado de produção e comércio global com manufaturas 

dispersas (GEREFFI, 1994). Cruz-Moreira (2003) descreve como um período de transição em 

que se passou de um “mercado vendedor” para um “mercado comprador” e condicionou a um 

processo de reestruturação tanto espacial e produtivo quanto da cooperação para a maximização 

dos lucros. 

Nesse sentido, a teoria organizacional estuda as relações intra e interorganizacionais e 

traz importantes contribuições para o entendimento desse processo. O estudo de Sarkis, Zhu e 

Lai (2011) a conceitua como uma visão de gerenciamento que pode ajudar a explicar ou 

descrever comportamentos, projetos ou estruturas organizacionais. Os autores têm como foco 

os relacionamentos entre a cadeia de suprimentos e a empresa focal. As empresas focais que 

governam as cadeias de suprimentos, concentram-se nas funções corporativas que envolvem 

recursos financeiros e competências, como atividades anteriores ou posteriores a produção, com 

adição de trabalho especializados em desenvolvimento de produto, engenharia, marketing, 

canais de comercialização, criação, gestão de marcas, logística, manutenção, assistência aos 

fornecedores e capacidade de administração e coordenação da cadeia (LUPATINI, 2004). São 

relativamente grandes e, na maioria das vezes, representam as marcas globais com investidores 

institucionais de países do Norte Global (GARCIA-TORRES; REY-GARCIA; ALBAREDA-

VIVO, 2017). Estas empresas focais possuem o poder de controlar a cadeia de suprimentos, 

downstream, por meio de especificações, monitoramento de processos, por possuírem recursos 

financeiros, competências internas e tecnológicas, bem como por estarem mais expostas aos 

grupos de pressão (CARVALHO; BARBIERI, 2010; HUMPHREY; SCHMITZ, 2001).  

O entendimento dessas relações é necessário, pois os processos de produção e consumo 

são cada vez mais transfronteiriços e novos conceitos têm surgido para compreender essa 

organização e explorar a compreensão das decisões (BUSH et al., 2015). A literatura dispõe de 

abordagens teóricas para identificar a formação e coordenação desses relacionamentos, fluxo 

de informações e consumo, como as cadeias de valor global (GEREFFI, 1994; HUMPHREY; 

SCHMITZ, 2001), redes de produção global   (BUSH et al., 2015; HENDERSON et al., 2011) 

e cadeias de suprimentos (LAMBERT; COOPER; PAGH, 1998; MENTZER et al., 2001).  
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A cadeia de valor global tem raízes na economia política dos sistemas de produção. 

Centra-se em compreender como as empresas líderes constroem e gerenciam a produção 

internacional (BUSH et al., 2015). A cadeia de valor pode ser conceituada como um sistema de 

empresas interdependentes conectadas por elos (PORTER, 2004) que busca expressar a 

contribuição relativa a cada elo para a fabricação de um produto ou serviço (AMATO-NETO; 

MARINHO, 2014). Dentre as análises de Gereffi (1994) o autor passou a incluir quatro 

principais dimensões de análise: (i) o fluxo de entrada e saída de materiais; (ii) a configuração 

geográfica dos atores da cadeia no espaço global; (iii) o tipo de coordenação e controle pelas 

empresas líderes; e (iv) as influências institucionais mais amplas sobre a organização e estrutura 

das cadeias. O fluxo de entrada e saída de materiais e a configuração geográfica podem estar 

relacionados com a busca por vantagem competitiva da empresa focal para conseguir 

economias de escala ou progredir na curva de aprendizagem. Já a coordenação envolve aspectos 

regionais e normas e padrões que atendam às regulações do país (PORTER, 2004). Contudo, o 

escopo das cadeias de valor global foi questionado, uma vez que o fluxo de informação é 

centrado no sentido unilateral e não incorpora outros atores que estão fora da cadeia, o que pode 

comprometer resultados que necessitam do desempenho de atores externos (BUSH et al., 2015).  

Deste modo, outra abordagem que analisa formas horizontais de poder é a teoria sobre 

redes de produção global e gerenciamento de cadeias de suprimentos, que objetiva uma 

compreensão geográfica de como a produção e a distribuição são influenciadas pelas diversas 

interações (BUSH et al., 2015). Essas redes podem acessar fornecedores flexíveis e 

especializados em locais de baixo custo, pela ascendência de políticas de liberalizantes, 

tecnologias de informação e comunicação, bem como o aparecimento da competição e inclusão 

de vários atores (HENDERSON et al., 2011). O conceito de redes tem base na cooperação e 

enfatiza a coordenação de diferentes agentes especializados, com relacionamentos de longa 

duração e a busca por eficiência coletiva (AMATO-NETO; MARINHO, 2014). 

O gerenciamento da cadeia e rede de suprimentos é baseado em estudos de 

administração de empresas, economia e tecnologia da informação. São examinadas diferentes 

relações entre atores, sua localidade e técnicas que possibilitam mudar os sistemas e estruturas 

de gerenciamento e incluir outros atores externos (BUSH et al., 2015).  Isso permite ampliar a 

análise, uma vez que a cadeia de suprimentos não envolve apenas negócios, mas também 

relacionamentos inter-relacionais (LAMBERT; COOPER; PAGH, 1998). 

Desse modo, de acordo com Amato Neto e Marinho (2014), para analisar os aspectos de 

sustentabilidade na perspectiva da cadeia de suprimentos, há dois campos emergentes: gestão 

ambiental e gestão da cadeia de suprimentos. A primeira é o campo que estuda e analisa a 
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importância dos atributos ambientais sob a perspectiva de práticas ambientais em processos, 

produtos e serviços e a segunda analisa o fluxo de materiais e informações ao longo da cadeia 

produtiva de matéria-prima, produção, distribuição e consumo.  

A cadeia de suprimentos pode ser descrita como um sistema constituído e ampliado por 

agentes tomadores de decisão em um processo interdependente que abrange as atividades de 

movimentação de produtos e serviços, por meio de um fluxo de informação, desde o 

fornecimento de matéria-prima, produção, distribuição até consumidores finais, com diferentes 

níveis (FIGUEIREDO; ZAMBOM, 1998). Compreende a dimensão dos materiais da cadeia, os 

suprimentos, e dos seus agentes e os fornecedores (AMATO-NETO; MARINHO, 2014). 

Envolve os fluxos a montante, e a jusante, distribuição, de produtos, serviços, finanças e/ou 

informações de uma fonte para um cliente (MENTZER et al., 2001). Para que esse processo 

tenha sucesso é necessária uma intensa cooperação entre os elos para que se atinja a eficiência 

(MACHLINE, 2011).  

Santos et al. (2010) argumentam que o conceito de cadeia de suprimentos é utilizado 

para analisar o contexto no qual as várias empresas se relacionam, estabelecem-se as parcerias  

entre a empresa focal e alinham a integração com várias cadeias de valor com esforços 

direcionados na produção e liberação de um produto, desde o primeiro fornecedor até o último 

cliente. 

Portanto, as questões espaciais e multiníveis também devem ser consideradas para o 

entendimento se as informações ultrapassam os limites transfronteiriços, bem como os níveis 

da cadeia, pois o distanciamento pode promover afrouxamento das responsabilidades entre as 

líderes e a cadeia produtiva, principalmente em relação aos aspectos sociais e ambientais 

(KAPLINSKY; MORRIS, 2000). Desse modo, o gerenciamento e integração dessa cadeia não 

ocorrem de maneira hierárquica como na gestão de uma empresa individual, mas sim, por meio 

de cooperação, negociação, exercício de influências e lideranças (CARVALHO; BARBIERI, 

2010), que deve ser uma das prioridades da empresa focal, pois permite maior controle e 

comunicação constante com a sua cadeia de fornecimento (ABECASSIS‐MOEDAS, 2006). 

A estrutura da cadeia de suprimentos compreende diferentes formatos, pela perspectiva 

de Lambert, Cooper e Pagh (1998) e assume dois formatos, como mostra a Figura 10.  
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Figura 10 - Tipos de ligações dos processos de negócios entre empresas horizontais e verticais 

 

Fonte: Adaptado de Lambert, Cooper e Pagh (1998, p. 7).
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A Figura 10, destaca o tipo de ligação existente entre a empresa focal, seus clientes e 

fornecedores possibilita observar e identificar os membros da cadeia de suprimentos que podem 

ter seus processos gerenciados, monitorados e não-gerenciados pela empresa focal, bem como 

os não-membros. Os processos gerenciados, indicados pela linha contínua e mais grossa, são 

aqueles nos quais a empresa focal integra um relacionamento mais ativo e próximo aos seus 

clientes e fornecedores, que normalmente corresponde ao nível 1. Esses relacionamentos são 

os diretos com a empresa focal.  

Já os monitorados, representados pelas linhas tracejadas e espessas, são processos 

críticos para o sucesso da empresa focal, o que necessita de monitoramento adequado para além 

do nível 1, e nesse caso, abrange nível 2 e 3 de fornecedores e clientes. Nesse caso, a empresa 

focal pode promover algum controle para aumentar a eficiência dos processos, como exemplo 

os aspectos de qualidade e diferenciação da matéria-prima, como também adotar a inclusão de 

padrões que busquem regular comportamentos, como exemplos código de conduta e padrões 

de certificação.  

Contudo, também tem aqueles que não são gerenciados, linhas sólidas e finas, em que a 

empresa focal transfere a responsabilidade aos membros pelo gerenciamento que assume os 

riscos e incertezas. Há também as ligações de processos de não membros, os quais, trata-se de 

um fornecedor primário da empresa focal que pode ser, também, o principal para outro 

concorrente e com isso ter implicações quanto à disponibilidade de alocação dos trabalhadores 

para a produção de produtos e proteção das informações, o que compromete o desempenho da 

empresa focal. 

Os componentes de gerenciamento determinam como cada relacionamento estará 

integrado na cadeia de suprimentos e podem ser divididos em dois grupos: físico e técnico. Isso 

inclui componentes tangíveis - controle de fluxo de trabalho, estrutura da atividade, 

organização, comunicação, informação e fluxo de produto, gerencial e comportamental, que 

definirá os componentes de gerenciamento organizacional, e intangíveis - estrutura de poder, 

liderança, risco, recompensa e cultura. Contudo, Filipecki, Filipecki e Abranches (2007) 

asseveram que nem todas as focais detêm o mesmo grau de poder sobre sua cadeia de 

suprimentos, uma vez que dependem da quantidade de fornecedores existentes na base de 

fornecimento e do tamanho deste fornecedor. Deve-se pautar que o aumento altera a estrutura 

da cadeia e interfere, também, no gerenciamento pela empresa focal, de forma que o 

relacionamento mais próximo seja limitado a alguns fornecedores (LAMBERT; COOPER; 

PAGH, 1998). 
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Esse comportamento tem relação direta com o modelo de negócio da empresa e sua 

estratégia de operações que pode ter foco em diferenciação, enfoque e redução de custos. 

Enquanto as primeiras são direcionadas a produtos com diferenciais e a determinados públicos, 

a liderança de custos é focada em requisitos de eficiência para atingir o máximo de desempenho 

em relação aos seus concorrentes com produtos padronizados, compras em grande volume, 

custos reduzidos de mudança de fornecedor e compras em grande volume (PORTER, 2004). 

Pautam-se em políticas de ganho em escala e redução de custos e despesas nas áreas de 

pesquisa e desenvolvimento (GROSE, 2013). Isso é ressaltado na inexistência ou se aplica de 

forma reduzida o gerenciamento de aspectos ligados à qualidade, sustentabilidade e 

desenvolvimento de produto, produzidos por fornecedores relativamente dependentes da 

empresa focal (AMATO-NETO; MARINHO, 2014). Lobel (2006), argumenta que essa 

liderança de preço pode disseminar práticas desleais e que desconsidera as externalidades 

socioambientais e de acordo com Amato Neto e Marinho (2014) esse modelo desconsidera os 

custos com qualidade. A questão da qualidade do produto deve ser um dos pontos relevantes, 

pois interfere na escolha da matéria-prima e na extensão ou redução do ciclo de vida do produto, 

o que acarreta impactos nos atributos de sustentabilidade ao longo da cadeia de suprimentos. 

Vinha (2010, p. 188) argumenta que a “a responsabilidade ambiental no uso dos recursos 

contraria à excessiva substituição de produtos e ciclos de vida cada vez mais curtos, os quais 

alimentam o consumismo e o reforçam como estratégia comercial”.  

Nesse sentido, o estudo sobre a questão ambiental tem sua relevância na discussão de 

produção e consumo, pois os modelos lineares de produção, consumo e descarte já têm como 

consequência externalidades negativas e efeitos ambientais danosos, como a poluição do ar e 

da água, alterações do uso da terra, aumento do uso de energia e do desmatamento. E parte 

desses impactos, são emissores de gases de efeito estufa, o que contribui para a elevação da 

temperatura média da superfície terrestre corroborando para consequentes efeitos da mudança 

do clima (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2014). Esta visão 

racionalizada da gestão empresarial capitalista, é decorrente, como apontam Gonçalves-Dias, 

Labegalini e Csillag (2012), do modo de enxergar a natureza como uma fonte inesgotável de 

recursos à disposição do ser humano.  

Dessa forma, agendas foram criadas e o tema tem sido amplamente discutido em vários 

eventos internacionais, como a Agenda 2030 que estabeleceu os ODS, definida durante a 70ª 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015, com a presença de 193 

países, que têm diferentes enfoques e compreendem dezessete objetivos, onde o décimo 

segundo – consumo e produção sustentável – é o que apresenta a discussão em relação a temas 
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que podem direcionar a questão do desenvolvimento sustentável, tais como: territorialidade, 

recursos financeiros, tecnológicos, capacitação, comércio e questões sistêmicas como política 

e instituições, parcerias multissetoriais e geração de dados, monitoramento e prestação de 

contas. 

Contudo, a lógica de modelos que não nasceram para esse direcionamento de consumo 

e produção sustentável apresenta limitações para tal cumprimento, mas podem ser reorientados 

para uma transição de mudança de paradigma por meio da integração da sustentabilidade na 

gestão da cadeia de suprimentos (LI et al., 2014). Para Moshood et al. (2021), a integração dos 

aspectos ambientais teve início no final dos anos 90, o que correspondeu a quarta fase da gestão 

de cadeia de suprimentos e que só ganhou destaque na literatura acadêmica a partir dos anos 

2000, ou seja, é um fenômeno recente.  

O conceito de cadeia de suprimentos sustentável, ainda que em construção na literatura 

que analisa o mercado e seus instrumentos, é entendido como a promoção de um alinhamento 

interno da empresa focal com metas sociais e ambientais a ser disseminado pelas interações 

interorganizacionais e entre os diversos atores que compõem a cadeia de suprimentos 

(CANIATO et al., 2012). 

Já para Seuring e Müller (2008) uma gestão da cadeia de suprimentos sustentável é 

aquela em que a gestão dos fluxos de informação, material e capital, bem como a cooperação 

entre empresas ao longo da cadeia de suprimentos, possui como objetivo o desenvolvimento 

sustentável com uma lente ampliada dos diversos atores e partes interessadas. Assim, os autores 

identificaram duas orientações como demonstra a Figura 11. De uma perspectiva, a gestão de 

fornecedores para controle de riscos - econômicos, sociais e ambientais, e para melhoria de 

desempenho com requisitos mínimos e relacionamento mais aproximados com trade-offs e 

parcerias ganha-ganha, centra-se em medidas incrementais e no sentido mais disruptivo, pauta-

se na inovação de produtos com atributos sustentáveis.   
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Figura 11- Gestão de fornecedores para produtos sustentáveis e uma avaliação de fornecedores 

para riscos e desempenho sustentável da cadeia de suprimentos 

 
Fonte: Adaptado de Turker e Altuntas (TURKER; ALTUNTAS, 2014) e Seuring e Müeller (2008). 

 

Os autores apontam que ao adotar critérios sociais e ambientais na seleção de 

fornecedores pelas empresas focais, mesmos os mínimos, aliados a avaliação e ao 

monitoramento, há mudanças comportamentais e redução de riscos, o que resulta em melhoria 

de desempenho e de requisitos como qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e 

redução de custos. Enquanto pela análise dos produtos sustentáveis tem-se a avaliação do ciclo 

de vida como apoio para a tomada de decisão e orientação dos processos e operações com maior 

integração, além de considerar atributos durante todo o ciclo de vida do produto. Nas duas 

abordagens o movimento de integração da sustentabilidade é focado no gerenciamento da 

cadeia de suprimento e está relacionado com pressões externas, como ambiente institucional 

legal, demandas do cliente e pressão de ONGs.  

Desse modo, a cadeia de suprimentos passa a ter uma nova conceituação das partes 

interessadas de maneira ampliada e não apenas centrada nas relações entre empresas. Isso 

envolve instrumentos como transparência, rastreabilidade, certificação de fornecedores, 

descomoditização e iniciativas de desenvolvimento de fornecedores (PAGELL; WU, 2009).  

Um aspecto fundamental do gerenciamento da cadeia de fornecedores para 

sustentabilidade é melhorar o desempenho ambiental ao longo da cadeia de suprimentos 

(SEURING; GOLD, 2013). Para tanto, é necessário observar tanto medidas quantitativas 
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quanto qualitativas para análise dos indicadores de consumo de recursos, geração de poluição 

e sistemas de monitoramento (WINTER; LASCH, 2016). 

Numa perspectiva atualizada proposta por Moshood et al. (2021) os autores como as 

organizações lidam com sua cadeia de suprimentos no passado e atualmente. No início era uma 

gestão focada em logística e redução dos custos totais de entrega. Com o passar dos anos e das 

discussões em relação ao meio ambiente e mudança do clima, as ações foram alteradas e as 

categorias de análise da gestão da cadeia de suprimentos também. Os achados dos autores 

destacam atenção com uma logística de menor impacto pela escolha da distância da entrega e 

do combustível utilizado; desenvolvimento do produto com adição de análise do ciclo de vida 

e aspectos ambientais para construção do produto; e as operações de menor impacto como a 

produção, a logística, as decisões de compras e a gestão de resíduos. 

 

4.2 GERENCIAMENTO DE PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS NA FABRICAÇÃO E 

MANUFATURA DO VESTUÁRIO  

A sustentabilidade ambiental no vestuário estuda as relações entre a matéria-prima, 

menor impacto, processos, controles de poluição e prevenção da poluição, e a configuração e 

gerenciamento de cadeia (CANIATO et al., 2012). Isso inclui práticas do desenvolvimento de 

produto, ecodesign; sistemas de gestão, ambiental e medidas de melhoria ambiental; de 

transporte, uso de combustível menos poluente ou produção local; e na decisão de compras, 

pela adoção de critérios ambientais (WINTER; LASCH, 2016). 

 Desse modo, ao adotar mudanças internas de design orientado para sustentabilidade, a 

empresa focal pode adotar critérios internos de desempenho dos produtos ao longo do seu ciclo 

de vida e incluir aspectos e critérios sustentáveis que possibilitem a criação de produtos e 

serviços com impactos positivos. Algumas das possibilidades são a adoção da análise do ciclo 

de vida do produto e incorporação de fundamentos da economia circular, que possibilitam 

identificar previamente os aspectos e impactos dos diferentes tipos de fibras e  orientam a 

tomada de decisão na direção de novos produtos, processos, serviços, uso e descarte menos 

impactantes (KOZLOWSKI; BARDECKI; SEARCY, 2014; NIINIMÄKI; HASSI, 2011; 

TODESCHINI et al., 2017). O uso de ferramentas de gestão que busquem agregar a questão 

ambiental no momento da concepção do produto contribuem para direcionar os tomadores de 

decisão, designer e compradores na direção ecoeficientes (MORO et al., 2017). Entre elas, as 

listas de verificação são entendidas como possibilidades para soluções de problemas estruturais 

ou funcionais ao incorporar critérios ambientais que facilitam as operações diárias, diminuem 
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erros e riscos, tempo, custo e auxiliam na decisão (LUTTROPP; LAGERSTEDT, 2006). Além 

disso, inovações tecnológicas que induzem a eficiência energética, reduz a quantidade de 

resíduos gerados e permite menor impacto no meio ambiente (MOSHOOD et al., 2021). 

Essas mudanças no âmbito do gerenciamento podem ter implicações diretas no 

desenvolvimento dos sistemas de produção com novas práticas de recuperação de materiais, 

inovação e qualidade do produto que orientam a adoção de modelos de negócios menos 

impactantes, mas que podem não representar uma ruptura com o sistema dominante (PAL; 

GANDER, 2018; TODESCHINI et al., 2017).  

Lipovetsky e Serroy (2015, p. 128) argumentam que “um número cada vez maior de 

empresas joga a carta do respeito ao meio ambiente; só se fala em economizar energia, preservar 

os recursos naturais, reduzir CO2, reciclar o lixo, lutar contra o desmatamento” o que, na 

realidade, percebe-se é que o respeito ao meio ambiente se tornou estratégia de marketing e não 

mudança na reorientação dos negócios. Ou seja, pautam-se muitas vezes em apenas comunicar 

um desempenho ambiental insatisfatório de maneira positiva, ou com informações falsas ou 

incompletas (DELMAS; BURBANO, 2011). Como exemplo, tem-se inúmeras campanhas 

publicitárias que marcas de fast fashion utilizam para tentar passar uma mensagem ecológica e 

atrelar esse valor à marca. 

 Contudo, para Brenot et al. (2019) há  alguns pontos contraditórios que precisam ser 

observados e melhor aprofundados para observar a real mudança, tais como: (i) necessidade de 

entender e separar os ganhos ambientais e analisar a quantidade de produtos de menor impacto 

versus a comunicação que se faz; (ii) o uso de códigos de conduta que contemplem a questão 

ética nas relações e ao mesmo tempo que utilizasse utiliza produtos químicos perigosos; e (iii) 

campanhas sobre economia circular ao mesmo tempo que é restrito a um certo número de lojas 

centrais e exclui as periféricas. 

Esta observação é importante para fugir da maquiagem verde que as empresas adotam e 

identificar na prática como ocorre a mudança. Isto porque a seleção de fornecedores com base 

em requisitos que envolvem práticas, desempenho e critérios ambientais ampliam os 

compromissos e tendem promover relacionamentos mais duradouros e colaborativos entre a 

empresa focal e sua cadeia (SEURING; GOLD, 2013; WINTER; LASCH, 2016). Envolve 

também a implementação de melhorias, o que é dispendioso e arriscado quando se tem uma 

cadeia ampla e complexa de fornecedores com multiníveis (CHKANIKOVA; KOGG, 2018).  

Wilhelm et al. (2016) pontuam que nessas cadeias o relacionamento da empresa 

compradora com fornecedores ocorre de maneira seletiva e mais ativa no primeiro nível, 

enquanto níveis inferiores o gerenciamento ocorre de modo mais distante e com uso de 
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auditorias. Nessa perspectiva, a empresa compradora também pode influenciar ou transferir a 

responsabilidade aos fornecedores de primeiro nível o gerenciamento da cadeia a montante que 

visa a transferência de custos de transação. 

Esse comportamento pode comprometer a qualidade do gerenciamento, haja vista que a 

racionalidade limitada dos agentes tem influência no desempenho. Como forma de reduzir as 

assimetrias, a empresa focal pode intervir e ofertar treinamentos e comunicação mais clara e 

objetiva ou adotar formas de governança mais centralizadas, com a organização líder ou  

organização administrativa de rede externa possa assumir numa comunicação mais direcionada 

(PROVAN; KENIS, 2008). Como também o envolvimento de outros atores que contribuam 

para o desenvolvimento de abordagens bottom-up e adoção de outros mecanismos de regulação 

privada (LUND-THOMSEN, 2008).  

Portanto, ao adotar uma política ambiental mais abrangente, a empresa focal poderá 

fazer com que esse efeito seja estendido através de suas cadeias de suprimentos globais e gerar 

aprendizagem ao mesmo tempo que obtém impacto positivo nos produtos e processos 

(CARVALHO; BARBIERI, 2010).  

Contudo, O’Rourke (2014) argumenta que um dos limitantes da melhoria de 

desempenho é decorrente da falha em medir e gerenciar os impactos socioambientais ao longo 

da cadeia de suprimentos que pode ser explicada em parte por limitações na ciência da medição 

da sustentabilidade, bem como por fraquezas nos sistemas para traduzir dados em informações 

que podem ser usadas pelos tomadores de decisão em empresas e órgãos governamentais. Como 

o autor ressalta, áreas de impacto ambiental da produção permanecem ocultas nos subníveis das 

cadeias de suprimentos, com práticas de produção insustentáveis subsidiadas implícita ou 

explicitamente. A pesquisa de Moshood et al. (2021) também colabora para este entendimento 

e destaca que as atividades de gestão da cadeia de suprimentos que se apresentam como 

sustentável são frequentemente baseadas em variáveis contextuais, como o desejo do 

consumidor e disposição a pagar, necessidades do mercado, tipo de produto, nível percebido de 

pressão das partes interessadas, disponibilidade financeira, legislação e capacidade e 

experiência e não uma mudança de paradigma de produção por uma mudança da lógica do 

sistema hegemônico de exploração.  

Pelo lado organizacional, essa falha pode estar relacionada ao próprio desconhecimento 

da dimensão da cadeia e uma visão limitada nos relacionamentos interorganizacionais pela 

empresa focal direto, o que impede identificar pontos a melhorar a montante na cadeia de 

suprimentos (CHKANIKOVA; LEHNER, 2015). Pelo lado comportamental dos agentes que 
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dirigem a cadeia, pode haver falhas relacionadas ao processo de transferência da informação 

sobre a qualidade ambiental e requisitos, e dos agentes que recebem as informações, e, também, 

em relação à racionalidade limitada da cadeia (WILLIAMSON, 1993). Essas falhas podem 

conduzir ao oportunismo como também a ingerência de aspectos ambientais que podem 

ocasionar em inúmeros impactos ambientais o que contribui com comportamentos 

exploratórios.  

À vista disto, a integração da sustentabilidade na cadeia de suprimentos representa, ao 

mesmo tempo, restrição, oportunidade e implica em mudanças consideráveis no nível 

organizacional interno e ao longo da cadeia de suprimento (BRITO; CARBONE; 

BLANQUART, 2008). A análise limitada das relações entre empresas que compõem a cadeia 

de suprimento direta pode não suprir lacunas decorrentes do processo de globalização. Portanto, 

uma das formas que as organizações lidam com essas falhas é por meio da criação de estruturas 

de governanças que possibilitem a criação de padrões que visam reduzir os custos de transações, 

nortear a conduta dos agentes e minimizar os riscos (GEREFFI, 2005). São estruturas de 

coordenação e apoio aos tomadores e os não tomadores de decisão que direciona para alcançar 

a melhor condição possível para enfrentar os problemas ambientais e a gestão para a 

sustentabilidade.  
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5 GOVERNANÇA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS SUSTENTÁVEL 

As mudanças dos modelos organizacionais ocorridas no último século, no qual a grande 

empresa verticalmente integrada nos anos 1960 e das pequenas firmas autônomas dos anos 

19770, foram substituídas a partir da década de 1980 por um novo tipo de grande empresa em 

rede, globalizada e integrada em uma rede de várias empresas, necessitou de um sistema de 

coordenação para tais atividades e estruturas de governança (JESSOP, 1998).  

Apesar de não haver consenso sobre o conceito de governança no setor empresarial, em 

estudos iniciais foi caracterizada como o meio pelo qual é possível infundir a ordem, a 

mitigação do conflito e realizar o ganho mútuo (WILLIAMSON, 2002) e focam na redução dos  

custos de transação (KLEIN, 2000) de produtos comoditizados.  

Dentro do debate sobre cadeias de valor global, a governança surge como um conceito 

central e pode ser definida como uma coordenação da atividade econômica que envolve a 

capacidade de influência que uma empresa tem sobre a outra dentro da cadeia (GEREFFI; 

HUMPHREY; STURGEON, 2001).  

Inicialmente, Gereffi (GEREFFI, 1994) classificou como duas formas de poder: uma 

centrada no poder dos produtores, a producer-driven, e outra dirigida pelo poder dos 

compradores, a buyer-driven. Na primeira os fabricantes desempenham papéis centrais na 

coordenação de produção, são indústrias intensivas em capital e tecnologia. Já na dirigida por 

compradores, é composta com uma cadeia de fornecimento que compreende indústrias 

intensivas em trabalho, descentralizada e horizontal, com os grandes varejistas no papel central 

da relação e negociação, com a fonte de lucro pautado no design, serviços, marca e marketing.  

Para Lipovetsky e Serroy (2015), esses aspectos foram criados como estratégia para 

incentivar o consumo, pois são características da estetização em que se valoriza mais o que é 

imaterial do que os aspectos materiais. Como exemplo, os autores discorrem sobre o caso da 

Nike em que as despesas da empresa em relação às promoções e comunicação foram tão 

elevadas quanto a produção material dos calçados.  

Dessa forma, essa abordagem teórica está centrada no entendimento de como as cadeias 

exercem o poder sobre os fornecedores e, também, impõem controles sobre o fluxo de 

informação que visa reduzir a assimetria por agentes que possuem racionalidade limitada, como 

exemplo em fornecedores Original Equipment Assembly. Ajuda na compreensão dos efeitos 

que a localidade geográfica e o ambiente regulatório local possuem no desenvolvimento de 

comportamentos oportunistas ou de promover troca de experiência interorganizacional 

(GEREFFI, 1994; GEREFFI; KORZENIEWICZ, 1994). Quanto mais verticalizada for a  
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governança verticalizada, maior será o controle e especificação de padrões, o que exigem e, 

talvez, ajudam na introdução de processos produtivos e procedimentos de monitoramento como 

também redução dos riscos em relação à imagem e reputação da empresa focal com impacto 

em perdas financeiras (AMATO-NETO; MARINHO, 2014; HUMPHREY; SCHMITZ, 2001).  

Em estudos posteriores, Humphrey e Schimitz (2001) mostraram que as estruturas de 

governança foram alteradas e passaram por processos evolutivos ao longo dos anos pelas 

transformações ocorridas pelo processo de globalização com surgimento de diferentes modelos 

como estruturas de mercado, redes, quase hierárquica e hierárquica. Por essa classificação, 

pode-se delimitar em dois grandes grupos que possuem relacionamentos horizontais e verticais. 

Pela perspectiva horizontal, as estruturas de mercado e redes compreendem pouca interferência 

do comprador, riscos reduzidos e interdependências. A diferença entre elas reside no tipo 

produto, enquanto a de mercado são mais padronizados, as de rede são mais inovadores. Já nas 

estruturas verticalizadas, quase-hierárquicas e hierárquicas, o comprador tem elevado ou total 

controle do fornecedor na definição do produto que se assume riscos de falhas de mercado e 

possui fornecedores estratégicos.  

Essas considerações de estruturas horizontais também influenciaram as pesquisas 

posteriores de Gereffi, Humphrey e Sturgeon (2005) que propuseram a criação de um modelo 

analítico que permitiu introduzir uma tipologia das estruturas de governança mais abrangentes, 

tais como de mercado, modular, relacional, cativa e hierarquia. A diferença entre elas está no 

poder explicitado na estrutura que tende a aumentar o controle sobre a cadeia ao se aproximar 

do modelo hierárquico e flexibilizar nas relações de mercado. Nas relações que se aproximam 

de mercado, as transações são simples, com produtos de baixa especificidade, alta capacidade 

de fornecedores e que necessitam de pouca coordenação explícita. Nessa linha teórica a troca 

de informações e as transações existentes se relacionam com a capacidade dos fornecedores 

captá-las e processá-las e o controle que a empresa focal precisa exercer a fim de reduzir a 

assimetria nesse processo. Pelas conclusões de Gereffi, Humphrey e Sturgeon (2001), na cadeia 

do varejo de vestuário tem ocorrido progressão de fornecedores, com produção de pacote 

completo e que envolve formas mais próximas de relacionamento, com troca de conhecimento 

e autonomia da liderada em relação ao seu método de desenvolvimento e fabricação do produto.  

No entanto, a crítica a essa teoria reside na limitada consideração dos aspectos da 

sustentabilidade, em especial a questão ambiental, mas forneceu uma boa base para entender a 

evolução de uma divisão global do trabalho na economia mundial, a distribuição desigual de 

recompensas entre as diferentes atividades que compõem uma cadeia e a distribuição espacial 

e social e nas relações unilaterais (BUSH et al., 2015).  
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Para tanto, a discussão dentro da teoria organizacional da questão ambiental está mais 

relacionada com aspectos de gerenciamento de cadeia de suprimentos (SARKIS; ZHU; LAI, 

2011) que abordam questões que incluam a análise ampliada dos agentes e atores, relacional, e 

custos de transação, transacional. O movimento orientador é por meio da responsabilidade 

social estratégica (BUSH et al., 2015) que busca desenvolver mecanismos apropriados que 

induzam a resolução de conflitos entre as partes interessadas. Isso permite o controle dos riscos, 

autoproteção das empresas focais, ao mesmo tempo que promove e normatiza o 

desenvolvimento sustentável nas cadeias de suprimentos (LI et al., 2014).  

Deste modo, a empresa focal busca desenvolver mecanismos que possibilitem a 

governança e como demonstra o Quadro 11, envolve a análise do relacionamento da empresa 

focal internamente com sua cadeia de suprimentos, e externo com governos, ONGs e 

consumidores.  

Quadro 11 – Mecanismos de governança de sustentabilidade na cadeia de suprimentos de varejo 

de moda rápida  
Governança Interna Externa 

Relação da 

Empresa 

focal e 

Fornecedor Governo  ONGs  Consumidor  

Objetos 

Risco de reputação, 

benefícios econômicos e 

empresarial. 

Desempenho ambiental e 

social 

Necessidades do 

cliente em termos 

de 

responsabilidade 

social 

Fatores 

Densidade da cadeia de 

suprimentos, complexidade 

das transações, centralidade 

da empresa focal e 

capacidade dos fornecedores. 

Capacidade 

regulatória 

do governo 

Capacidade de 

divulgação 

para ONGs 

Características da 

demanda do 

consumidor 

Meios 

Suporte técnico, 

compartilhamento de 

informações, de riscos e da 

receita. 

Orientação 

política, 

controle 

legal 

Divulgação de 

informações e 

monitoramento 

Consumo verde 

Mecanismo Eficiência Legitimidade 
Fonte: Li et al. (2014). 

 

Assim, temos a distinção dos atores, interesses e fatores que influenciam a governança 

da cadeia de suprimentos por uma empresa focal.  

Modelos de governança privada que visam direcionar, monitorar e avaliar o desempenho 

da cadeia de suprimentos, reduzir os conflitos e adotar padrões que integrem aspectos 

ambientais e sociais às redes de produção. Há vantagens em relação à redução de risco de 
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exposição e melhoria de desempenho, porém podem enfraquecer outras estruturas como 

sindicatos e regulações locais (O’ROURKE, 2006).  

A governança da cadeia de suprimentos sustentável pode ser compreendida como um 

mecanismo de controle comportamental sob influências duais que inclui mecanismo de 

eficiência, de técnicas, e o ambiente institucional (LI et al., 2014). Por mecanismos de 

eficiência, entende-se as práticas utilizadas pelas empresas focais para gerenciar seu 

relacionamento com sua cadeia de suprimentos para melhorar o desempenho em aspectos de 

sustentabilidade (GIMENEZ; SIERRA, 2013).  

 

 

5.1 GOVERNANÇA PRIVADA NA CADEIA DE FORNECIMENTO DE VESTUÁRIO: A 

REGULAÇÃO PELO MERCADO  

Como é possível observar no capítulo 3 desta tese, a indústria têxtil e de vestuário é 

relacionada a um modelo insustentável tanto em relação aos aspectos ambientais que não levam 

em consideração os limites planetários, quanto aos sociais, na quantidade de trabalhadores em 

condições trabalho análogo à escravidão no Brasil. Deste modo, a discussão sobre a governança 

privada surge também para destacar que órgãos estatais não são os únicos atores envolvidos no 

debate das questões ambientais e sociais (LANGE et al., 2013). Apesar de ser um conceito que 

recebe muitas críticas na literatura que debate o neoliberalismo, dentro da perspectiva de 

respostas pelo mercado é aceito por ser uma forma possível de integrar aspectos 

socioambientais e diferentes atores em torno de um mesmo tema, porém longe de ter um 

consenso em relação aos resultados.  

A governança privada pode ser caracterizada como uma nova forma de governo 

descentralizada do governo estatal, compreendida como um dos meios para fomentar, controlar 

e monitorar padrões socioambientais em um meio de elevada complexidade (CHKANIKOVA; 

KOGG, 2018; FRANSEN, 2011; LI et al., 2014).  

Enquanto a teoria organizacional coloca o foco na governança da cadeia de valor a partir 

das ações da empresa focal, a abordagem institucional é útil para esclarecer o ambiente 

institucional em que essas cadeias estão inseridas e no qual surgem iniciativas de governança 

privada setorial, ou seja, com escopo mais amplo. Essa linha teórica, Nova Economia 

Institucional (NEI), estabelece que o redirecionamento de comportamentos deve ser 

acompanhado de mudança do ambiente institucional que tem impacto nas estruturas e 

instrumentos de governança. Nelson (2001) argumenta que essa corrente teórica é orientada ao 
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conjunto de fatores que moldam e definem interações no interior e entre organizações. Esses 

fatores podem incluir o preço de matérias-primas e produtos, demanda, pressões competitivas, 

regulamentações e pressão pública. North (1991) argumenta que as instituições podem reduzir 

as incertezas e coordenar as interações individuais e coletivas.  

Para tanto, Williamson (1993) argumenta que há três tipos de estruturas de governança 

privada: de mercado, hierarquizada e redes. As de mercado são orientadas por mecanismos de 

preços que se pautam em relações impessoais de compra e venda. As estruturas hierárquicas 

concentram-se na implementação de mecanismos administrativos e norteiam a conduta dos 

agentes, há uma estrutura vertical de poder. Esse tipo de governança é muito usual em estruturas 

com maior grau de incerteza e ambiente complexo onde estão as cadeias de suprimentos 

(WILLIAMSON, 1993). São decorrentes de teorias neoinstitucionais e tentam controlar o 

comportamento de cima para baixo ao focar em regras prescritivas, de certificação 

independente, de acreditação e de rastreabilidade do produto. Para gerar mais confiança, os 

programas contratam certificadoras externas para avaliar o cumprimento das normas ou 

protocolos criados (AULD; RENCKENS; CASHORE, 2015).  

O terceiro tipo são as estruturas híbridas ou redes (contratos) baseadas entre as estruturas 

hierárquicas e de mercado. Os contratos são entendidos como promessas de conduta futura e 

regulam as interações entre os agentes que necessitam de coordenação e observar que os novos 

modelos de relacionamento são envoltos por arranjos contratuais (WILLIAMSON, 1993). 

Zylbersztajn (1995) sustenta que a forma de governança escolhida deve estar suportada por 

determinado tipo de contrato. Esses contratos possuem custos de transação para preparar, 

negociar e salvaguardar um contrato, ex-ante, e custos para monitorar, ajustar e adaptar, ex-post.  

Para Williamson (1993), as estruturas híbridas podem ser entendidas como estruturas 

capazes de lidar com problemas complexos, como socioambientais, pois conseguem ter as 

estruturas de controle vertical, com maior grau de incerteza e ambiente complexo onde estão as 

cadeias de suprimentos, ao mesmo tempo que trabalha com relação de mercado. Podem 

corroborar para ações de minimização do risco, aumento do desempenho e de inovação por 

meio da criação de produtos de menor impacto e serem influenciadas pelo rigor da regulação 

pública, pela capacidade das associações industriais e pelo fornecimento de programas 

concorrentes (PRAKASH; POTOSK, 2012).  

A governança se intercepta com o desenvolvimento sustentável, por este ser um conceito 

normativo vinculado à noção de tempo intra e intergeracional  (SACHS, 2017) e que precisa 
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ser integrado dentro das agendas políticas das organizações. Para tanto, pauta-se na criação de 

novos arranjos institucionais para lidar com esse desafio (LANGE et al., 2013).  

Surge então a necessidade do debate sobre governança e sustentabilidade. Percebe-se 

que as publicações acadêmicas que analisam esses dois temas em conjunto tiveram maior 

proeminência na literatura a partir dos anos 2000 (BEYERS; HEINRICHS, 2020).  

Por governança, Boström et al. (BOSTRÖM et al., 2015) definem como uma 

coordenação de atividades por instituições públicas e privadas através de uma variedade de 

instrumentos formais e informais. O ambiente institucional são as estruturas de governança que 

regulam comportamentos, estabelecem regras e desenvolvem estrutura de suporte para a 

condução das transações (VEIGA-NETO; MAY, 2010). Podem assumir formas mais 

colaborativas, com intensa troca de informações, ou indireta, com uso de instrumentos de 

mercado centrados em avaliação e seleção, como exemplo as certificações (GIMENEZ; 

SIERRA, 2013).  

E, ao analisar a integração dos ODS e a estrutura da cadeia de suprimentos globalizados, 

parte-se de um entendimento de que os aspectos da sustentabilidade não podem ser alcançados 

de modo individual, é necessário cooperação e parcerias. Por meio dessa compreensão, torna-

se importante para levantar as limitações dos instrumentos direcionados para regular a cadeia 

de fornecimento que permita superar modelos que exaurem a natureza e que priorizem produção 

e consumo de menor impacto. Como já descrito anteriormente, há diferentes tipologias de 

governança que sofreram atualizações ao longo dos anos conforme os avanços nos debates e no 

entendimento da evolução teórica sobre as formas de regulação da produção. Lange et al. (2013) 

destacam que as múltiplas formas de governança são coexistentes e para análise é necessário 

entender quem governa, o que governa e como governa. Deste modo, os autores propõem uma 

metodologia de análise das instituições e normas, dos atores e recursos, e dos objetivos e 

instrumentos, que serão abordados a seguir e serão utilizadas para apresentar e discutir os 

resultados no capítulo 6. 

 

 

5.1.1 Instituições e normas 

 

No ambiente formal de uma estrutura de governança, a formação de um ambiente 

regulatório privado, pode ter abrangência ampliada transnacional, com objetivos e ações 

negociadas entre os participantes que abordam os temas e questões centrais. E, uma vez que as 
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cadeias de suprimentos, em sua maioria, são longas e dispersas globalmente elas são afetadas 

por diferentes ambientes institucionais reguladores que abrangem legislações e regulamentos 

governamentais.  

Para tanto,  a para a construção das regras que direcionam essas estruturas pode ser  num 

sentido macro ou local (ROLOFF, 2008) e tornam-se legítimas quando o procedimento de sua 

aplicação segue certos requisitos normativos (MUELLER; DOS SANTOS; SEURING, 2009). 

Estas regras podem se apoiar na base legal, em normas internacionais, ou na especificidade do 

setor. No sentido macro, como orientadores tem-se acordos globais que envolvem a criação de 

política voltada para a construção dos requisitos que incorporem objetivos como os da Agenda 

2030, as Convenções da OIT. Já numa abordagem local, apesar de poderem observar globais 

ambiente institucional internacional, elas são mais influenciadas pelas leis nacionais ou normas 

regionais.  

Essas regras compõem a base de apoio para que a verificação ocorra bem como delimitar 

o escopo a ser abrangido, tais como produtos, serviços e processos. E para que sejam 

compreendidas e haja redução da racionalidade limitada, é necessário que a estrutura de 

governança forneça assistência aos participantes de modo contínuo e permanente (MACHADO, 

2002). 

No entanto, à medida que esses arranjos institucionais se originam em países onde a 

regulamentação pública é fraca e há menor pressão da sociedade, eles corroboram para a criação 

de um protocolo de profundidade reduzida (ANNER, 2012).  Isso facilita a criação de normas 

de baixa influência na modificação de práticas socioambientais em nível organizacional. Nesse 

sentido, Vinha (2010) argumenta que esse movimento nasce vinculado às contradições do 

sistema econômico dominante. E conforme a autora representa uma mudança do discurso e não 

de quebra de paradigma.  

Deste modo, a criação dos requisitos ambientais e sociais para além da legislação 

influencia a mudança porque cria um ecossistema em que as empresas adotem melhores práticas 

e compartilhe os custos decorrentes dos investimentos no monitoramento entre todos os 

concorrentes de um mesmo setor (VOGEL, 2009). E sob a ótica do desenvolvimento 

sustentável, o conceito de regulação é necessário, pois para o enfrentamento das questões que 

permeiam esse tema deve ser  mais do que o mero cumprimento às leis e envolve práticas de 

controle, mudança de conduta, inclusão de valores éticos e responsáveis que podem variar de 

uma sociedade para outra (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012).  
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No entanto, verifica-se que o aumento de mecanismos de regulação não estatal  não é 

suficiente para assegurar práticas e processos realmente sustentáveis (BURSZTYN; 

BURSZTYN, 2012; VEIGA, 2010), principalmente em cadeias de suprimentos multiníveis. O 

monitoramento em cadeias multiníveis é um grande desafio, pois muitas empresas focais não 

conhecimento do tamanho de sua base de fornecimento após o primeiro nível (MORO; 

MENDES; AMATO-NETO, 2018) o que facilita a alienação da sociedade em relação aos 

problemas socioambientais.  

Deste modo, é necessário um gerenciamento mais aprofundado da empresa focal 

(HOANG; JONES, 2012) e envolve as competências dos fornecedores em gerenciar os 

subcontratados, do surgimento de agentes locais que possam monitorar e reforçar o 

cumprimento das normas, bem como do gerenciamento por parte da empresa focal 

(HUMPHREY; SCHMITZ, 2001). Também a observação das  negociações direta entre governo 

e agentes do setor privado, como exemplo o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

utilizados por órgãos públicos no Brasil, pode contribuir por meio de convencimento a 

adequação de conduta para evitar a necessidade de aplicação de sanções (MOURA, 2016).  

Assim, é possível compreender que a governança envolve o uso de instituições, 

estruturas de autoridade e colaboração para alocar recursos, coordenar e controlar a ação 

conjunta em toda a cadeia de suprimentos. Compreendem dois ambientes: atores interessados 

no mercado, que detêm poder e criam as regras e arranjos institucionais, e atores do campo 

organizacional que monitoram as regras  (BARTLEY, 2007).  

A análise a seguir se refere aos atores e recursos que compõem essas estruturas que são 

importantes meios para o entendimento das contradições existentes.  

 

 

5.1.2 Atores e recursos 

Este campo de análise dos atores e recursos permite identificar as estruturas de atores 

privados nas quais os instrumentos de governança estão localizados, e são as menos examinadas 

na literatura acadêmica, porém é um dos pontos que nos fornecem as evidências dos interesses, 

do modelo de representação, das regras e recursos (BEYERS; HEINRICHS, 2020).  

Nesse sentido, essas estruturas de governança podem assumir formas intersetoriais ou 

setoriais. As intersetoriais incluem iniciativas intergovernamentais, as quais são desenvolvidas 

ou administradas por organizações a nível global e não são baseadas no mercado, como 

exemplo o Pacto Global das Nações Unidas. Baseadas em mercados, como os modelos com 
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múltiplas partes - multi-stakeholders - são desenvolvidas ou administradas por meio de 

processos de representação ampla, como a FSC, ou aquelas de única parte, que são 

desenvolvidas ou administradas por meio de processos de um único ator. Já as setoriais, 

referem-se às iniciativas que foram desenvolvidas por setores específicos, como o caso do 

vestuário de única parte ou múltiplas (ABNT NBR ISO 26000, 2010). São estes atores que irão 

estabelecer as “regras do jogo” que podem ser formais, que estão relacionados aos conjuntos 

de leis que regulam a sociedade, ou informais, normas sociais ou culturais que estão ligadas 

mais aos costumes e tradições (NORTH, 1991).  

As estruturas mais hierárquicas concentram poder de decisão, normalmente com decisão 

top down e que buscam garantir e proteger os interesses dos membros e outras partes 

interessadas relevantes (CORNFORTH, 2004). Esse poder muitas vezes não leva em 

consideração a limitação técnica dos que devem seguir as regras e nem a distribuição da riqueza, 

dado que imputam os custos relacionados ao monitoramento aos que compõem a cadeia de 

fornecimento, enquanto os benefícios acumulados permanecem nas empresas compradoras 

(AULD; RENCKENS; CASHORE, 2015). A longo prazo tendem a se acomodar em vez de 

desafiar os interesses dos detentores de poder (MACDONALD, 2020). Este tipo é muito 

comum em iniciativas de única parte.  

As iniciativas de múltiplos atores são exemplos de novas estruturas de governança que 

incluem diversas partes interessadas com o objetivo de construir uma rede de reguladores ao 

longo das cadeias de suprimentos globais (BOSTRÖM et al., 2015). Podem envolver a relação 

com organismos governamentais, da sociedade civil e de outras empresas. Elas se distinguem 

da autorregulação por envolverem outras partes interessadas e não serem tipicamente 

governadas ou exclusivamente controladas por empresas (VOGEL, 2009). Buscam a 

redistribuição de poder, controle e recursos para atores marginalizados nas cadeias globais de 

suprimentos e a decisão surge de baixo para cima, o que permite a participação dos 

influenciados pelo programa (AULD; RENCKENS; CASHORE, 2015). No entanto, a escolha 

desses atores normalmente gera contestações em relação aos atores que devem ser incluídos, o 

que impacta o estabelecimento de critérios epistêmicos (MACDONALD, 2020).   

São consideradas, cada vez mais, como modelos que permitem ampliar o debate sobre 

as práticas que visam o desenvolvimento sustentável e superar as limitações das abordagens de 

top-down, com a intenção de promover a sustentabilidade. No entanto, esse processo com mais 

atores de interesses diferentes pode ser visto como lento e mais complexo quando comparado 

com estruturas mais hierárquicas nas cadeias de suprimentos globais, onde, por exemplo, os 
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varejistas escolhem seus fornecedores e impõem certas medidas por meio de contratos 

(BEYERS; HEINRICHS, 2020).  

As iniciativas setoriais criam ambientes regulatórios específicos para regular cadeias 

específicas (HENDERSON et al., 2011), como no caso do vestuário que tem sido cada vez mais 

presente a organização em torno de uma governança centralizada setorial (FRANSEN, 2011; 

O’ROURKE, 2006).  

Neste setor, os varejistas e grandes marcas globais tendem a se unir a diferentes 

organizações privadas de governança que podem denotar um direcionamento e ser considerada 

uma ferramenta estratégica nas relações comerciais e de controle a distância da cadeia de 

suprimentos para lidar com a dispersão espacial e fragmentação dos processos produtivos 

(FRANSEN, 2011).  

As estruturas de governança privada possibilitam também a redução dos custos de 

transação, podem contribuir para eficiência técnica e reduzir a assimetria de informação. O 

surgimento ocorreu a partir de meados dos anos 1990, e foi decorrente da maior atenção por 

parte da sociedade, com a formação de grupos de pressão e movimentos sociais, e da regulação 

ambiental orientada para limitar a degradação ambiental nos países produtores (O’ROURKE, 

2006; ROLOFF, 2008). Uma pesquisa que utilizou a ferramenta “Sustainability Standards 

Map” da International Trade Centre (ITC), que contempla uma base de dados composta por 

mais de 200 padrões de diversos setores e diferentes países (INTERNATIONAL TRADE 

CENTRE, 2020), identificou trinta e um padrões de certificação mais orientados para o setor 

têxtil e de vestuário. Destes foi possível observar que alguns padrões envolvem parcerias 

públicos-privadas. Ao selecionar apenas os privados foram observados dezessete padrões que 

estão resumidos no Quadro 12.  
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Quadro 12 - Padrões de certificação do setor de têxtil e de vestuário          

Padrão 
País de 

origem 
Características 

IFOAM Organic 

www.ifoam.bio 
Alemanha 

Padrão criado para orientar os princípios da agricultura orgânica, com quatro princípios: saúde, ecologia, justiça e 

cuidado. 

Fairtrade International Textile 

Standard - www.fairtrade.net 
Alemanha 

Busca transparência nas relações, critérios para todas as etapas da produção de toda a cadeia de suprimentos, 

incluindo marcas, com acordos de contrato justos. É conferido selo para os produtores certificados, pode ser adotado 

na produção de outras fibras além do algodão e é pautado no cumprimento de requisitos mínimos e de melhoria 

contínua. 

Amfori BSCI 

www.amfori.org 
Bélgica 

Busca melhorar o desempenho social, ao mesmo tempo que fornece treinamento e suporte para a cadeia de 

suprimentos. Não é certificável e são auditadas por organismos independentes. 

Fair Labor Association – FLA 

www.fairlabor.org  

Estados 

Unidos 

Com a estrutura composta por múltiplas partes interessadas, os padrões são derivados de convenções globais, não é 

certificável e não concede selo de aprovação. Monitora a conformidade com o local de trabalho e a adesão de 

empresas. 

Worldwide Responsible Accredited 

Production - 

www.wrapcompliance.org 

 

Estados 

Unidos 

O Programa de Certificação WRAP tem como objetivo monitorar e certificar independentemente as fábricas em 

relação aos padrões preestabelecidos que envolvem temas como condições legais, humanas e éticas. Por meio de 

certificação independente, destina-se aos setores de vestuário e calçados. 

Textile Exchange Global Recycled 

Standard 

www.textileexchange.org 

Estados 

Unidos 

O Textile Exchange fornece o conhecimento e as ferramentas de que o setor precisa para fazer melhorias 

significativas em três áreas principais: fibra e materiais, integridade e padrões de rede de suprimentos.  O GRS é 

uma certificação direcionada a rotulagem que rastreia a matéria-prima reciclada por toda a cadeia e estabelece mais 

transparência na cadeia de suprimentos e fornece melhores informações aos consumidores. 

Social Accountability International 

(SA 8000) - www.sa-intl.org 

Estados 

Unidos 

Norma voluntária composta por uma auditoria padrão, verifica-se o desempenho social, tem como referência as 

disposições trabalhistas contidas nas convenções da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). Os seguintes elementos são verificados de acordo com esta norma: trabalho 

infantil; trabalho forçado ou obrigatório; saúde e segurança; liberdade de associação e direito à negociação coletiva; 

discriminação; práticas disciplinares; horário de trabalho; remuneração, e sistema de gestão. 

Initiative for Compliance and 

Sustainability (ICS) e 

Environmental Criteria and Social 

Criteria -  www.ics-asso.org  

França 
Iniciativa setorial têxtil, monitora condições sociais e ambientais na cadeia de suprimentos. Auditorias de terceira 

parte, não fornece selo e acompanha a melhoria contínua da cadeia. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Global Social Compliance 

Programme Social and 

Environment level 1 and 2 

www.gscpnet.com 

França 

Fornece uma plataforma global intersetorial para promover as melhores práticas existentes, a fim de criar 

comparabilidade e transparência entre os sistemas existentes de conformidade social e ambiental. Sua 

implementação é a nível do fornecedor e do comprador. 

Ethical Trading Initiative (ETI) -  

www.ethicaltrade.org 
Inglaterra 

Código base com foco em gerenciar as práticas trabalhistas em cadeias de suprimentos internacionais, não é 

certificável e é composto por múltiplas partes interessadas. 

SEDEX Members Ethical Trade 

Audit - SMETA Best Practice 

Guidance - www.sedexglobal.com 

Inglaterra 
Em nível mundial é uma forma reconhecida de avaliar as atividades da cadeia de fornecimento responsável, 

incluindo direitos laborais, saúde e segurança, meio ambiente e ética empresarial. 

Made in Green by OEKO-TEX® 

www.oeko-tex.com 
Suíça 

Essa certificação possibilita a rastreabilidade do processo e os produtos são obtidos por meio de materiais testados 

para substâncias nocivas, em instalações seguras e socialmente responsáveis. 

OEKO-TEX® Standard 100 

www.oeko-tex.com 
Suíça 

É um padrão que atesta produtos têxteis que não são prejudiciais à saúde do usuário final, sejam matérias-primas, 

produtos intermediários ou artigos prontos, são certificados conforme o limite estabelecido pela lista de substâncias 

potencialmente perigosas. 

Step by OEKO-TEX® 

www.oeko-tex.com 
Suíça 

Avaliação auditada em relação a critérios e métodos transparentes para instalações têxteis e de vestuário ambiental e 

socialmente responsáveis, locais de produção e logística, desde a produção de fibras até a fabricação de produtos, 

com o objetivo de aumentar a sustentabilidade, a qualidade e a eficiência dos recursos das fábricas. 

Better Cotton Initiative 

www.bettercotton.org 
Suíça 

Foi desenvolvido para o setor de algodão e os produtores precisam atender os requisitos mínimos - critérios mínimos 

de produção e gestão, relatórios de indicadores e resultados - que se constituem como a primeira etapa e são a base 

para a etapa de desempenho. 

Zero Discharge of Hazardous 

Chemicals (ZDHC) - 

www.roadmaptozero.com 

Estados 

Unidos 

O roteiro do ZDHC para o Programa Zero adota uma abordagem holística para lidar com a questão de produtos 

químicos perigosos na cadeia de valor global de têxteis, couro e calçados. Tem como objetivo eliminar o uso de 

produtos químicos perigosos prioritários, concentrando-nos nas seguintes áreas: (i) Lista de Substâncias Restritas de 

Fabricação e orientação de conformidade – em inglês, Manufacturing Restricted Substance List (MRSL); (ii) 

qualidade das águas residuais; (iii) protocolo de auditoria; (iv) pesquisa, dados e divulgação, e (v) treinamento. 

Fair Wear Foundation (FWF) 

www.fairwear.org 
Países Baixos 

Formada por múltiplas partes interessadas, o código é formado por oito padrões de trabalho derivados das 

Convenções da OIT e da Declaração das Nações Unidas sobre Direitos Humanos. 

Fonte: Elaborado autora 
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Essas iniciativas, também podem ser entendidas como formas de lidar com a dualidade 

do processo de globalização e a crescente pressão ambiental (BOSTRÖM et al., 2015; 

O’ROURKE, 2006). Deste modo, as variáveis como localidade geográfica (ABREU et al., 

2012), transparência, comunicação ineficiente, lacunas de compliance (BOSTRÖM et al., 2015) 

e os vários níveis de fornecedores (HOANG; JONES, 2012) são considerados os desafios para 

a governança podem comprometer a legitimidade dos programas de certificação e a tomada de 

decisão do consumidor (TÜRKEL et al., 2016). A transparência envolve informações mais 

abrangentes que inclui a divulgação dos resultados dos relatórios de auditorias de verificação, 

o que tende a ganhar legitimidade perante as partes interessadas e demonstram sua 

predisposição para agir com responsabilidade (MUELLER; DOS SANTOS; SEURING, 2009). 

Ao mesmo tempo que a dispersão geográfica das empresas certificadas pode comprometer a 

veracidade das informações sobre os compromissos assumidos (HOANG; JONES, 2012) por 

não ter como observar a conduta daquela empresa diretamente.  

Uma das críticas apontadas por Niforou (2015) é o surgimento de inúmeros padrões, o 

que corrobora para uma certa confusão institucional.  Rueda, Garrett e Lambin  (2017) 

argumentam que a multiplicação de rótulos pode ser motivada pelas características que o 

processo envolve e questões geográficas, culturais, de regulamentação local e das 

características da produção. Ao mesmo tempo que um ambiente regulatório com leis mais duras 

e fiscalização mais atuantes favorecem o potencial de transformação da certificação (AULD; 

RENCKENS; CASHORE, 2015).  

Muitas das iniciativas mencionadas no quadro acima contribuem para que as 

multinacionais adotem um comportamento responsável e evitem envolvimento direto ou 

indireto com empresas que violam direitos humanos de trabalhadores (MATOS; MATIAS, 

2018). E caso as normas sejam avançadas e preconizam melhoria contínua, essas iniciativas 

colaboram no avanço do próprio ambiente regulatório legal. Como exemplo a Ethical Trading 

Initiative, como grande influenciadora no desenvolvimento da lei Modern Slave Act 2015, que 

determina a transparência na cadeia de suprimentos de qualquer organização comercial que 

exerça atividade no Reino Unido.  

Logo, entende-se que são os atores que influenciam na criação e alocação de recursos 

para desenvolver a cadeia como também por criar as regras, objetivos e instrumentos de 

governança que permitam o desenvolvimento dos padrões criados.  
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5.1.3 Objetivos e instrumentos  

Os instrumentos de governança são comumente baseados em instrumentos  de mercado, 

como certificação, rotulagem, normas (BEYERS; HEINRICHS, 2020). Nesse sentido, quando 

uma estrutura de governança está direcionada a integrar desenvolvimento sustentável, o 

conteúdo dos seus instrumentos deve estar alinhado aos objetivos normativos de 

desenvolvimento sustentável. Para Bartley (2007) a regulação privada pode ser analisada por 

duas abordagens, uma primeira com direcionamento político na resolução de conflitos, e a outra 

com foco na redução risco de reputação e de manutenção da posição de mercado. Na abordagem 

política-institucional, os atores-chave são ONGs, governos e empresas de forma mais ampla 

que envolve regulação sobre o capital e se constituem como barreiras não-tarifárias e regras 

institucionalizadas, orientadas para o mercado que oferecem oportunidades para a criação de 

modelos específicos. Pelo lado da abordagem baseada em mercado, uma prática recorrente é a 

criação de programas de certificação por associações privadas que estabelecem padrões, 

credenciam auditores e concedem às empresas participantes o direito de usar o selo criado para 

identificar empresas que estejam em conformidade com os requisitos e critérios propostos. 

Os padrões podem ser definidos como regras que buscam regular o comportamento, 

estabelecer transações mais justas (FRANSEN; KOLK; RIVERA-SANTOS, 2019). São 

regulações criadas por atores não-estatais para melhorar os impactos sociais e ambientais de 

negócios, comércio internacional e de cadeia de suprimentos (BENNETT, 2017).  

Podem ser analisados como um instrumento de eficiência quando objetiva a 

coordenação, a melhoria do fluxo de informações entre os agentes, homogeneização da 

linguagem (MACHADO, 2002). Ao serem atrelados às políticas e contratos de compra, passam 

a ganhar o poder de regular a produção das mercadorias por meio da concentração de poder nas 

empresas focais (JUDGE-LORD; MCDERMOTT; CASHORE, 2020). 

O rigor regulatório depende de fatores que envolvem a abrangência do escopo do 

regulamento e inclui requisitos e sua extensão, prescritivo ou flexíveis, e políticas de 

transparência, mecanismo de conformidade e tomada de decisão (JUDGE-LORD; 

MCDERMOTT; CASHORE, 2020). Os padrões devem combinar elementos de preservação da 

vida selvagem, conservação e utilização de recursos, desenvolvimento econômico e social, 

defesa do consumidor, conhecimento científico, tecnológico, gerencial e de mercado, exigir 

amplas esferas de capacidades e competências (SMITH; FISCHLEIN, 2010). A norma ABNT 

NBR ISO 26000 (ABNT NBR ISO 26000, 2010) aborda diretrizes orientadas para 

responsabilidade social com temas centrais, como: prevenção da poluição; uso sustentável de 
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recursos; mitigação e adaptação às mudanças climáticas; proteção do meio ambiente e da 

biodiversidade, e restauração de habitats naturais. 

De acordo com Winter e Lasch (2016), os atores da indústria apostam em avaliações de 

fornecedores com base em  critérios ambientais incrementais, como medidas end-of-pipe, uso 

de material ambientalmente correto, e controle de emissões e substâncias perigosas. Aguiar, 

Pimenta e Ball (2013) apontam que, além do cumprimento da legislação, a implantação do 

sistema de gestão ambiental e de programas de gerenciamento de fornecedores, focados em 

ecoeficiência, e atividades em parcerias são pontos que recebem mais atenção e contribuem 

para a melhoria das práticas dos fornecedores na abordagem ambiental da produção, mas não 

para superação do paradigma produtivo atual.  

O sistema de gestão ambiental compreende um conjunto de elementos interrelacionados 

ou interativos de uma organização que estabelece políticas, objetivos e processos para gerenciar 

os aspectos ambientais que devem cumprir os requisitos legais e outros requisitos voluntários. 

Aborda riscos e oportunidades e é possível a certificação de terceiros. Para sua implementação 

envolve planejamento, monitoramento, controle e melhoria contínua (ABNT NBR ISO 14001, 

2015).  

Neste sentido, a certificação voluntária auxilia tanto para a redução da assimetria de 

informação por meio da estruturação de arranjos organizacionais quanto a comunicação de 

forma clara e objetiva das informações dos produtos ou serviços (CHKANIKOVA; LEHNER, 

2015).  E como forma de ampliar a participação, as autoras argumentam que a definição e 

implementação dos padrões devem ser discutidos com os fornecedores, com metas de longo 

prazo, juntamente com treinamento, consultoria de implementação e outras formas de 

assistência ao fornecedor, como por exemplo o apoio financeiro para adaptações. Essa lógica 

está embasada na melhoria da cadeia por meio da colaboração interorganizacional e 

compartilhamento de conhecimento (AULD; RENCKENS; CASHORE, 2015).  

Como limitação, a variedade de normas e diferentes níveis de exigências que muitas 

vezes estão empenhadas a introduzir o mínimo estão restritas à observação das leis 

(MUELLER; DOS SANTOS; SEURING, 2009). Para melhor compreensão, Nadvi e Wältring 

(2004) sugerem uma classificação composta por cinco gerações de padrões socioambientais 

que diferenciam-se em termos de escopo e foco, como mostra o resumo no Quadro 13.  
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Quadro 13 - Evolução dos diferentes padrões de certificação socioambientais 

Geração 

 

Abrangência na 

cadeia 

Estrutura de 

governanças 

Influência no 

comércio 

internacional 

Certificação  Implicações 

Primeira - Código de conduta. Auto obrigação 

das empresas em relação a sua cadeia, como 

exemplo Nike e Reebok 

Empresas e 

Fornecedores  
Unilateral  

Baixa com a 

presença de 

inúmeros códigos 

Primeira parte de fácil 

implementação e baixa 

legitimidade. 

Mandatório  

Segunda - setores que definem códigos e selos. 

Códigos e rótulos específicos do setor, 

formulados e implementados por associações 

empresariais, como exemplo a International 

Chamber of Commerce (ICC) e Oeko-Tex 

Associações 

empresariais, 

empresas e 

fornecedores 

Associações 

empresariais 

Pouca, com maior 

influência a 

depender  

Certificação de segunda 

parte, fácil 

implementação 

Voluntária  

Terceira - empresas que definem padrões 

internacionais. Padrão de gerenciamento 

ambiental, como exemplo a ISO 14000. 

Entidade de 

normalização 

nacional e negócios 

em países 

industrializados 

Business 

Influência de 

setores que 

consomem muito 

recursos naturais  

Certificação terceira 

parte, por meio de 

organismos de 

certificação. Alta 

legitimidade. 

Voluntária 

Quarta - empresas e ONGs que definem selos 

para setor específico. Criação de códigos e 

rótulos, implementado por ONGs e parceiros 

comerciais, como exemplo a FSC e Marine 

Stewardship Council (MSC) 

ONGs, sindicatos, 

varejistas e 

empresas. 

Multi-

stakeholders 

Alta, pois define 

acesso de mercado 

e organiza as ações 

de ONGs, empresa 

Certificação de terceira 

parte ou ONGs. 

Implementação difícil e 

alta legitimidade 

Voluntária 

Quinta - sistema genérico de padrões. Tripartite, 

harmoniza selos e códigos para dar legitimidade, 

transparência e rastreabilidade, como a SA8000, 

FLA e ETI 

ONGs, sindicatos, 

associações e 

governos. 

Multi-

stakeholders 
Alta influência 

Certificação de terceira 

parte. 
Voluntária 

Fonte: Adaptado de Nadvi e Wältring (2004) e Fransen (2011). 
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Deste modo, alguns padrões podem gerar inúmeras auditorias conflitantes (FRANSEN; 

KOLK; RIVERA-SANTOS, 2019), não promover mudanças reais (CHEN; LARSSON; 

MARK-HERBERT, 2014) ou mascarar os problemas o que tende a ser pior, pois a conduta da 

empresa está legitimada por tais instrumentos (BARTLEY, 2011).   

Os autores Fransen, Kolk e Rivera-Santos (2019) buscaram compreender as lacunas 

existentes em diferentes padrões de certificação adotados e descobriram que os liderados por 

ONGs, tendem a resultar em requisitos mais fortes do que os liderados por associações de 

representação de interesses das empresas. Concentram-se na consideração de requisitos e sua 

profundidade de transformação, e não na consideração apenas dos custos. Os pesquisadores  

Judge-Lord, Mcdermott e Cashore (2020) argumentam que as empresas somente adotam 

requisitos dispendiosos se houver um benefício compensatório de licença social para operar, 

acesso ao mercado ou prêmio por preço. Consentino (2017) argumenta que empresas que 

aderem às estruturas de governança pelos ganhos reputacionais, em grande parte dos casos, não 

investem no cumprimento das regras dos arranjos de certificação.  

Um dos ganhos da certificação é a possibilidade de rastreabilidade do produto e da 

cadeia de suprimentos, pois permite destacar a coordenação e ampliar as informações sobre 

produtos, processos e serviços que auxilie a empresa focal a entender os principais fatores de 

impactos ao longo da sua cadeia, como exemplos:  composição da matéria-prima, pegada de 

carbono, descarte de produtos (MARCONI et al., 2017). Já a transparência permite alcançar 

legitimidade desde que envolva informações disponíveis e amplas, como exemplo a divulgação 

dos relatórios de auditoria (JUDGE-LORD; MCDERMOTT; CASHORE, 2020). E para avaliar 

a conformidade com o padrão de certificação, a auditoria de terceira parte permite uma 

avaliação imparcial (CILIBERTI et al., 2011) que deve ser levado em consideração, 

principalmente em  cadeias multiníveis (HOANG; JONES, 2012).  

A certificação orientada a montante permite reduzir a assimetria de informações e 

repassar procedimentos e práticas de trabalho orientados para sustentabilidade o que reduz 

impactos e visa maior eficiência, e pode mudar a especificidade do ativo por agregar novas 

regras produtivas o que pode aumentar as incertezas com o abastecimento, uma vez que tende 

a reduzir a base de fornecimento. Ao passo que a jusante promove uma comunicação das 

práticas adotadas o que pode conduzir a legitimação dos produtos ou serviços 

(CHKANIKOVA; LEHNER, 2015).  

No entanto, sem o investimento em estruturas internas para implementação e 

relacionamentos de longo prazo, os resultados são limitados uma vez que a auditoria por si só 
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não consegue mudar as práticas de fato diariamente. E, muitas vezes, podem ser tendenciosas 

e pelo próprio protocolo ou pelo auditor selecionar as variáveis mais visíveis para análise ou as 

que comprometam a imagem da empresa de forma mais expressiva (EGELS-ZANDÉN; 

LINDHOLM, 2015), como exemplos trabalho análogo à escravidão, imigrantes, trabalho 

infantil. Por outro lado, para implementação é possível que se tenha resistência por parte de 

atores com mais poder ao mesmo tempo que por parte de empresas que não possuem práticas 

de gestão mais avançadas (MACDONALD, 2020).  

Então, pode-se observar que a literatura revela que modelos mais participativos para a 

construção desses instrumentos podem se constituir indutores de mudança em ambientes com 

deficiências regulatórias (POSTHUMA; BIGNAMI 2014; LOCKE; QIN; BRAUSE; 2007; 

O'ROURKE; 2006; VOGEL, 2010; STROEHLE, 2017). Contudo, há diversas críticas em torno 

das iniciativas voluntárias e autorreguladas que buscam preencher espaços políticos onde a 

regulação nacional voltada a problemas ambientais e sociais é insuficiente, elas podem não se 

constituir em ação transformadora do sistema produtivo (BERNSTEIN; CASHORE, 2007; 

ZHOURI, 2008). Bartley (2007) também critica e argumenta que os arranjos institucionais 

criados pelo mercado tendem a ser mais fracos, menos profundos e têm maior assimetria de 

poder nas decisões do que os estabelecidos por ONGs. Ainda, o escopo dos instrumentos de 

governança pode ser diferente em função da resposta de mercado para os questionamentos dos 

consumidores e organizações não-governamentais e não para uma transformação e modelos de 

transição de fato.  

 

 

5.1.4 Iniciativas setoriais  

Como vimos, ao tomar por base o setor têxtil e de vestuário é possível identificar 

inúmeras iniciativas e ferramentas voltadas para cada etapa da cadeia de suprimentos, que por 

meio de diferentes metodologias buscam aumentar a transparência e desempenho ambiental e 

social. São formadas por empresas que se organizam nessas instituições internacionalmente. A 

seguir, de forma resumida, serão apresentadas quatro iniciativas setoriais que criam práticas 

para regular a produção da matéria-prima, a Better Cotton Initiative, a redução de produtos 

químicos perigosos no tingimento, lavanderia, melhoramentos da qualidade de águas residuais, 

a Zero Discharge of Hazardous Chemicals, até a produção e comercialização de vestuário, 

como a Fair Wear Foundation, a Business Social Compliance Initiative e a Business 

Environment Performance Initiative. Elas possuem diferentes modelos de estrutura de 
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governança e são os programas mais utilizados pelos varejistas entrevistados para esta pesquisa 

como critério de acesso às suas bases de fornecimento internacionais, como discorrido no 

Capítulo 3. 

 

5.1.4.1 Better Cotton Initiative (BCI)  

A Better Cotton Initiative é uma organização privada, sem fins lucrativos, que reúne no 

conselho de administração inúmeras marcas - como Nike, Adidas, Ralph Lauren, Levi 's, H&M 

– e outros elos da cadeia têxtil e de vestuário. Esta iniciativa desenvolveu o programa Better 

Cotton que estabelece práticas para o cultivo de algodão foi fundada em 2005, na Suíça, e está 

presente em 23 países em cinco continentes. O Relatório Anual da BCI mostra que o algodão 

Better Cotton foi cultivado por 2,7 milhões de produtores licenciados da BCI no mundo. No 

Brasil, a área de plantio desse tipo de algodão ultrapassou 1,3 milhões de hectares e  quase 2 

milhões de toneladas de pluma e foi considerado o maior fornecedor mundial de algodão 

licenciado BCI em 2020 (BETTER COTTON INITIATIVE 2020, 2021). O processo de 

licenciamento BCI é centralizado no programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) da 

Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (ABRAPA). A certificação ABR consiste em 

adotar os critérios mínimos propostos pelo licenciamento BCI para certificar as plantações de 

algodão em território nacional.   

Para obter a licença para cultivar o algodão com selo Better Cotton, os produtores 

precisam atender os requisitos mínimos que se constituem como a primeira etapa e são a base 

para a fase de desempenho. São seis os princípios: minimizar os impactos prejudiciais das 

práticas de proteção de culturas; uso consciente da água e zelar pela sua disponibilidade; saúde 

do solo; conservação dos habitats naturais; zelar e preservar a qualidade da fibra; e promover 

relações justas de trabalho. Os critérios são diferentes e leva em consideração o tamanho da 

propriedade. O procedimento de auditoria compreende três etapas: avaliação interna, 

autoavaliação e avaliação externa. Após a auditoria, os produtores são incentivados a prosseguir 

com requisitos de melhoria contínua que utilizam um sistema de pontuação para classificar os 

agricultores. A tomada de decisão está centralizada no âmbito do licenciamento, no gerente 

nacional BCI ou parceiros estratégicos, por meio do sistema de pontuação. As fontes de dados 

são provenientes do livro de campo do agricultor, da abordagem de amostragem para pequeno 

produtor, da aprendizagem, através do compartilhamento do banco de dados a todos 

participantes, e da comunicação, por meio de relatórios trimestrais e indicadores 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO, 2020). 
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5.1.4.2 Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC)  

A ZDHC Foundation é uma organização multissetorial, criada por seis grandes grupos, 

em 2011, na Holanda. Atualmente compreende uma rede com 30 marcas signatárias - dentre as 

quais estão C&A, Adidas, PVH e Inditex – 114 afiliadas da cadeia de valor e  18 associados 

(ZDHC FOUNDATION, 2022).  

O roteiro do ZDHC para o Programa Zero tem como objetivo eliminar o uso de produtos 

químicos perigosos, e concentra-se nas seguintes áreas: na entrada dos processos por meio da 

Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) 3 - Lista de Substâncias Restritas de 

Fabricação – com orientação de conformidade; na saída dos processos na qualidade das águas 

residuais; na verificação com o protocolo de auditoria; na pesquisa e divulgação de dados, e no 

treinamento. As listas de verificação de substâncias químicas proibidas e a orientação de 

conformidade são procedimentos que contribuem para o controle e a restrição de substâncias 

nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. Estas são instrumentos atualizados conforme a 

necessidade de inclusão de materiais e processos que devem ser eliminados da cadeia de valor. 

A qualidade da água residual permite avaliar se a lista de verificação está sendo cumprida. As 

listas de verificação estabelecem restrições nas concentrações residuais de substâncias químicas 

proibidas que não são utilizadas intencionalmente, mas podem ser encontradas como 

contaminantes dentro de uma formulação química comercial. Elas auxiliam as empresas na 

adoção de postura preventiva quanto à utilização de formulações químicas e à conformidade de 

não estar acima do limite permitido pela lista.  

O protocolo de auditoria concentra-se em: sistemas de gestão ambiental, permissões, 

emissões, riscos, recursos, saúde e segurança. Para a certificação da conformidade, deve-se 

primeiro registrar o fornecedor de produtos químicos e da fórmula. Depois há três possíveis 

caminhos que irão conferir níveis diferentes de conformidade: autodeclaração, o caminho mais 

curto com conformidade nível zero e válido por 24 meses; certificação de terceira parte, 

caminho médio, com nível de conformidade 2; e visita aos fornecedores de produtos químicos, 

nível 3 de conformidade (ZDHC FOUNDATION, 2017). De acordo com os dados publicados 

pela ZDHC Foundation (2022), 98% dos testes realizados em águas residuais em 2020 tiveram 

detecção de substâncias restritas dentro dos parâmetros das listas de restrições.  

 
3 MRSL, incluem: solventes, produtos de limpeza, adesivos, detergentes, auxiliares, revestimentos e acabamentos 

agentes utilizados durante a produção de matérias-primas, processamento úmido, manutenção, tratamento de 

águas residuais e produtos para limpeza de máquinas. 
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5.1.4.3 Fair Wear Foundation (FWF)   

É uma fundação independente, sem fins lucrativos e com conselho multi-stakeholder, 

no qual associações empresariais, sindicatos e ONGs são igualmente representadas, desde a 

tomada de decisões no nível do Conselho até a verificação do local de trabalho e a 

implementação do código. Foi estabelecida em 1999, na Holanda, pela Clean Clothes 

Campaign em colaboração com representantes sindicais e associações varejistas (FAIR WEAR 

FOUNDATION, 2022).  A iniciativa busca um ambiente justo e exige que os membros ajam 

com responsabilidade, decidam sobre o fornecimento, com base na garantia de boas condições 

de trabalho, e que gerencie e monitore sua cadeia de suprimentos. 

Conforme o relatório de 2020 (FAIR WEAR FOUNDATION, 2020), somaram-se 75 

empresas membros, as empresas membros somam mais de 1600  distribuídas entre quatorze 

países. Entre os parceiros, estão inclusos os sindicatos CNV Internationaal e Mondiaal FNV e 

o Ministry of Foreign Affairs holandês. 

O processo de verificação ocorre tanto na fábrica através da verificação como pela 

implementação do procedimento de reclamações/denúncias em todos os países onde a fundação 

está ativa. No nível da empresa, a fundação observa o sistema de gestão de implementação do 

Código de Práticas Trabalhistas da FWF. O código é formado por oito padrões de trabalho 

derivados das Convenções da OIT e da Declaração das Nações Unidas sobre Direitos Humanos: 

liberdade de escolha do emprego; não discriminação no emprego; sem exploração do trabalho 

infantil; liberdade de associação e direito à negociação coletiva; pagamento de salário digno; 

horas trabalhadas; condições de trabalho seguras e saudáveis, e relação de trabalho legal. As 

empresas membros, varejistas e marcas, devem manter atualizado o mapeamento e enviar à 

FWF uma lista com toda a sua cadeia de suprimentos, que no primeiro ano deve auditar até 

40% das suas empresas, 60% até o segundo ano e, ao final do terceiro, ter 100% da sua cadeia 

auditada. As auditorias conduzidas pelas equipes da Fair Wear Foundation não são exercidas 

com o objetivo de aprovar/reprovar uma fábrica, mas sim, descobrir o máximo possível sobre 

a situação, bem como auxiliar na evolução das boas práticas. Buscam determinar como a 

empresa membro monitora sua cadeia de suprimentos e o quão bem as fábricas cumprem os 

oito padrões de trabalho do FWF. São conduzidas por três especialistas locais: um entrevistador 

de trabalhadores, análise documental e um especialista em saúde e segurança. A auditoria leva 

de um a três dias, a depender do tamanho da fábrica, envolve reunião inicial, verificação de 

documentos, entrevistas, apresentação das descobertas e plano de correção e reunião de 
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encerramento. A empresa membro também é avaliada4 mediante sua performance de compras 

e esforços para monitorar sua cadeia. O relatório fica disponível para acesso de qualquer parte 

interessada e a empresa membro pode ser classificada como: líder, possui nível avançado de 

monitoramento; bom, aquele que procura se esforçar para implantação e faz mais do que a 

média; precisa melhorar, pois seus esforços não são considerados satisfatórios para manter um 

monitoramento mais próximo; suspenso, por não cumprir ou não melhorar os requisitos 

apontados. A fundação também mantém, em seu site, a lista de membros ativos, antigos e 

suspensos, o que demonstra um controle da evolução do programa e manutenção do banco de 

dados (FAIR WEAR FOUNDATION, 2022). 

A tomada de decisão é feita pelo conselho, formado por oito partes interessadas de 

quatro categorias, cada uma com direitos iguais de voto: o setor de varejistas de vestuário, o 

setor de fornecedores de vestuário, sindicatos e ONGs (TODESCHINI et al., 2017). 

 

5.1.4.4 Business Social Compliance Initiative (BSCI) e Business Environmental 

Performance Initiative (BEPI) 

Em 2003, a Foreign Trade Association (FTA) criou o Business Social Compliance 

Initiative (BSCI), que passou a se tornar, em 2007, o Amfori BSCI, um sistema de gestão de 

cadeia de suprimentos baseado em padrões pautados em seu Código de Conduta e que tem 

como objetivo melhorar o desempenho social nas cadeias de suprimentos de seus participantes 

globalmente dispersos. Em 2014, criaram o Business Environmental Performance Initiative 

(BEPI) para apoiar empresas comprometidas com a melhoria do desempenho ambiental em sua 

cadeia de suprimentos. Também há a amfori Advocacy focada em política comercial e legal. É 

sediada em Bruxelas, Bélgica, e tem mais de 40 anos de história (AMFORI, 2022).   

O processo de auditoria de terceira parte certifica as condições da cadeia de suprimentos, 

mas sem haver conferência de um certificado formal. É um sistema voluntário pelo qual os 

membros da amfori BSCI, varejistas e importadores, trabalham com seus parceiros de negócios, 

fornecedores e subcontratados, e com produtores de matéria-prima para estarem em 

conformidade com o código de conduta da BSCI (AMFORI, 2014).  

Os requisitos da versão do BSCI, correspondem a: direitos à liberdade de associação e 

acordo coletivo; ausência de discriminação; remuneração justa; horas de trabalho dignas; 

 
4 Em 2017, a FWF realizou 67 Brand Performance Checks nas empresas membros: 22 membros estavam em 

situação de líder; 40 foram classificadas como boas; 4 foram colocados em melhoria de necessidades, e 1 marca 

foi suspensa. 
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segurança e saúde ocupacional; ausência de trabalho infantil; proteção especial para jovens 

trabalhadores; emprego sem condições precárias; ausência de trabalho análogo à escravidão; 

proteção do meio ambiente, e comportamento ético de negócios. Já o Amfori BEPI System, é o 

sistema de melhoria contínua do desempenho ambiental, baseado na Análise do Ciclo de Vida, 

com foco na melhoria da gestão ambiental e monitoramento do progresso. Esse sistema se 

relaciona diretamente ao ODS 12, que exige padrões sustentáveis de consumo e produção, como 

também pelo Acordo Climático de Paris. É dividido em 11 eixos de análise: sistema de gestão 

ambiental, uso de energia, transporte e gases do efeito estufa (GEE), águas residuais/efluentes, 

uso da água, preocupações ambientais, gerenciamento de resíduos, emissões de partículas, 

prevenção de poluição e produtos químicos, prevenção e gerenciamento de incidentes 

principais, prevenção da poluição de contaminação da terra/solo e poluição subterrânea, uso da 

terra e biodiversidade e perturbação ambiental. 

O processo de verificação compreende discussão com a equipe, inspeção visual, análise 

documental e revisão técnica. O BEPI possui abordagem do 5W e 2H que compreende quatro 

etapas: mapeamento da cadeia de suprimentos, autoavaliação, melhorias e medição.  
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6  GOVERNANÇA PRIVADA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO VAREJO 

DE VESTUÁRIO BRASILEIRO E SUAS LIMITAÇÕES  

Este capítulo busca apresentar e discutir a estrutura do Programa de certificação 

ABVTEX, bem como apontar suas limitações ao mesmo tempo que é proposto uma forma de 

análise com base nas categorias e subcategorias de análise utilizadas nas entrevistas e na 

pesquisa documental. Para tanto, a sequência está estabelecida com base em apresentar o 

contexto de criação da estrutura de governança, discutir o instrumento de governança e 

identificar como é realizada a gestão da cadeia de fornecimento pelos varejistas entrevistados.  

O Programa ABVTEX é uma ação setorial entre a Associação Brasileira do Varejo 

Têxtil e os varejistas signatários, conforme Quadro 14 e Apêndice B, de abrangência nacional. 

Esses atores criaram uma estrutura de governança que tem entre os instrumentos a criação de 

um protocolo de certificação de terceira parte, que contempla temas como: condições de 

trabalho, saúde e segurança do trabalho, respostas de emergências, validação da cadeia de 

fornecimento, transparência e práticas de gestão e meio ambiente.  

 

Quadro 14 - Dados das empresas e impactos do Programa ABVTEX 2021 
Dados Descrição 

Número de varejistas signatários 30 grupos com 99 marcas 

Países de origem dos varejistas signatários 
Brasil, Espanha, Estados Unidos, França e 

Países Baixos 

Receita total dos varejistas signatários US$ 12,2 bilhões 

Participação dos varejistas signatários na receita 

total do setor do varejo de vestuário 
22,5% 

Pontos de venda dos varejistas signatários 7,8 mil 

Volume de vendas dos varejistas signatários 5,8 bilhões de peças de vestuário 

Empresas fornecedoras e subcontratadas 

certificadas 
3.673 mil 

Empregos diretos gerados pelas empresas 

fornecedoras e subcontratadas 
377.384 

Varejistas “Pleno” 16 grupos e 44 marcas 

Varejistas “em desenvolvimento”  14 grupos e 55 marcas 

Organismos Certificadores  

Bureau Veritas, SGS Group, Intertek e 

Associação Brasileira de Normas Técnicas e 

DNV GL 
Fonte: Compilado pela autora com base na Associação Brasileira do Varejo Têxtil (2022b). 

 

Os dados revelam a dimensão da importância deste Programa em aspectos 

socioeconômicos para o país. Em termos técnicos, os signatários se comprometem por meio de 

um termo de adesão que sua base de fornecimento será formada apenas por empresas 

certificadas no Programa (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2020c), no 

qual o  prazo para adequação é de até 2 anos. As signatárias possuem classificação que as 
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diferenciam e podem ser classificadas como “pleno”, que indica uma cadeia totalmente 

certificada. Já para aqueles que possuem alguma pendência jurídica ou a cadeia não está 

completamente certificada é indicada como “em desenvolvimento”. Mesmo que o Programa 

tenha ampliado o número de seus signatários ao longo dos anos, muitas empresas também 

saíram, como disposto no Apêndice C. A saída dos varejistas signatários do programa tem 

vários motivos, dentre os econômicos pode-se destacar casos de falência ou em situação de 

recuperação judicial, bem como a abrangência dos requisitos do protocolo que já foi 

considerado por signatários que desistiram do Programa como exigências superficiais.  

Essa análise crítica é necessária, pois o programa é direcionado para vários segmentos 

com diferentes impactos socioambientais. Atualmente, todos os níveis da cadeia têxtil e de 

vestuário - vestuário, têxteis para o lar -, calçados e acessórios - bonés e chapéus, bijuterias, 

óculos, bolsas e cintos - podem ser auditadas, como mostra a Figura 12. Como é possível 

observar na figura e de acordo com os entrevistados, o monitoramento é quase em sua totalidade 

realizado nos níveis mais próximos à empresa focal. Essas etapas de produção também 

correspondem às fases de menores externalidades negativas em termos de impactos 

socioambientais por se centrarem em etapas mais a montante da cadeia. No entanto, as etapas 

produtivas certificadas possuem grande relevância de análise e devem observar as 

particularidades de cada setor.  
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Figura 12 - Representação da cadeia de produtiva dos segmentos dos fornecedores certificados pelo Programa ABVTEX  

 
Fonte: Baseado em Marconi et al. (2017), Rick (2003) e Vilela e Ferreira (2008) 
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Nas etapas de finalização de bijuterias, o processo de banho -  revestimento galvânico 

das peças - é realizado por micro e pequenas empresas que, muitas vezes, envolve precárias 

condições de trabalho e a ausência de tratamento dos efluentes líquidos adequado (VILELA; 

FERREIRA, 2008). Conforme os autores, as águas residuais não tratadas são responsáveis por 

graves impactos ao meio ambiente, pois podem conter cobre, zinco, níquel, ouro, cromo e 

chumbo em quantidade elevada e emissões atmosféricas. Cui et al. (2015) argumentam que a 

exposição a esses metais pode causar problemas ocupacionais que devem ser controlados.  

Já a indústria do couro, destaca-se por utilizar o subproduto da indústria alimentícia para 

o beneficiamento destinado a produção de calçados, carteiras, cintos, roupas, móveis e outros 

(MARCONI et al., 2017). Além da demanda de água, emprego de produtos químicos e geração 

de efluentes líquidos e sólidos nos processos prévios, há elevada geração de resíduos sólidos no 

processo de corte. Os resíduos provenientes do processo de curtimento e acabamento da raspa 

do couro são caracterizados pela presença do elemento químico cromo que se descartado de 

modo inadequado pode contaminar o solo e lençol freático (POLIDÓRIO, 2009). Outro 

problema com o couro, assim como a obtenção das fibras celulósicas, é a relação direta ou 

indireta pelas distintas cadeias de fornecimento com o desmatamento de florestas tropicais, 

como por exemplo da floresta amazônica. Uma pesquisa recente realizada pela ONG Stand 

Earth (2021), com base em documentos públicos, destacou a relação de mais de 100 marcas de 

vestuário com o desmatamento da Amazônia, entre elas Adidas, Nike, PVH, Zara e Louis 

Vuitton.  

A base de fornecimento dos varejistas signatários do Programa ABVTEX são diversos, 

com processos altamente poluidores que requerem uma análise profunda dos impactos para a 

criação de protocolos amplos que atinjam toda a cadeia e não apenas determinadas etapas. Isto 

posto, a delimitação da presente tese se concentra em fornecedores do vestuário, por ser o maior 

volume de vendas por parte dos signatários e, também, possuírem diferentes impactos 

socioambientais, como representa a Figura 13. 
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Figura 13 - Principais impactos socioambientais e representação da ação do Programa 

ABVTEX em fornecedores de artigos do vestuário 

 
Fonte:  Elaborado pela autora 

 

Este setor se caracteriza, também, pela dispersão geográfica que se constitui um 

elemento importante para análise da governança por ser influenciada pela cultura, leis, 

fiscalização e outros aspectos. Nesse sentido, o Programa se restringe a certificar empresas em 

território nacional que, atualmente, estão distribuídas em 18 estados brasileiros, em 627 

municípios, como destaca a Figura 14.  

Figura 14 - Representação da distribuição dos fornecedores e subcontratados certificados por 

Estado brasileiro 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Pela análise da Figura 14, 91% dos fornecedores certificados estão localizados nos 

estados de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. 

São os estados que concentram maior número de confecções no país e, também, os centros de 

distribuição dos varejistas signatários. Isso demonstra a preocupação com a velocidade e 

agilidade nas respostas, o que conduz para a concentração das empresas destinadas ao 

escoamento da produção de forma a atender rapidamente os pedidos, a ajustar o tempo de 

resposta com flutuação do mercado como o que foi identificado por Filipecki, Filipecki e 

Abranches  (2007),  dado que coopera para a redução das emissões de gases de efeito estufa no 

transporte.  

 

6.1 O CONTEXTO DA CRIAÇÃO DO PROGRAMA ABVTEX  

A discussão em torno da criação de um programa setorial ocorreu dentro de um contexto 

marcado pela proeminência das ações mais amplas de enfrentamento ao trabalho análogo à 

escravidão5 no Brasil. Foi a partir de 1995 quando o governo federal passou a reconhecer o 

problema do trabalho análogo à escravidão que teve início, ainda que timidamente, as respostas 

(SCABIN et al., 2021), como destaca a Figura 15. No entanto, o Brasil já era signatário de 

diversas convenções internacionais da OIT, conforme dispostas no Anexo C, e da Declaração 

dos Direitos Humanos da ONU.   

  

 
5 Por trabalho análogo ao de escravo, entende-se como: submeter uma pessoa a trabalho forçado ou jornadas 

exaustivas, sujeitando a condições degradantes do trabalho ou restringir locomoção. As condições que definem 

são: trabalho forçado, servidão por dívida, condições degradantes de trabalho e jornadas exaustivas.  

BRASIL. Lei no 10.803, de 11 de dezembro de 2003. Altera o art. 149 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940. Brasília, DF, 2003. 
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Figura 15 - Representação do ambiente institucional criado para o combate ao trabalho análogo 

à escravidão no Brasil 

 
Fonte: Adaptado de Scabin et al. (2021).  

 

Em primeiro momento, a criação das comissões e do Plano Nacional de Combate ao 

Trabalho Escravo surtiu efeito na busca por mais transparência o que culminou também na 

criação do Cadastro de Empregadores, popularmente conhecido como “Lista Suja”. Essa lista 

reúne e mantém os nomes das empresas que tenham submetido trabalhadores a condições 

análogas à escravidão, disciplinada pela Portaria MTPS/MMIRDH nº 4 de 11 de maio de 2016 

(BRASIL, 2016), mas que já existia desde 2003 pela Portaria 1.234 (BRASIL, 2003). Esse 

instrumento é utilizado para expor e limitar a concessão de crédito bancário para empresas que 

adotam esta prática. Essa portaria promoveu medidas para erradicar o trabalho forçado, acabar 

com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, o que também está previsto no Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 8.  

Naquele mesmo ano, 2003, foi criada a Comissão Nacional para a Erradicação do 

Trabalho Escravo (CONATRAE), vinculada à Secretaria de Direitos Humanos, a qual era a 

responsável pela execução do I Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo. Essas 

ações foram coordenadas conjuntamente aos veículos de comunicação de grande alcance o que 

trouxe visibilidade para o caso e expôs as marcas e as condições das cadeias de fornecimento, 

como exemplo a ONG Repórter Brasil. Esta ONG teve grande participação na cobertura e 

divulgação dos casos, o que contribuiu para chamar a atenção da sociedade como um todo e 
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ampliar o debate sobre a responsabilização das marcas com suas cadeias produtivas. Inclusive, 

foi um dos meios mais ativos para expor os resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI), instaurada pela Câmara Municipal de São Paulo. Esta CPI buscou apurar a exploração 

de trabalho análogo à escravidão em atividades econômicas de caráter urbano, nas cadeias de 

fornecimento, e rural no Estado de São Paulo. O relatório afirmou que os compradores devem 

agir para garantir práticas de compras responsáveis e garantir a conformidade com padrões de 

trabalho entre suas empresas fornecedoras (POSTHUMA; BIGNAMI, 2014).  

Já na perspectiva estadual, a Lei 14.946/2013 que dispõe sobre a cassação da inscrição 

no Cadastro de Contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS, de qualquer empresa que faça uso direto ou indireto de trabalho escravo 

ou em condições análogas foi considerada um avanço e segue a tendência mundial de combate 

ao trabalho análogo à escravidão (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2014), por 

responsabilizar financeiramente as empregadoras.  

O instrumento mais utilizado pelos órgãos públicos é a aplicação de Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC). Por meio deste termo são assumidos compromissos públicos 

entre a empresa e os órgãos públicos. Eles são variáveis e, de acordo com uma análise realizada 

por Scabin et al. (2021) em 18 TACs de diferentes regiões do Brasil, os autores concluíram que 

todos os documentos apontam a responsabilidade solidária ou subsidiária da empresa focal em 

relação a sua cadeia de fornecimento. Também foi identificado que se diferem nas obrigações, 

uma vez que alguns tomam formas de punição, como exemplo ajuizar a obrigação de rescisão 

contratual entre a empresa focal e o fornecedor que não se adequar às solicitações apontadas, 

enquanto outros agem mais no sentido educativo e estipulam a obrigatoriedade como a 

realização de treinamentos e o uso de auditorias para monitorar as condições de trabalho. Em 

ambos os processos as auditorias nos fornecedores devem ser executadas por empresas terceiras 

e os custos relacionados recaem sobre a empresa focal e não para o fornecedor/subcontratado 

auditado.  

 

6.2 ADESÃO AO PROGRAMA: MOTIVADORES E LIMITAÇÕES 

Dentro desse contexto, o Programa ABVTEX surge como um dos pilares o 

enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão nas cadeias de fornecimento dos signatários. 
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Inicialmente, o Programa era composto por 9 grandes varejistas, e a partir de 2013, tornou-se 

crescente a adesão de novos varejistas, ao mesmo tempo em que a ação por parte da fiscalização 

do governo começou a se intensificar contra o trabalho escravo. Isso corrobora para o 

entendimento de que as respostas do mercado interno brasileiro para a criação dessa estrutura 

de governança setorial emergiram a partir da pressão externa. O que converge para o 

direcionamento do Programa que é compreendido como uma referência no mercado brasileiro 

e que muitos varejistas de vestuário, nacionais ou multinacionais, recorrem para se tornarem 

signatários quando suas cadeias estão no foco das fiscalizações conduzidas por órgãos públicos, 

como os casos da Zara, Grupo Soma, Via Veneto (MORO, 2016). Numa análise no aplicativo 

“Moda Livre” da Ong Repórter Brasil, é possível identificar que das trinta e oito marcas de 

vestuário que tiveram suas cadeias de fornecimento auditadas e com constatação de trabalho 

análogo à escravidão por parte dos órgãos do governo, desde 2010, dez já fizeram ou fazem 

parte da ABVTEX. E destas, a varejista M5 teve duas ocorrências em diferentes anos, como 

demonstra a Figura 16.  

 

Figura 16 - Varejistas de vestuário que tiveram suas marcas expostas por trabalho análogo à 

escravidão na cadeia de fornecedores 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Contudo, diferentemente das ações que estavam ocorrendo internacionalmente, iniciada 

nos anos 1990, que se pautavam em normas internacionais, o Programa ABVTEX nasce para 

suprir uma necessidade do mercado interno para monitorar as cadeias de fornecimento local. 

Nesse sentido, ele se desenvolve dentro de um arcabouço nacional que leva em consideração as 

diferenças entre as regiões do país. Deste modo, a pressão das partes interessadas e os 

respectivos riscos reputacionais e legais são geralmente vistos como um fator-chave para a 

implementação de padrões de certificação e códigos de conduta (SEURING; GOLD, 2013). 
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Além disso, a certificação também é entendida como indutora de acesso às grandes redes 

por vários fornecedores (CHKANIKOVA; LEHNER, 2015) como também um instrumento que 

busca limitar a assimetria de informação e reduzir os comportamentos oportunistas. O que pode 

corroborar para o aumento da eficiência dos processos, bem como atender a legislação vigente 

para reduzir riscos de exposição e danos na imagem da empresa. Pela análise das entrevistadas, 

identificou-se que a busca pela qualificação foi um dos motivos menos mencionados pelos 

fornecedores, subcontratados e varejistas, como destaca o Quadro 15.  

  

Quadro 15 – Resumo da análise dos códigos e subcódigos de “adesão” ao Programa ABVTEX 
Código Subcódigo  Citações mais frequentes 

Adesão 

ao 

programa  

Pressão dos 

stakeholders 

A pressão externa foi de grande impacto para a criação e 

ampliação dos objetivos do Programa ABVTEX foram as ações 

do Ministério Público do Trabalho e da CPI da Câmara Municipal 

de São Paulo. Já a certificação pela cadeia de fornecimento está 

relacionada a condição para o estabelecimento da relação 

comercial com o varejista, ou seja, destaca que medidas de cima 

para baixo, top down, são necessárias para o primeiro momento 

(17 citações) 

Riscos de 

reputação e 

imagem  

Os signatários do Programa ABVTEX, orientaram-se por ações de 

curto prazo para a criação do Programa e privilegia questões mais 

visíveis e que estavam no foco da mídia, como o trabalho análogo 

à escravidão. A proteção da marca e imagem da empresa é uma 

das prioridades ao utilizarem sanções que privilegiam o 

rompimento do relacionamento em detrimentos de ações 

educativas e de melhoria contínua (13 citações) 

Barreiras  

A limitação técnica que o Programa possui é por não ter um 

quadro permanente de discussão com pessoas especialistas da 

área, ou de forma mais ampliada com a inclusão de mais partes 

interessadas. O sistema de escuta e decisão é centralizado nos 

varejistas (15 citações) 

Busca pela 

qualificação 

Aponta para o desejo da cadeia de fornecimento em se adequar para 

melhorar processos (1 citação) 

Diferencial 

A adesão ao programa promove diferencial competitivo de acesso 

à base de fornecimento com regras de acesso ao mercado que 

conduz a uma competição fundamentada nas mesmas regras (7 

citações) 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Pela análise conduzida, observa-se duas motivações distintas para adesão ao Programa: 

(i) dos signatários, que se apoiam na procura por proteção às marcas devido aos riscos 

reputacionais; e (ii) da cadeia de fornecimento que descreve que a certificação é decorrente de 
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uma condição necessária para criar e manter as relações comerciais, uma vez que ter a 

certificação ABVTEX é um requisito mínimo a ser cumprido pela cadeia de fornecimento.   

A relação comercial com o varejista é a principal condição para o acesso à base de 

fornecimento dos signatários. Essa estratégia se orienta para o controle e seleção dos 

fornecedores e subcontratados e pode ser inicialmente avaliada como satisfatória no 

impulsionamento da certificação. Entretanto, a certificação não garante a continuidade da 

relação comercial que envolve outros fatores para a manutenção do relacionamento. Isso é 

especialmente importante de ser debatido e incorporado pelo Programa, pois o setor é marcado 

pela sazonalidade de pedidos e há muita subcontratação de oficinas de costura em determinada 

época do ano para suprir a necessidade de produtos específicos. Essa subcontratação, que 

Amato Neto e Marinho (2014) denominam de flutuantes, corrobora para a não manutenção das 

empresas que acabam não se certificando novamente, cerca de 47% de saída (MORO, 2016). 

E como a literatura (AMATO-NETO; MARINHO, 2014; CHKANIKOVA; KOGG, 

2018; WILHELM et al., 2016) revela, os aspectos de sustentabilidade são conseguidos com 

base em relacionamentos de longa duração, pois envolvem custos com investimentos em 

tecnologia e mudança de processos adequação aos requisitos propostos. Nesse sentido, torna-

se dispendioso para empresas manterem uma conduta que integre as questões socioambientais 

sem a previsibilidade da demanda dos serviços, principalmente para os subcontratados, o que 

compromete a efetividade das práticas, uma vez que muitas retornam para a informalidade 

como argumenta o entrevistado F5: 

Então não consigo ampliar por conta da ABVTEX e muitas facções preferem não ter. 

Elas preferem ir pra SP, pra pegar um corte, porque elas têm essa visão, essa conduta. 

Tiveram essa criação. E elas não querem ter auditoria da ABVTEX e dos varejistas 

todo ano e menos impostos. Então elas só visam o lado negativo e não os positivos. 

Eu tenho que subcontratados que eu perdi aqui, que teve e não quer mais ter. O que 

eu vejo é que a mentalidade não deixa avançar, e a questão de ter auditor na fábrica 

elas não gostam. E preferem não ter essa pressão e responsabilidade. Então procura 

outras empresas para trabalhar. Além disso, o custo é muito alto para os 

subcontratados. Eu não sei qual é o meu custo para ter a ABVTEX, hoje, custo total. 

Então, é caro para manter a certificação da ABVTEX. A maioria trabalha em galpões 

alugados, não tem espaço próprio, tem que pagar os encargos e tudo isso onera muito 

e a gestão que deve ter para administrar tudo (Entrevistado F5).  

No entanto, do mesmo modo que os subcontratados não permanecem no Programa, a 

rotatividade dos varejistas é de 27%, dado que 11 grupos já não são mais signatários como 

mostra o Apêndice C. Ainda, há aqueles que continuam trabalhando com base de fornecimento 

que não é 100% certificada, e já estão há muito tempo como signatários e permanecem com o 
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status “em desenvolvimento”, como mostra o Apêndice B - sem cumprir a data de previsão de 

adequação sugerida no termo de compromisso. De mesmo modo, é possível verificar que esse 

comportamento também é presente no gerenciamento dos subcontratados por parte dos 

fornecedores, uma vez que, como mostra o Quadro 16, há fornecedores que trabalham de modo 

misto. Neste sistema os fornecedores declaram trabalhar com subcontratados certificados para 

os clientes que exigem e sem a certificação para os que não exigem. Neste último caso, não há 

nenhum processo de gestão do subcontratado a não ser o cumprimento de prazo e preço 

acordados. 
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Quadro 16 – Caracterização dos fornecedores entrevistados  
Fornecedores F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Funcionários 420 280 400 430 100 520 63 410 

Classificação 

Fornecedor de 

pacote completo 

e com marca 

própria 

Fornecedor 

de pacote 

completo 

Fornecedor 

de pacote 

completo e 

com marca 

própria 

Fornecedor de 

pacote 

completo 

Fornecedores de 

pacotes 

completos com 

design próprio 

Fornecedor 

de pacote 

completo 

Fornecedor de 

pacote 

completo e 

com marca 

própria 

Fornecedor de 

pacote 

completo e 

com marca 

própria 

Tipo de produto Jeans e sarja Jeans 
Artigos de 

tecido plano 

Artigos de 

malha e jeans 
Jeans Lingerie Jeans 

Artigos de 

malha e jeans 

Produção mensal 400 mil peças 120 mil peças 250 mil peças 235 mil peças 70 mil peças 
500 mil 

peças 

70 a 80 mil 

peças 
400 mil 

Etapas internas 

Corte, lavagem, 

revisão, 

passadoria e 

expedição 

Corte, 

acabamento e 

costura 

Corte, 

costura, 

revisão, 

passadoria e 

expedição 

Produção 

interna desde 

a produção 

dos tecidos 

jeans até a 

expedição 

Corte, lavanderia, 

acabamento, 

bordado, controle 

de qualidade, 

expedição, 

transporte e 5% 

da costura 

Corte, 

costura, 

revisão e 

expedição 

Corte 

Produção 

interna desde a 

produção dos 

tecidos jeans 

até a 

expedição 

Etapas 

terceirizadas 

Costura e 

acabamento 

Terceiriza a 

costura e a 

lavanderia 

Costura Nenhuma 95% da costura Costura 
Costura e 

lavanderia 

Costura e 

acabamento 

Matéria-prima 
Certificada BCI 

e lista da ZDHC 

Nenhum 

controle ou 

exigência. 

90% dos 

tecidos têm 

certificação 

BCI e a 

viscose é 

Lenzing 

Nenhum 

controle ou 

exigência. 

Nenhum controle 

ou exigência. 

Nenhum 

controle ou 

exigência. 

Nenhum 

controle ou 

exigência. 

90% dos 

tecidos têm 

certificação 

BCI 

Quantidade de 

subcontratados 
16 

12, porém 

destes 6 não 

possuem 

certificação 

ABVTEX 

60 

5 - todos 

pertencem ao 

mesmo grupo 

3 2 

20 facções, 4 

lavanderias e 4 

acabamentos 

27 
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Processo de 

homologação de 

subcontratados 

interno 

Sim, com base 

no programa 

ABVTEX 

Não, apenas 

auditoria com 

base 

Sim, com base 

em protocolos de 

varejistas 

Não, pois a 

produção é 

toda interna. 

Sim com 

base na 

ABVTEX 

Não Não Sim 

Equipe de 

auditores interno 
Sim Não Sim Não Não Sim Sim Sim 

Existe plano de 

melhoria 

contínua 

Sim, os 

subcontratados 

deverão ser ouro 

até 2022 

Não 

Sim, porém sem 

definição de 

prazos 

Não Não Não Não 

Sim, porém 

sem 

definição de 

prazos 

Classificação 

ABVTEX 
Ouro Bronze Ouro 

Planta de 

corte é ouro e 

o restante do 

processo é 

bronze 

Ouro Ouro Ouro Bronze 

Cadeia de 

subcontratados 

certificada 

100% certificado 

pelo Programa 

ABVTEX 

Possui 

subcontratados 

sem certificação 

Possui 

subcontratados 

sem certificação 

100% 

certificado 

pelo Programa 

ABVTEX 

100% 

certificado 

pelo 

Programa 

ABVTEX 

100% 

certificado 

pelo 

Programa 

ABVTEX 

100% 

certificado 

pelo 

Programa 

ABVTEX 

100% 

certificado 

pelo 

Programa 

ABVTEX 

Associados ABIT Não Não ABIT Não ABIT Não Não 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Consequentemente, é possível observar, conforme argumentado pela entrevistada CC1, 

que as exigências do mercado têm ocorrido, contudo, o preço pago pelas peças segue reduzido. 

Motivo pelo qual inviabiliza a permanência de muitas empresas por não conseguirem cumprir 

os requisitos, mesmos os que são requeridos pela lei. Ainda frisa que: “se não há repasse da 

inflação e há aumento do consumo, logo é possível inferir que há exploração para a manutenção 

dos lucros, seja ela da mão de obra, ou do meio ambiente” (Entrevistado CC1). Nesse sentido, 

os estudos realizados por Niinimäki et al. (2020), numa análise longitudinal, corroboram para 

a compreensão de que o consumo de produtos de vestuário é crescente, contudo, houve a 

redução das despesas das famílias. Isso reforça não apenas a mudança da qualidade das peças, 

como a chegada das fibras sintéticas e baixa gramatura dos tecidos, mas também a não 

observação dos custos das externalidades socioambientais negativas. 

Nesse sentido, Auld, Renckens e Cashore (2015) argumentam que as estruturas de 

governança orientadas pelas formas de controle, que conferem maior hierarquização do poder 

e pautadas em barreiras comerciais, se constituem uma mudança pontual, porém não 

permanente e devem ser revistas pelo poder de transformação momentâneo que possuem. 

  

 

6.3 A ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO PROGRAMA ABVTEX: ATORES E 

RECURSOS, EVOLUÇÃO E LIMITAÇÕES  

A criação de estruturas de governança se desenvolve dentro de um ambiente institucional 

e sofre influência de comportamentos dos indivíduos (WILLIAMSON, 1993). Muitas delas têm 

desafios impostos pela característica do próprio setor quanto do ambiente regulatório, do 

comportamento dos atores envolvidos e da especificidade da transação que pode determinar a 

forma como empresas participam e ingressam a essas estruturas de governança. A criação de 

um programa direcionado a lidar com esses fatores, de acordo com Turker e Altuntas (2014), 

pode corroborar para o desenvolvimento de soluções mais acertadas e que direcionam a longo 

prazo um aumento da cooperação dentro da cadeia.  

Nesse sentido, a análise da distribuição das forças é um importante indício de como os 

conflitos de interesses serão conduzidos. Bennett (2017) destaca que a composição dos 

conselhos demonstram como as partes são integradas e como o poder é distribuído. A 

Associação Brasileira do Varejo Têxtil, por meio de sua equipe executiva e administrativa, do 
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Grupo de Trabalho (GT Fornecedores) e outros comitês e conselhos, compreende a estrutura de 

governança que sistematiza o protocolo de certificação e as normas. Por meio da análise dos 

documentos, foi possível identificar o avanços da estrutura de governança ao longo dos anos 

que inicialmente na versão janeiro/2011 era composta por: equipe administrativa da ABVTEX, 

responsável pela operacionalização do Programa e monitoramento dos organismos de auditoria; 

grupo de trabalho (GT Fornecedores), reúne os representantes de cada varejista signatário, é a 

parte operacional e técnica do Programa e, também, a que acompanha de modo mais próximo 

a cadeia de suprimentos e dispõe sobre critérios e diretrizes, bem como sobre propor, avaliar e 

validar tecnicamente as sugestões de mudanças; e comitê gestor, composto por representantes 

dos varejistas, é o responsável pela decisão e validação final dos padrões de responsabilidade 

socioambiental e os critérios que comporão o Programa ABVTEX  (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2011c), como destaca a Figura 17.  
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Figura 17 - Estrutura de governança do Programa ABVTEX - versão janeiro/2011 a 

outubro/2012 

 

 

Fonte: Moro, Paulino e Cruz (2019). 

 

A partir de outubro de 2012, como demonstra a Figura 18, houve a integração do 

conselho diretor, que também é formado por representantes do varejo e foca em decisões  

estratégicas, e do conselho consultivo, formado por entidades representativas da sociedade 

selecionadas pelo comitê gestor (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2012, 

2013, 2016b).  
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Figura 18- Estrutura de governança do Programa ABVTEX - versão outubro/2012 a 2.0/2017 

 

 

Fonte: Moro, Paulino e Cruz (2019). 

 

O conselho consultivo do Programa ABVTEX, pela análise epistêmica, selecionou 

vários atores importantes dentro do contexto nacional, como exemplo a Confederação Nacional 

dos Trabalhadores/as do Ramo de Vestuário da CUT (CNTRV/CUT), a Associação Brasileira 

da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), Associação Brasileira das Indústrias de Calçados 

(Abicalçados) e a OIT. Contudo, conforme os entrevistados CC1 e CC2, a finalidade do 

conselho é mais centrada na apresentação dos resultados semestrais por parte da Associação do 

que na discussão do programa em si.   

Mesmo com a limitação da atuação do Conselho, este conseguiu mudanças que são 

consideradas importantes para os avanços em relação ao treinamento dos auditores e à criação 

do manual de auditoria que orienta a base legal a ser aplicada em cada requisito do protocolo 

de auditoria. Essa foi uma exigência dos próprios fornecedores por observarem interpretações 

divergentes entre os auditores. Esse comportamento pode comprometer a qualidade das 
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auditorias e consequente impacto no gerenciamento da cadeia, haja vista que a racionalidade 

limitada dos agentes tem influência no desempenho. Como forma de reduzir as assimetrias, a 

realização de treinamentos e comunicação mais clara e objetiva pelo próprio programa pode 

contribuir para melhor compreensão (PROVAN; KENIS, 2008). Como também o envolvimento 

de outros atores que possibilita o desenvolvimento de abordagens bottom-up (LUND-

THOMSEN, 2008).  

Em um terceiro momento, em agosto de 2017, Figura 19, buscou-se agregar 

transparência e legitimidade ao processo de auditoria ao integrar o comitê de arbitragem, 

representantes dos varejistas signatários, da indústria e duas representações técnicas: uma 

jurídica e outra em relação a auditoria. São empresas terceiras, isentas do programa que fazem 

avaliação técnica em relação ao processo de auditoria e juridicamente em relação ao processo 

também.  Tem como objetivo melhorar a qualidade das auditorias, das análises dos recursos e 

denota a intenção de mais rigor no processo de auditoria (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO 

VAREJO TÊXTIL, 2017a, 2018c, 2019c). Contudo, a evolução da certificação é descrita como 

orientada pelos varejistas signatários. 
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Figura 19 - Estrutura de governança do Programa ABVTEX - versão 2.0/2017 a 3.02/2020 

 

Fonte: Moro, Paulino e Cruz (2019). 

 

Nota-se que mesmo com a inclusão de mais atores dentro da estrutura, o que pode ser 

entendido como uma tentativa de adotar os princípios de múltiplas partes, não ocorreu a 

descentralização de poder que continua centrada nos varejistas signatários do programa, com 

destaque para as multinacionais com grande poder de influência. Apesar de todas terem o 

mesmo peso em termos de voto para decisões, destacaram-se que há maior protagonismo das 

multinacionais signatárias do Programa por serem compreendidas como empresas com um 

histórico mais consistente em termos de estrutura de monitoramento da cadeia, amplos critérios 

próprios de avaliação da cadeia de fornecimento em aspectos sociais e ambientais e maior risco 

de exposição (Entrevistados OC1 e OC2).  

Li et al. (2014) argumentam que uma estrutura de governança pode mudar e ocorrer 

transferência responsabilidade para outro elo da cadeia. Essa argumentação pode ser observada 

ao longo do programa, uma vez que os fornecedores possuem responsabilidades pelo 
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desempenho do programa tanto por aderir e seguir as diretrizes do regulamento, quanto por 

comunicar e engajar seus subcontratados a buscarem adequação. Deste modo, a empresa focal 

compartilha também os custos de transação ao transferir responsabilidade de gerenciamento aos 

fornecedores e os custos de monitoramento aos subcontratados o que corrobora para a 

argumentação de Ponte e Gibbon (2005) de que iniciativas como essas compartilham a 

responsabilidade e transferem custos com o gerenciamento entre os membros da cadeia.   

Entretanto, a participação dos fornecedores na discussão do Programa é reduzida e até 

2017 havia apenas responsabilidades sem participação mais ativa. A partir da versão 2.0 

agosto/2017 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2019c) ocorreram 

mudanças e uma maior abertura para sugestões vindas dos stakeholders6 por meio da introdução 

da consulta pública para a revisão do protocolo. Entretanto, pelas entrevistas foi argumentado 

que a integração de outras partes interessadas não ocorre na prática, pois conforme os 

fornecedores entrevistados (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 e F8) a consulta pública não chegou até 

os mesmos. Isso pode ser considerado um impeditivo para  avanços no Programa, dado que, 

segundo Boström et al. (BOSTRÖM et al., 2015), a aproximação desses atores possibilita 

eficiência na comunicação e aproxima a empresa focal da base de fornecimento.  

Logo, a estrutura do Programa ABVTEX pode ser descrita como setorial de única parte, 

como classificação sugerida pela ABNT NBR ISO 26000 (ABNT NBR ISO 26000, 2010). Este 

modelo tem as decisões centradas em um único ator que pode controlar as informações e 

transformar o objetivo de melhoria da cadeia de fornecimento em programas com fins lucrativos 

e em que as queixas sejam tratadas por eles mesmos (FRANSEN, 2011). Esse ponto é 

considerado problemático pelos fornecedores e subcontratados que não estão representados, 

principalmente as pequenas e microempresas que não são associados a nenhuma parte 

representativa. Além disso, as regras do Programa não favorecem sistemas produtivos 

colaborativos, como por exemplo a participação de cooperativas que têm processos com mais 

autonomia e, também, outras formas de organização que proporcionam maior independência 

aos trabalhadores e que insere e oferece qualificação. O processo de individualização das 

 
6 São considerados stakeholders no âmbito deste Regulamento Geral: Varejistas Signatárias; fornecedores e/ou 

subcontratados certificados, ou com aprovação em auditoria vencida, desde que não tenham sido suspensos por 

penalidade; Organismos Certificadores, incluindo empresas que dão suporte à ABVTEX na gestão do 

Programa; Entidades que participam da Governança do Programa, como membros do Conselho Consultivo e 

membros do Comitê de Arbitragem; Entidades Governamentais que não participam diretamente do Programa, 

mas são classificadas como interessadas diretas pelo Comitê Gestor.  
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empresas favorece a concentração de poder dos varejistas e somado à falta de profissionalização 

as pequenas e médias empresas do setor de vestuário possuem, bem como a infraestrutura 

precária indicam que a gestão das empresas pode ser comprometida, principalmente no que diz 

respeito ao meio ambiente. 

Logo, essa estrutura se distancia de modelos que envolvem outras partes interessadas e 

não são tipicamente governadas ou exclusivamente controladas por empresas focais, como os 

modelos de múltiplos atores. Segundo Vogel  (2009), a inclusão de outros atores busca superar 

as limitações das abordagens de top-down, com a intenção de promover a sustentabilidade e 

participação em diferentes níveis. Amplia a atuação e coordenação e algumas iniciativas 

estabelecem alianças com governos, sindicatos, organizações não governamentais e outras 

empresas, como exemplo as certificadoras, que constituem o ambiente organizacional do 

sistema de certificação, o que leva a monitorar por meio da verificação dos requisitos 

estabelecidos. Por esse motivo, muitas dessas organizações se tornaram atores políticos e 

influentes que trabalham conjuntamente com governos, como a FWF (ANNER, 2012). A 

governança privada em acordos com várias partes interessadas visa fortalecer a supervisão nas 

cadeias de fornecimento.  

A partir da análise da estrutura apresentada e do Quadro 17 a seguir, nota-se que a 

estrutura de governança é centralizada nos varejistas que detêm o poder de decisão internamente 

e se configura como uma estrutura hierárquica e que concentra poder.  

 

Quadro 17 - Estrutura de governança do Programa ABVTEX 
Governança Partes internas da cadeia Partes externas da cadeia 

Regras 

Representantes da ABVTEX, dos 

varejistas signatários e consultoria 

jurídica 

Padrões nacionais e internacionais de 

Direitos Humanos, Meio Ambiente e 

Monitoramento 
Representantes dos varejistas e 

Fornecedores 

Organismos certificadores de terceira 

parte: Bureau Veritas, DNV-GL, SGS, 

Intertek e ABNT 

Executiva Representantes dos varejistas - 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Outro ponto observado durante as entrevistas que pode ser entendido como impedimento 

para avanços no padrão de certificação do programa analisado, foi a ausência de um corpo 

técnico especializado independente que ofereça suporte e direcionamento para o 
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desenvolvimento de um protocolo mais profundo nas análises, ao mesmo tempo que promove 

mais imparcialidade na seleção dos requisitos. Um dos motivos mencionados é que cada 

representante é orientado por objetivos determinados pelas empresas em que trabalham e nem 

todas as varejistas possuem seu programa interno de monitoramento da cadeia de fornecimento 

e compromissos assumidos com o desenvolvimento sustentável. E, nesse sentido, pode ocorrer 

conflitos de interesse entre a estratégia individual que a empresa varejista possui e os objetivos 

do Programa ABVTEX: melhores práticas de gestão e responsabilidade socioambiental na 

cadeia de fornecimento.  

Diante da análise nas informações públicas das varejistas entrevistadas, percebe-se que 

elas têm graus diferentes de compromissos com os aspectos socioambientais. Há metas 

irrisórias de produtos de menor impacto, faltam visão de longo prazo, prioridade das ações é 

em fornecedores estratégicos e criação de marcas sustentáveis, como veremos no subitem 6.5. 

As constantes mudanças nas regras do Programa têm impacto no processo de auditoria que 

muitas vezes leva a diferenças de interpretação pelo auditor em determinado ao requisito, o que 

se constitui um problema de comunicação. Isso também é consequência do protocolo de 

certificação se limitar em grande parte de seus requisitos ao cumprimento de leis trabalhistas 

locais, o que fica dependente das alterações nas leis muitas vezes não acompanha a necessidade 

de regulação externa. 

Essa limitação técnica pode influenciar a escolha do protocolo que não se pauta em 

melhoria contínua e fica refém da mudança de leis e do que os varejistas signatários desejam 

mudar. Isso conduz a constantes alterações no protocolo que sem uma comunicação clara, 

treinamento ou curso de formação de atualização dos auditores, pode contribuir para ampliar a 

assimetria da informação e interpretações contraditórias. A assistência aos participantes da 

cadeia de fornecimento reduz a assimetria de informação e auxilia na ampliação da necessidade 

de consciência socioambiental nos processos produtivos.  

O Quadro 18 contém o resumo da análise de atores e recursos com base nas entrevistas. 
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Quadro 18 – Resumo da análise dos códigos e subcódigos de “atores e recursos” correlatos ao Programa ABVTEX 
Código Subcódigo Citações 

Atores e 

Recursos 

Tomada de 

Decisão 

A tomada de decisão é baseada na votação e cada varejista tem direito a um voto. Contudo, como discorrido há mais 

influência das multinacionais que compõe os signatários e as decisões se concentram nos participantes que são 

ativos nas reuniões. Muitas das decisões são orientadas pelo risco de desabastecimento do mercado e não pela 

mudança de prática socioambiental (25 citações) 

Participação Foi ressaltado pelo varejista que a participação do Conselho Consultivo não ocorre da forma prevista teoricamente. 

A participação nas reuniões do GT de fornecedores para a discussão técnica do programa não tem ampla 

participação de todos. A representação da cadeia de fornecimento é por meio da entidade que compõem o Conselho 

Consultivo, porém dos entrevistados apenas 3 estão representados, veja Quadro 16. Os compromissos próprios dos 

varejistas interferem como será a sua participação no Programa. De mesmo modo, os organismos certificadores 

destacam que houve a escuta no início do Programa e depois a participação deles foi dispensada (44 citações) 

Requisitos A falta de um corpo técnico impede avanços mais robustos no protocolo. Atualmente, os requisitos que compreende 

o protocolo do Programa ABVTEX é similar ao dos varejistas, o que difere são os critérios de atendimento e pesos 

atribuídos. Para os subcontratados são avaliados como elevados a manutenção do cumprimento quando se compara 

com o que é recebido pelo trabalho de produção das peças. Para os certificadores é limitado no alcance das 

mudanças de práticas (26 citações) 

Critérios A criação dos critérios de classificação, status, possibilita a gestão da cadeia de fornecimento, porém não são todos 

os varejistas que fazem esse controle, a exemplo do V3. De mesmo modo, a separação entre pleno e em 

desenvolvimento dos varejistas não reflete um impulso para evolução na gestão da cadeia, uma vez que a regra não 

é aplicada aos varejistas como prevê o regulamento (10 citações) 

Alterações do 

Protocolo e 

comunicação  

É centrado nos representantes dos varejistas. As mudanças são pautadas na mudança da legislação e não são 

avaliadas pelo Conselho Consultivo e as outras instâncias são compostas apenas de representantes dos varejistas. Já 

por parte da cadeia de fornecimento, as várias alterações consecutivas dificultam o atendimento. Para os organismos 

certificadores é positivo, mas necessita de atualização constante dos auditores o que pode comprometer o 

entendimento já que não é oferecido um treinamento coletivo e não tem um curso de atualização (37 citações) 

Metas de 

melhoria 

O protocolo é pautado num sistema de verificação e não foca em melhoria contínua. A melhoria ocorre apenas pelo 

avanço dentro das categorias (bronze, prata, ouro) e de acordo com o gerenciamento de cada varejista, pois a gestão 

do programa não faz esse acompanhamento (11 citações) 
Fonte: Elaborado pela autora
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Para tanto, a deliberação é entendida como a chave central no processo de gestão e ajuda 

a lidar com numerosas e contraditórias demandas das partes interessadas e leva a um aumento 

da legitimidade das atividades (ROLOFF, 2008). A análise quanto à elaboração e manutenção 

de regras, da legitimidade do poder e das sanções impostas é importante para entender a 

correlação de forças e os conflitos de interesses.  Conforme Kaplinsky e Morris (2000), o poder 

é exercido de diferentes maneiras, através da criação de regras que assegurem as consequências 

ao longo da cadeia como também pelo gerenciamento e coordenação das operações dos elos 

para garantir que essas consequências sejam atendidas. Assim, para que haja legitimação do 

poder, é necessário a capacidade de regular o comportamento com sanções que podem ser 

negativas, aquelas dirigidas contra não conformidades, e positivas quando há recompensa pela 

conformidade. Portanto, busca-se identificar a elaboração e manutenção de regras que têm 

relação com os atores e recursos que, segundo Beyers e Heinrichs (2020), envolve a análise 

tanto da posição de poder quanto os níveis que serão atingidos pelos instrumentos que serão 

criados.  

 

6.4 INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA: EVOLUÇÃO E LIMITAÇÕES NA 

FORMULAÇÃO E APLICAÇÃO DAS REGRAS 

Williamson (1993) argumenta que as estruturas de governança têm grande influência no 

redirecionamento de comportamentos das relações intraorganizacionais e interorganizacionais. 

Isso pode ser um típico movimento coordenado na direção da abordagem de minimização do 

risco e melhoria de desempenho com mudanças pontuais. Para tanto, como primeiro passo é 

necessário o conhecimento dos aspectos e impactos ambientais para a criação dos instrumentos 

que compõem o ambiente institucional, uma vez que, conforme Veiga Neto e May (2010) 

argumentam, a capacidade dos atores na compreensão das informações disponíveis pode ser 

limitada o que pode levar a comportamentos oportunistas.  

E para regularem as práticas, essas estruturas criam mais arranjos institucionais que 

orientam a tomada de decisão e reduzem custos e as incertezas. Logo, o Programa ABVTEX 

apoia-se em dois instrumentos de governança: certificação e auditoria, como destaca a Figura 

20. 
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Figura 20 - Instrumentos de governança do Programa ABVTEX 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Portanto, para a compreensão da criação dos instrumentos de governança do estudo de 

caso, o mapeamento dos impactos ambientais e sociais é importante e auxilia na orientação dos 

objetivos e metas que orientam a criação de protocolos de maior abrangência de ação, além de 

conhecimento da cadeia e processos para seleção dessa base de fornecimento, como mostra o 

Quadro 19 que apresenta um resumo em relação ao processo de mapeamento.  

 

Quadro 19 – Resumo referente à categoria “mapeamento” identificada com o auxílio do 

ATLAS.ti 
Códigos Subcódigos Citações 

Mapeamento 

Aspectos e impactos 

ambientais e sociais 

O programa não executa uma análise dos aspectos e 

impactos ambientais e se pauta no conhecimento dos 

representantes dos varejistas para tal direcionamento. 

Contudo, apenas um dos varejistas entrevistados afirmou 

ter esse estudo. Já por parte dos fornecedores só fazem o 

que determina a licença ambiental (25 citações) 

Conhecimento da 

cadeia 

O programa possibilitou avanços no conhecimento da 

cadeia e monitoramento dos níveis mais próximos, 

fornecedores e subcontratados. Apenas o V4 amplia a 

sua gestão para os demais níveis (6 citações) 

Homologação 

Cada varejista possui os próprios critérios para a entrada 

de novos fornecedores e o processo de homologação se 

difere, porém para todos há o critério da certificação 

ABVTEX como condição de entrada (15 citações) 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Isso requer um esforço de aproximação maior com os níveis da cadeia, bem como o 

alinhamento com as práticas sustentáveis (ambiental, social e saúde financeira das empresas) e 

a adequação para fins de continuidade da parceria entre empresas e fornecedores.  
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6.4.1 Protocolo de certificação 

O programa de certificação ABVTEX é pautado na legislação brasileira, observa a 

adoção das normas internacionais como OIT e busca encorajar os varejistas signatários que 

apoiem os esforços da ABVTEX em manter a responsabilidade socioambiental na cadeia de 

fornecimento do setor. Portanto, cabe-lhes criar sistemas próprios de gerenciamento da cadeia 

de fornecimento que disseminem boas práticas.  Os valores a que se propõem pretendem 

defender a ética nas negociações, zelar pelo respeito às leis brasileiras, colaborar com os órgãos 

competentes para o fortalecimento das boas práticas socioambientais e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável da cadeia da moda.  

Conforme Seuring e Müller (2008), a adoção de certificações compreende as ações de 

maior expressão em relação ao processo de governança da cadeia de fornecedores e pode 

corroborar para amenizar riscos e incorporar melhorias na cadeia de suprimentos. E para isso, 

é necessário que os requisitos sejam amplos e englobam questões sociais como também as 

ambientais, e que avance para além da conformidade legal. Conforme Grappi et al.  (GRAPPI; 

ROMANI; BARBAROSSA, 2017), muitas estruturas de governança adotam requisitos 

mínimos e não há o mesmo peso para todos os requisitos.  

O ponto acima pode ser observado na presença oscilante da questão ambiental nos 

requisitos do Programa ABVTEX, que, até a versão 3.0 julho/2019, focava apenas no controle 

de resíduos e na verificação da existência da estação de tratamento de efluentes que  passou 

ampliar os requisitos e integrou uma análise um pouco mais ampliada, com a verificação da 

existência de um responsável pela gestão ambiental da empresa e checagem documental em 

relação a emissões atmosféricas e à destinação de resíduos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO 

VAREJO TÊXTIL, 2019c).  
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Quadro 20 - Evolução dos requisitos do protocolo de certificação ABVTEX  
Versão do 

Regulamento 
Blocos temáticos do checklist   

Janeiro/2011 

Formalização da empresa, trabalho infantil, forçado ou análogo à 

escravidão e de estrangeiro irregular; liberdade de associação; 

discriminação; abuso e assédio; saúde e segurança do trabalho; 

monitoramento e documentação; compensação; horas trabalhadas; 

benefícios; monitoramento da cadeia produtiva; meio ambiente7. 

Outubro/2012 
Inclusão de: menores no ambiente de trabalho; moradia; validação da lista 

de subcontratados e subcontratação de serviços. 

Fevereiro/2013 Mudança de meio ambiente para gestão ambiental.   

Junho/2016 
Inclusão de prevenção e combate a incêndio e rastreabilidade; 

Exclusão: da gestão ambiental. 

2.0 agosto/2017 – 

2.5 maio/2019 
Mudança de rastreabilidade para validação da lista de subcontratados. 

3.0 julho/2019 

Formalização da empresa; condições de trabalho; saúde e segurança do 

trabalho; resposta a emergências; validação da cadeia de fornecimento; 

transparência e práticas de gestão e meio ambiente. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

As regras para aprovação mudaram ao longo dos anos e até a versão 2.5 maio/2019 o 

critério era atingimento de 70% com diferentes critérios internos que variam entre os blocos 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2018c). Já na versão 3.0 julho/2019 

foi adotado o sistema de classificação em três categorias (bronze, prata e ouro), a criação do 

bloco básico e superior e dos níveis de criticidade como: tolerância zero, crítico, maior e menor. 

A criticidade tolerância zero aos ser evidenciada deixa a empresa suspensa por seis meses, sem 

poder manter relação comercial com nenhuma das varejistas signatárias; já o crítico, ao ser 

identificado mantém a empresa em plano de ação; enquanto para maior e menor a combinação 

de pontos perdidos, exclusivamente nos requisitos do Bloco Básico, deve somar no máximo 

dez pontos e não poderá haver duas ou mais não conformidades maiores num mesmo bloco 

temático (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2019c). O atendimento do 

bloco básico é o requisito mínimo para ser aprovado. A base regulatória utilizada é pautada nas 

normativas, como ilustrado na Figura 21. 

   

 

 

 
7 Os requisitos de gestão ambiental e meio ambiente previa que os fornecedores deveriam ter tratamento adequado 

aos seus efluentes e resíduos sólidos e desejável que a empresa desenvolvesse iniciativas para melhorar o meio 

ambiente. Os requisitos correspondem à: (16.1) - Há um programa de coleta seletiva dos resíduos sólidos e 

destinação adequada de seus resíduos de produção? (16.2) A organização tem iniciativas ou propostas de ações 

efetivas e tangíveis para melhorar o meio ambiente em que está inserida visando benefício da comunidade, da 

flora e fauna local? 
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Figura 21 - Ambiente regulatório 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O ambiente regulatório externo compreende leis e normas no sentido de formalização 

dos negócios, como a Receita Federal. No âmbito trabalhista, como a Consolidação das leis 

Trabalhistas (CLT) instituída pelo decreto de Lei no 5.452/1943 (BRASIL, 1943) que discorre 

sobre as Normas Regulamentadoras (NR). Tais normas consistem em obrigações, direitos e 

deveres a serem cumpridos pelos empregadores e trabalhadores para garantir trabalho seguro e 

prevenção de doenças e acidentes decorrentes do trabalho ao considerar o mínimo aceitável no 

âmbito ambiental, como as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

Desse modo, a cadeia têxtil e de confecção é mencionada e definida pela Política Nacional do 

Meio Ambiente - Lei nº 6.938/1981 - como potencialmente poluidora de grau médio pelas 

seguintes atividades: beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticas; 

fabricação e acabamento de fios e tecidos; tingimento, estamparia e outros acabamentos em 

peças do vestuário e artigos diversos de tecidos (BRASIL, 1981). Já a Resolução CONAMA nº 

357/2005 (BRASIL, 2005) dispõe sobre a classificação dos corpos de água e que os efluentes 

devem estar em conformidade com as condições e padrões de emissão adotados para o controle 

de lançamentos no corpo receptor e a Resolução nº 430 do CONAMA, publicada em maio de 
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2011, altera a Resolução nº 357 e estabelece critérios para a cobrança do atendimento aos 

parâmetros de toxicidade pelos órgãos ambientais estaduais (BRASIL, 2011). Já na esfera 

internacional há inúmeras convenções ratificadas pelo Brasil, como por exemplo a convenção 

182, 170, 155, 29 – listadas no Anexo C - entre outras da OIT e a Agenda 2030 e o Acordo de 

Paris da ONU, – não mencionados no protocolo de certificação ABVTEX.  

 

6.4.2 Análise dos requisitos  

Como um dos objetivos do Programa é o combate às piores formas de trabalho, logo no 

início do Programa foram detectadas algumas formas de irregularidades quanto ao trabalho 

infantil, estrangeiros sem documentação, sem carteira assinada. Essas infrações são 

consideradas inaceitáveis e deixam as empresas suspensas.  

O protocolo de certificação é dividido em sete blocos com 106 itens considerados 

básicos e 44 itens como superiores. O bloco 6 é todo considerado superior e o 7 tem apenas 4 

subitens considerados como superior. Essa classificação está relacionada à categorização da 

empresa como ouro, prata ou bronze. Caso a empresa opte por fazer a auditoria completa do 

bloco básico e superior, essa poderá atingir a classificação bronze, prata ou ouro, enquanto a 

empresa que optar por apenas o básico só obterá o bronze. A Figura 22 sintetiza os blocos e o 

aparato regulatório aplicado. 
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Figura 22 - Panorama dos blocos do padrão de certificação de fornecedores ABVTEX da versão 

3.02/2020 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

6.4.2.1 Bloco 1 – Formalização da empresa 

 

O bloco 1 é direcionado à formalização jurídica com base nas leis que regem a 

constituição formal de empresa. Isso tende a coibir comportamentos oportunistas de 

companhias que sonegam impostos e criam a informalização do trabalho como estratégia para 

sobrevivência dos preços praticados pelo mercado, o que facilita a exploração e transfere 

encargos trabalhistas e riscos para outras empresas (CABREIRA; WOLFF, 2013). A 

informalidade é muito comum nesse setor (BORGER; NOZOE, 2011) e sustentada por muitas 

empresas focais (MORO, 2016).  
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No entanto, a formalização não fornece muitos indícios de mudança de prática, pois uma 

das conclusões da CPI é que as confecções nas quais foram identificadas condições precárias 

de trabalho eram empresas formalmente constituídas. O cumprimento das obrigações fiscais 

não estava necessariamente relacionado com o cumprimento da legislação trabalhista. Dessa 

forma, as empresas podiam firmar contratos de prestação de serviços e se integrarem às cadeias 

produtivas das varejistas brasileiras e multinacionais.   

Essa constatação reforça a argumentação de que apenas a criação de estruturas de 

governança por parte do mercado não tem êxito sem investimento em políticas de compras que 

priorizem relacionamentos de longo prazo, e sem criação e integração de critérios de 

sustentabilidade na sua tripla dimensão econômico, social e ambiental na cadeia de 

fornecimento. Além disso, com a ausência de políticas públicas que fiscalizem e conscientizem 

quanto aos direitos e deveres de uso do bem comum não há mudança estrutural. 

 

6.4.2.2 Bloco 2 – Condições de trabalho 

Neste bloco, estão relacionados subitens como: trabalho menor, trabalho forçado ou 

análogo à escravidão, trabalho estrangeiro irregular; recrutamento e seleção; moradia; liberdade 

de associação; discriminação; abuso e assédio; salário e compensação; e horas trabalhadas. São 

aspectos relacionados aos Direitos Humanos presentes na regulação local e nas convenções 

internacionais da ONU e da OIT ratificadas pelo Brasil.  

Nesse bloco, os dois primeiros citados - trabalho menor, forçado ou análogo à 

escravidão, são itens de criticidade de tolerância zero e crítico, o que destaca a preocupação em 

eliminar as piores formas de trabalho. Já os outros itens são pontuados com uma criticidade 

maior ou menor o que pode até mesmo incorrer em não cumprimento mínimo do que prevê a 

própria regulamentação brasileira.  

Abuso e assédio estão presentes no manual de auditoria que conceitua como “qualquer 

conduta abusiva - gesto, palavra, comportamento, atitude - que atente, por sua repetição ou 

sistematização, contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando 

seu emprego ou degradando o clima de trabalho” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO 

VAREJO TÊXTIL, 2020d, p. 37). Contudo, o assédio disposto nos dois primeiros subitens é 

penalizado como crítico, já em relação ao requisito de ser identificada alguma forma abusiva 

de práticas disciplinares é pontuada como menor. Esse critério torna subjetiva a análise e a sua 

penalidade o que possibilita entendimentos difusos ou até mesmo não detectáveis. 
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Salário e compensação têm a criticidade dada como maior perde 2 pontos, e quando o 

funcionário recebe via depósito bancário, porém os valores não correspondem aos descritos no 

holerite, o que pode dificultar a identificação da servidão por dívida, característica do trabalho 

análogo à escravidão.  

Horas trabalhadas é outro caso em que o protocolo coloca como não conformidade 

maior, “quando a carga horária não cumpre a legislação e o acordo coletivo de forma rotineira 

na empresa” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL, 2020d, p. 48), contudo, 

este é um ponto crítico, pois não é mencionado a quantidade de horas/dia que é aceitável, o que 

pode expor o trabalhador a jornadas exaustivas. 

 

6.4.2.3 Blocos 3 e 4 – Saúde, segurança do trabalho e respostas às emergências e 

instalações elétricas  

 

O terceiro bloco, de saúde e segurança do trabalho, é composto pelos seguintes itens:  

condições de trabalho e infraestrutura; vestiários e instalações sanitárias; refeitórios; normas 

regulamentadoras; equipamentos de proteção individual; manuseio de produtos químicos.  

Os blocos 3 e 4 não possuem itens como tolerância zero ou crítico, eles se resumem em 

maior ou menor. Isso se observa ao longo das evoluções do protocolo que anteriormente se 

expressavam em porcentagem, a empresa poderia apresentar conformidade com 75% dos itens 

propostos e se atingisse a média prevista ficaria aprovada. 

As condições de infraestrutura são de grande importância e requerem conhecimento 

mais aprofundado por parte dos auditores em avaliar a estrutura e aplicação da Norma 

Regulamentadora 8 (NR 8), que dispõe sobre requisitos técnicos mínimos que devem ser 

observados nas edificações, para garantir segurança e conforto aos trabalhadores. Sabe-se que 

inúmeros acidentes já ocorreram, como o caso emblemático de Bangladesh, Rana Plaza, em 

que havia sido auditado e estava aprovado, contudo, desabou e matou mais de mil pessoas por 

conta da estabilidade estrutural do prédio. Embora a questão da higiene seja considerada menor, 

não atender este item pode impactar em controle de proliferação de doenças dentro do ambiente 

de trabalho, como destaca a NR 24 que estabelece padrões mínimos de condições de higiene e 

conforto.   

Outro ponto que é absolutamente relevante dentro desse item é a questão dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - dispositivo ou produto, de uso individual utilizado 

pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e à saúde 
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no trabalho - a empresa é obrigada a fornecer o Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo 

órgão nacional, bem como ofertar treinamento. Dessa forma, o uso de EPI é obrigatório em 

locais de trabalho para prevenir doenças e acidentes de trabalho e deve estar em consonância 

com o que determina o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa. Pela 

análise do protocolo ABVTEX, este item que também pode ser classificado como Maior no 

caso de ausência. Ao serem encontradas substâncias perigosas ou inflamáveis fora do prazo ou 

em recipientes inadequados a empresa não ficará em plano de ação, pois estes itens são 

considerados com pontuação de criticidade Menor. Sabe-se que há diferentes riscos envolvidos 

no setor de confecção e lavanderia como contato com produtos químicos, ruídos, geração de 

vapores (MORO; PAULINO, 2020). E isso, irá impactar em ações de outros requisitos, como 

exemplo no caso de vazamentos ou acidentes com produtos químicos, os empregados podem 

não ter os equipamentos de proteção para fazer a contenção e colocar a saúde e segurança em 

risco. 

E pontos relativos à prevenção e contenção de incêndios e respostas de emergência, 

como rota de fuga, também destacam a fragilidade de atenção à potencialidade do risco de 

incêndios. 

 

6.4.2.4 Bloco 5 – Validação da cadeia de fornecimento e Bloco 6 – Transparência e 

práticas de gestão 

 

Esses blocos têm como objetivo rastrear a cadeia e verificar se há gestão da base de 

subcontratados por parte dos fornecedores. Contudo, o sexto bloco é aplicado apenas para 

empresas que buscam classificações como prata ou ouro. Todos os requisitos são considerados 

superiores, com nível de criticidade maior ou menor. O não cumprimento desses requisitos não 

afetará a aprovação da empresa.  

A transparência é algo de grande importância, pois permite aos consumidores checarem 

informações em relação à cadeia de fornecimento. Esse ponto merece atenção, pois a empresa 

fornecedora tem duas formas de atuar: quando fornece para empresas signatárias do programa 

e a seleção é feita com base no protocolo de certificação ABVTEX, ou quando trabalha para 

sua marca própria ou para outras marcas que não tem critérios de seleção e não segue os 

requisitos da ABVTEX.  

Essa forma de atuar pode estar relacionada como uma característica do setor de vestuário 

que tem elevada informalidade e baixa profissionalização (BORGER; NOZOE, 2011) ou por 
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não haver leis específicas num contexto nacional como, por exemplo, a Modern Slavery Act 

2015 do Reino Unido,  California Transparency in Supply Chains Act, 2012, Califórnia/Estados 

Unidos, a Transparency Act 2021, da Noruega; Supply Chain Act 2021, da Alemanha; Child 

Labour Due Diligence Law 2020, da Países Baixos; Modern Slavery Act 2019, da Austrália. A 

lei inglesa busca transparência das práticas adotadas na cadeia de suprimentos por parte de 

empresas focais e exige que as empresas invistam financeiramente, criem políticas e publiquem 

relatórios que comprovam a não existência de piores formas de trabalho em suas cadeias de 

suprimentos. Já a norte americana entrou em vigor para erradicar o trabalho análogo à 

escravidão e o tráfico humano das cadeias de abastecimento de empresas de manufatura e varejo 

com foco em monitoramento, auditorias, certificação, treinamento e responsabilidade interna 

(MA; LEE; GOERLITZ, 2016).   

Mesmo sem um amparo legal, percebe-se uma busca do aumento de transparência 

durante a evolução do programa que passou, em 2017, a fornecer publicamente a lista de 

fornecedores aprovados e certificados. A divulgação dos relatórios de auditoria com o destaque 

das não conformidades possibilitaria o acompanhamento da melhoria contínua do fornecedor, 

bem como permitiria ao consumidor a tomada de decisão com posse de informações mais 

detalhadas do processo produtivo. No entanto, o comportamento atual corrobora para as 

conclusões de Jones e Williams (2012) de que as iniciativas voluntárias apresentam 

informações limitadas e selecionadas, o que pode contribuir para estratégias de greenwashing..  

Além de leis específicas, a aplicação e fiscalização também são fatores determinantes 

para ampliar a conscientização. Nesse sentido, a própria criação do Programa ABVTEX é um 

exemplo de ação tomada após as ações promovidas pelo Ministério Público do Trabalho nas 

cadeias de fornecedores de grandes varejistas na cidade de São Paulo. Deste modo, permitiu a 

identificação de muitas práticas irregulares, ajudou a responsabilizar e a punir as empresas 

solidariamente pela cadeia de suprimentos.  

 

6.4.2.5 Bloco 7 - Requisitos ambientais  

 

A análise da Figura 13 situa e ilustra as atividades que são certificadas pelo Programa 

ABVTEX, permite ampliar o entendimento em relação aos diferentes impactos socioambientais 

existentes. Pela análise dos requisitos ambientais, percebe-se que há lacunas para de fato ocorrer 

mudanças em direção às melhores práticas (MORO; PAULINO, 2020; MORO; PAULINO; 

CRUZ, 2019). Esse bloco possui quatro requisitos considerados parte do bloco básico e o 
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restante do bloco superior, com penalidades em relação às não conformidades como maior e 

menor. O bloco básico é composto por: licença ambiental, autorização para aquisição de 

produtos químicos, comprovantes de transporte e descarte de resíduos perigosos e se a empresa 

atende às condicionantes da licença ambiental. O item do cumprimento das condicionantes é 

pontuado como menor, quando a empresa não cumprir tal exigência feita pelos órgãos 

ambientais. Essa regra pode maquiar problemas conjunturais, como por exemplo a questão dos 

efluentes que podem ser descartados sem adequado tratamento. Isso indica que o protocolo 

apresenta limitações, o que corrobora para argumentação de Chen et al. (2014) de que a não 

atribuição do mesmo peso para questões ambientais e sociais pode não promover mudanças 

reais.   

O atendimento dos requisitos ambientais possui limites quanto à metodologia, pois 

alguns requisitos são considerados como bloco superior e se a empresa for lavanderia, tinturaria 

e estamparia ou envolver processos de elevado impacto ambiental não cumprir esses requisitos 

e cumprir o básico ficará da mesma maneira aprovada. E nenhum dos itens tem um nível de 

criticidade tolerância zero ou crítico, mesmo quando a empresa: i) for obrigada a apresentar a 

outorga, mas não tiver o documento ou outorga vencida sem protocolo de renovação; ii) não 

apresentar o Inventário de Produtos Químicos e esses não estiverem armazenados em acordo 

com as exigências mínimas; iii) gera efluente industrial e não realiza nenhum tipo de tratamento 

ou não apresenta nenhum contrato municipal ou com empresa terceirizada e não atende ao 

estabelecido em legislação e também não apresenta análise do efluente; iv) não possui outorga 

para descarte do efluente; v) for obrigada a cumprir com padrões e limites de emissões 

atmosféricas, mas não tiver laudos que comprovem o atendimento dos mesmos; vi) não possui 

o inventário dos resíduos sólidos gerados, não acondicionar adequadamente e não tem o Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos com o conteúdo mínimo exigido na Política Nacional 

de Resíduos Sólidos.  

Esses pontos demonstram a fragilidade dos requisitos ambientais e seu pouco alcance 

para transformação das práticas de gestão ambiental (MORO; PAULINO, 2020). Ao mesmo 

tempo pela análise do Quadro 15 e na análise mais aprofundada da versão 3.0/2019, percebe-

se que durante a evolução do Programa a questão ambiental foi excluída em fevereiro/2013 e 

novamente incluída em julho/2019, o que demonstra uma tendência que vai contra os princípios 

da responsabilidade social empresarial e secundariza os aspectos ambientais.  

A condicionalidade para a certificação do bloco superior pode flexibilizar e piorar o 

cumprimento dos requisitos, o que indica um problema da metodologia utilizada que pode abrir 

brechas para comportamentos oportunistas. A metodologia problemática condiciona que as 
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mudanças de práticas, como argumentam Egels-Zandén e Lindholm (2015), ocorram de modo 

limitado e até mesmo estagna-se após a segunda auditoria. Isso pode ocorrer no programa 

ABVTEX, pois não possui uma metodologia no desenvolvimento da base de fornecimento e 

foca apenas na mudança dos requisitos. Isso pode mascarar os problemas de abastecimento, o 

que tende a ser pior, pois conforme Bartley (2011), a conduta da empresa está legitimada por 

tais modelos de governança.   

 

6.4.3 Auditoria de terceira parte 

A auditoria de terceira parte permite a verificação independente do cumprimento dos 

padrões de sustentabilidade de processos e produtos. São agentes que fazem parte do ambiente 

organizacional e corroboram para verificar a implementação da sustentabilidade a montante 

(CHKANIKOVA; LEHNER, 2015). Segundo Bartley (2007), os programas com abordagem 

baseada em mercado focam na criação de soluções e se baseiam no estabelecimento de padrões 

e criação de um ambiente organizacional para monitorar rede de reguladores que não se 

restringe a relação entre empresa focal e cadeia de fornecimento e engloba outros atores, como 

ilustra a Figura 23. 

 

Figura 23 – Demonstração dos determinantes do Programa ABVTEX  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As auditorias ao longo dos anos evoluíram e tiveram seu escopo ampliado e introdução 

de novos processos, como destaca o Quadro 20. Isso corrobora para o ganho de legitimidade, 

pois adota treinamento para a auditoria de supervisão, coordenada pelo organismo supervisor, 

e, também, tem a função de credenciar novos organismos certificadores e de avaliar a qualidade 
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dos auditores. A empresa que faz essa avaliação é o organismo de acreditação global, a Social 

Accountability Accreditation Services (SAAS), que busca melhorar os processos de 

certificação. esse processo foi criado com o objetivo de melhorar a governança dos organismos 

certificadores, já que inclui: i) avaliação dos processos dos organismos certificadores em termos 

de capacitação de seus auditores e gestão do processo de auditoria; ii) avaliação de campo com 

o acompanhamento dos auditores no processo de auditoria; iii) análise dos relatórios da 

auditoria. Todo esse processo é custeado pelos próprios organismos certificadores. Também foi 

argumentado que os organismos certificadores pagam um percentual por cada auditoria 

realizada por sua empresa para a Associação ABVTEX. Ao analisar essa lógica, aumenta-se o 

conflito de interesse em torno dos ganhos da própria associação.  

 

 

Quadro 21 - Evolução das auditorias do Programa ABVTEX 
Versão Auditorias 

Janeiro/2011 

Auditoria externa (documental e de campo com entrevistas) por meio de 

aplicação de checklist para qualificação: inicial, de acompanhamento de plano de 

ação, de manutenção e requalificação. Critério de desempenho mínimo 70%* e 

infrações inaceitáveis**, com a geração de relatório como resultado aprovado, 

reprovado ou pendente em plano de ação. 

Outubro/2012 
Inclusão da rastreabilidade.  

 
Fevereiro/2013 

Junho/2016 

2.0 agosto/2017   
Auditoria de escritórios, organismos de auditoria, e auditoria de observação das 

auditorias regulares pelo Organismo Supervisor, auditoria sombra.  

2.5 maio/2019 Inclusão de auditoria de preposto na versão. 

3.0 julho/2019 

Auditoria Inicial, Auditoria Follow Up, Auditoria de 

Renovação, Auditoria de Verificação*** e Auditoria de Mudança de Endereço. 

Novo dimensionamento da auditoria que variará de aspectos sociais e condições 

de trabalho ou se também incluirá a parte ambiental. Novos níveis de criticidade: 

tolerância zero, crítico, maior e menor. E nova metodologia para atingir 

requisitos mínimos e classificação****.  
Fonte: Elaborado pela autora 

Notas:  

*Para os requisitos de meio ambiente, gestão ambiental - não havia pontuação mínima exigida.  

**As infrações inaceitáveis são: trabalho infantil, forçado ou análoga à escravidão e de estrangeiro irregular e 

outras que devem ser analisadas. 

***Neste caso, os custos são das próprias certificadoras. 

****Aprovado ouro, prata, bronze, reprovado, follow up e vencida. E quanto à cadeia de fornecimento: regular, 

não possui ou irregular. 

Contudo, critérios de criticidade para reprovação estão pautados na empresa não ter duas 

não conformidades “maior” em um mesmo bloco, além dos itens que são intoleráveis, como: 

trabalho infantil, análogo à escravidão e estrangeiro irregular.  Já as questões de cunho de 

análise ambiental que têm relação com a gestão da empresa e não apenas no cumprimento da 
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legislação, são entendidas como “menores” e não são reprováveis. Deste modo, irá depender da 

gestão que cada varejista executa na sua cadeia de fornecimento. 

O Programa é o passo inicial para o começo do relacionamento entre o fornecedor e a 

varejista, contudo, possuem seus próprios critérios internos de classificação que poderão não 

aceitar fornecedores que não tenham o desempenho requerido. Isso promove a realização de 

auditorias próprias e que muitas vezes os resultados e interpretações dos auditores são 

conflitantes. E, conforme a CC1, aumenta o custo da cadeia de fornecimento em relação ao 

monitoramento, uma vez que aqueles que não têm equipe própria precisam deslocar 

funcionários para o acompanhamento das auditorias.   

Foi apontado pelos auditores em relação a eficiência da lista de verificação, que a forma 

de conferência documental e entrevistas com tempo curto de auditoria possibilita que as 

empresas se preparem para passar na auditoria ou só façam o mínimo exigido para se manter 

no programa. Assim, os resultados podem ficar maquiados e ocorrer uma comunicação que não 

ocorre na prática, como o greenwashing8, e não representam mudança de comportamento e de 

performance ambiental e social, apenas utilizam do rótulo para maquiar a realidade 

(KHURANA; RICCHETTI, 2016). 

Um dos pontos mais destacados pelos organismos certificadores foi a falta de 

treinamento e formação técnica insuficiente na parte ambiental. Contudo, reconhecem que a 

exigência de auditores com conhecimento técnico especializado fica comprometida pelo valor 

que é pago pela auditoria. Outro fator que corrobora para o encarecimento das auditorias é a 

taxa fixa que o organismo certificador precisa pagar para a ABVTEX por auditoria realizada. 

Uma das formas encontradas pelas certificadoras de reduzir os custos das auditorias é a 

contratação de pessoas cada vez menos qualificadas dentro da especificação mínima 

estabelecida no Programa.  

O uso da prática de listas de verificação como método de auditoria é considerado 

superficial para detectar problemas que não são visíveis e não exigem a conferência de 

documentação, como qualidade da água residual, por exemplo, assédio moral, sexual.  E a 

questão do assédio é apontada como questão recorrente, com constrangimento aos funcionários 

que muitas vezes não é identificada na auditoria. Logo, a auditoria não é apontada como um 

 
8 As estratégias de greenwashing incluem a mudança de nomes ou rótulos de produtos prejudiciais para evocar o 

ambiente natural, publicidade das características verdes das empresas e suas produções e uso de publicidade 

multimilionária para retratar as empresas poluentes como ecologicamente corretas. DU, Xingqiang. How the 

Market Values Greenwashing? Evidence from China. Journal of Business Ethics, [S. l.], v. 128, n. 3, p. 547–

574, 2015. DOI: 10.1007/s10551-014-2122-y. 
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instrumento que proporcione voz ao trabalhador. Nesse sentido, pode ser um problema da 

própria construção do protocolo, como requisitos tendenciosos, ou seleção de variáveis do 

auditor por deficiência em treinamento de auditorias (EGELS-ZANDÉN; LINDHOLM, 2015), 

o que se torna problemático para a governança privada, pois pode mascarar o problema 

(BARTLEY, 2011). Um dos pontos destacados pelos fornecedores foi em relação aos custos 

para auditoria e manutenção das práticas pelos subcontratados. Conforme Auld, Renckens e 

Cashore (2015) isso é recorrente ao se introduzir processos de monitoramento, o que tende a 

provocar uma seleção das empresas onde aquelas com maior poder de adaptação tecnológica e 

recursos financeiros conseguem se atualizar rapidamente por causa dos custos associados ao 

cumprimento dos padrões, tanto da auditoria quanto das práticas.  

A seguir, o Quadro 22 aborda um resumo da análise dos achados em relação às 

auditorias.  

 

Quadro 22 – Resumo referente à categoria “auditoria” identificada com o auxílio do ATLAS.ti  
Código Subcódigo Citações 

Auditoria  

Procedimentos 

A falta de uniformização na interpretação dos requisitos, que já são 

padronizados, é a que mais aparece entre as justificativas apontadas 

pela cadeia de fornecimento. A superficialidade do instrumento em 

promover mudanças duradouras foi apontada pelo organismo 

certificador e órgão do governo como as principais críticas. A falta de 

treinamento e mudanças constantes foi o destaque para os auditores. 

Além disso, os diversos protocolos existentes com pesos e critérios 

diferentes entre os varejistas é um ponto que também contribuem para 

uma assimetria da informação do ponto de vista dos fornecedores e 

onere mais o fornecedor por ter paradas na produção e ajustes para 

entendimento de cada exigência de protocolos diferentes (27 citações)   

Custo 

O custo é elevado para os subcontratados e em alguns casos o 

fornecedor suporta financeiramente os custos para os subcontratados. 

A diferenciação entre os protocolos básico e superior também onera 

mais e se torna um ponto de resistência para a certificação completa. 

A falta de auditores em mais regiões do país corrobora para o aumento 

dos custos que deve incluir as despesas com o deslocamento (19 

citações)  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os esforços para tornar esses programas acessíveis a vários atores marginalizados 

constituem desafios relacionados ao tamanho do produtor, localização geográfica e 

especialização ou conhecimento limitado. Nesse sentido, Auld, Renckens e Cashore (2015) 

sugerem que a diferenciação no programa para produtores menores pode superar a exclusão 

resultante das penalizações. Uma vez que a depender de uma avaliação dos riscos 

socioambientais a criação de protocolos com diferentes níveis de profundidade, poderia 

cooperar para redução de custos com auditorias menos intensivas para os de menor risco e mais 
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intensiva para os de maior risco. Este pode ser um caminho, pois 97% das empresas certificadas 

do nível mais próximo do varejista é formada por pequenas e microunidades de produção. 

Muitas delas surgiram de maneira informal, dentro de casa ou nos andares superiores, e 

cresceram e mantiveram uma cultura de informalidade e precárias condições das instalações. 

Algo que é presente em outros protocolos, como os critérios do BCI que levam em conta o 

tamanho da edificação. Isso permitiria que oficinas de costura que são anexadas em casas, 

característica muito presente dentro das periferias do Brasil, não sejam punidas com medidas 

excludentes adotadas por alguns varejistas e atualmente não aceitam dentro do Programa 

também.  

Já em relação ao custo das auditorias, algumas medidas para a redução foram tomadas 

por algumas certificadoras que contratam auditores nas regiões que serão auditadas. Isso reduz 

custos e emissões atmosféricas advindas do deslocamento do auditor. 

 

6.5 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DOS VAREJISTAS E FORNECEDORES 

Pela análise da literatura com base na abordagem organizacional, Li et al. (2014) 

destacam que a governança da cadeia de suprimentos orientada para integração de atributos 

sustentáveis na cadeia depende também do mecanismo de eficiência que está relacionado com 

a gestão das empresas focais. Deste modo, o compromisso da empresa focal com a dimensão 

ambiental orientará sua tomada de decisão sobre seu desenvolvimento individual e sua interação 

com os fornecedores e que tem impacto nos objetivos coletivos (AGUIAR; PIMENTA; BALL, 

2013).  

Moretto et al. (2018) argumentam que integrar  aspectos sustentáveis implica na revisão 

do sistema de gestão para assegurar que a estrutura organizacional seja consistente com a nova 

abordagem de negócios. Para isso, é necessário introduzir mudanças na estrutura organizacional 

que ofereçam suporte aos funcionários e fornecedores e que desenvolvam novos papéis na 

definição de metas e incentivos. A partir dessa perspectiva, de modo individual, os varejistas 

entrevistados V1, V3 e V4 são signatários e participaram da construção do Programa ABVTEX 

desde o início. Com esse processo, os varejistas V1 e V3 criaram departamentos internos de 

compliance, enquanto o V4 já possuía uma estrutura interna que fazia parte de uma agenda 

global da empresa para realizar auditoria na cadeia de fornecimento.  

Do lado da análise das empresas signatárias, a maior parte da aquisição dos artigos de 

vestuário é produzida no Brasil, aproximadamente 70%, e o restante importado de diferentes 

países, especialmente dos países asiáticos, como demonstra o Apêndice B. A varejista 



153 

 

 

entrevistada V2, já nasceu pela lógica global e atua apenas na venda de produtos de forma 

online, pelo seu e-commerce, e concentra-se na criação de marcas e revendas de outras marcas 

e uma diversidade de segmentos de produtos. Enquanto as entrevistadas V1 e a V3 são empresas 

nacionais com foco em artigos de vestuário e a V4 é uma empresa multinacional e centrada na 

revenda de produtos de vestuário, calçados e acessórios, como detalha o Quadro 23.  

 

Quadro 23 - Caracterização das empresas varejistas entrevistadas  
 V1 V2 V3 V4 

Fornecedores e 

subcontratados 

nacionais 

1004 277 1251 712 

Fornecedores e 

subcontratados 

internacionais 

101 - 149 144 

Critérios para 

ser parte da 

base de 

fornecimentos 

Ser certificado 

pelo Programa 

ABVTEX 

Ser certificado 

pelo Programa 

ABVTEX e 

passar pela 

auditoria própria 

para produtos de 

marca própria  

Ser certificado pelo 

Programa 

ABVTEX, ter 

capacidade 

produtiva 

Ser certificado 

pelo Programa 

ABVTEX e 

atender ao 

mínimo exigido 

na avaliação 

interna.  

Trabalhadores 

da cadeia 
Mais de 129 mil Mais de 33 mil Mais de 129 mil Mais de 114 mil 

Área da gestão 

do programa  

Compliance de 

fornecedores - 

dentro da diretoria 

de Global 

Sourcing que fica 

na diretoria de 

compras 

Responsabilidade 

Social e 

Sustentabilidade – 

Abaixo da 

Diretoria jurídica 

Conformidade de 

fornecedores – 

Diretoria de 

Compras 

Compliance – 

Sustainable 

Supply Chain 

Instrumentos 

Código de 

conduta, 

contratos, 

programa de 

desenvolvimento 

da cadeia 

produtiva, 

auditoria de 

primeira parte. 

Código de 

conduta, 

contratos, 

programa de 

desenvolvimento 

da cadeia 

produtiva, 

auditoria de 

primeira parte. 

Código de conduta, 

contratos. 

Código de 

conduta, 

contratos, 

programa de 

desenvolvimento 

da cadeia 

produtiva, 

auditoria de 

primeira parte 
Fonte: Elaborado pela autora 

Todas essas empresas são direcionadas pelo setor de compras para aquisição e não têm 

grande influência na produção dos artigos diretamente. Essas empresas podem ser classificadas 

como especialistas na negociação com fornecedores e gestão de marcas. Como destaca Cruz-

Moreira (2003), essa conformação impõe certa racionalidade limitada em relação à governança 

da cadeia de suprimentos uma vez que se orienta pelo cumprimento de prazos, vendas e 

negociação.  
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 Por esta característica, pode-se observar que para a integração de atributos sociais e 

ambientais as empresas focais passam a recorrer a meios que possibilitem ao uso de certificação 

para regular os padrões de produção. Nesse sentido, a criação do Programa ABVTEX espelha 

a forma pela qual muitas varejistas que são signatárias lidam com suas próprias cadeias: sem 

política socioambiental definida, sem objetivos e metas de melhoria contínua claras. E isto tem 

impacto diretamente no Programa, pois segundo a teoria de redes o conjunto é influenciado 

pelos comportamentos individuais. Essa maneira racionalizada na busca de velocidade para 

reduzir o tempo de resposta, é focada em vendas e em ampliar a velocidade das trocas de 

coleções, o que contribui para aumentar o consumo, e não necessariamente está relacionada 

com mudança do processo e leva em consideração as externalidades negativas da produção.  

Bartley  (2007) argumenta que  a integração dos aspectos ambientais e sociais para 

transformação de práticas na cadeia de fornecimento deve ter um alinhamento com os processos 

decisórios das empresas focais que aderem aos programas de certificação. Pela análise da gestão 

dos varejistas entrevistados, percebe-se que os varejistas V1, V2 e V3 se limitam a gerir os 

resultados das auditorias realizadas por terceiros da cadeia de fornecimento certificada no 

Programa ABVTEX.  

Além disso, os fornecedores são os agentes responsáveis pela gestão da cadeia de seus 

subcontratados, que é realizada de forma mais aproximada com assistência técnica. Entretanto, 

é também de forma reativa com base na adequação das não conformidades dos resultados das 

auditorias. Dos casos analisados, apenas os fornecedores F1, F3, F6, F7 e F8 possuem equipe 

interna de acompanhamento das auditorias e metas de evolução no Programa para si e para os 

subcontratados. Nenhum dos fornecedores entrevistados possui outra certificação de seus 

processos ou produtos. Apenas um apresentou a existência de critério de exigência de algodão 

de produtores licenciados pela Better Cotton Initiative, como destaca o Quadro 21. E todos 

pontuaram que não exigem mudanças a montante decorrente da pouca representatividade que 

eles possuem em relação aos pedidos para as tecelagem e malharias, o que foi salientado 

também pela entrevistada CC1: 

É uma cadeia pulverizada. É um desafio muito grande para confecção fazer todo esse 

controle. É muito desafiador, é diferente a confecção exigindo às vezes para uma 

tecelagem que é maior que ela [...] não tem o poder de fazer uma gestão igual uma 

rede varejista faz. A rede varejista consegue mobilizar atores da cadeia para 

transformar processos, para exigir práticas. A confecção não tem esse poder. 

Infelizmente o poder de mudança está atrelado à mudança de mercado ou por meio de 

regulação e fiscalização (Entrevistada CC1).  

São as empresas focais que têm o poder de influenciar a cadeia de fornecimento para a 

adoção de requisitos de sustentabilidade. Nesse sentido, percebe-se diferenças no 
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gerenciamento da cadeia de fornecimento dos varejistas analisados. Enquanto o entrevistado 

V4 possui uma ação voltada para o aspecto social e protocolos mais aprofundados na parte 

ambiental dos processos e produtos, como o ZHDC, os demais seguem as exigências limitadas 

ao protocolo ABVTEX. No caso do entrevistado V1, nos seus indicadores, a parte relativa ao 

meio ambiente corresponde apenas uma pequena percentagem, 5%, na composição da nota de 

avaliação do seu programa de qualificação interna que influencia na compra dos produtos. Já 

as varejistas entrevistadas V2 e V3 não possuem indicadores que agreguem a parte ambiental 

na consideração da gestão, não têm plano de desenvolvimento para os fornecedores e as metas 

de melhoria estão ligadas diretamente aos processos evolutivos do programa. Uma visão 

limitada e que não inclui a questão ambiental nos processos decisórios. O entrevistado V4 

trabalha com metas de melhoria contínua nos seus indicadores  - A, B, C e D, sendo que C é a 

nota mínima para participar do Programa - tem programas de economia circular e uma coleção 

com base em metodologia que considera todo o ciclo de vida do produto, 85 a 90% do algodão 

utilizados para a produção de artigos de vestuário são certificados BCI, e têm algumas coleções 

com algodão orgânico. A meta é que até 90% dos fornecedores se tornem classificados como 

A e B até o final do ano de 2022.  

O uso de certificações para monitorar a cadeia de fornecimento é uma estratégia 

internacionalmente difundida (BOSTRÖM et al., 2012).  Muitos padrões possibilitam a 

mudança tecnológica, de processo e produtos na indústria têxtil e de vestuário. Pela parte de 

produtos químicos que causam elevado impacto ambiental, principalmente num setor que 

emprega mais de 8000 tipos de produtos químicos sintéticos para transformar matérias-primas 

em têxteis (MORETTO et al., 2018). Nesse sentido, observa-se que há padrões mais amplos 

que podem auxiliar em determinadas fases de produção da fibra, processamento têxtil e de 

vestuário como exemplo o padrão Global Organic Textile Standard (GOTS), Cotton made in 

Africa (CmiA) para a produção de matéria-prima, e Zero Discharge of Hazardous Chemicals 

(ZDHC) e Oeko-Tex nos processos de lavanderias, que visam eliminar ou regular o uso de 

materiais tóxicos ou processos prejudiciais com a redução de produtos químicos perigosos no 

tingimento, lavanderia, melhoramento da qualidade de águas residuais (WU; DING; CHEN, 

2012). Conforme os autores, a adoção desses padrões impulsionou o desenvolvimento de 

tecnologia limpa, cooperação interorganizacional para conceber produtos ecológicos e 

desenvolver novas indústrias ecológicas. Para Peters, Li e Lenzen (2021), mesmo com tímidos 

resultados, a adoção desses padrões com maior controle por parte das empresas focais pode 

corroborar para redução do impacto climático e consequente contribuição para atingir os 

objetivos de desenvolvimento sustentável.  
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Como argumentado por Du (2015), a autorregulação pura é inadequada sem uma 

regulamentação governamental eficaz. Portanto, nota-se que é central o papel da regulação pelo 

Estado bem como a fiscalização. Nesse sentido, o contexto europeu com a regulação específica 

como exemplo a Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

(REACH), instituída pela CE n.º 1907/2006, que visa melhorar a proteção da saúde humana e 

do meio ambiente por meio da prevenção e restrição de produtos químicos com substâncias 

potencialmente perigosas, teve influência nas empresas europeias que começaram a ter critérios 

mais rígidos. Essa norma imputa a responsabilidade sobre os elos a montante, como controlar 

os impactos ambientais negativos na produção, e a jusante da cadeia em fornecer as informações 

sobre os riscos associados aos químicos presentes nos produtos e é destinada a garantir proteção 

para a saúde humana e o meio ambiente. Este regulamento exige que os produtos químicos 

sejam registrados pelos fabricantes ou importadores na European Chemicals Agency (ECHA) 

antes de entrar no mercado europeu. Além disso, a União Europeia através da Diretiva 

(2002/61/EC), que busca restringir a comercialização e uso de certas substâncias e preparações 

perigosas, também regula o uso de insumos no setor têxtil e de vestuário como os corantes 

azóicos, comumente empregados nos produtos têxteis e de couro que tem natureza 

carcinogênica. Ou sistemas de rotulagem, muito utilizado na Alemanha, França e Holanda, com 

avisos para a lavagem das peças antes do primeiro uso para evitar o contato direto com 

substâncias químicas, como o formaldeído (BROOKSTEIN, 2009).  

No Brasil, tem sido publicado várias normas relacionadas às listas de restrição de 

químicos perigosos, como destaca o Anexo D, contudo, nenhuma está amparada por força de 

lei. Na implementação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), o setor de vestuário 

esbarra na não obrigatoriedade da logística reversa, o que é considerado pelo representante da 

ABVTEX, como um dos principais pontos de impasse para que se tenha uma ação pelo setor. 

A falta de um ambiente regulatório em que os órgãos públicos fiscalizem tende a não contribuir 

para avanços de sistemas dos sistemas autorregulatórios.   

A autorregulação particular privada das empresas é extremamente importante, mas ela 

cai no vácuo se não tem políticas públicas e ações de finalização adequadas. Não 

adianta nada você aplicar multa se a multa não funciona; não adianta nada você fazer 

monitoramento se o responsável não é responsabilizado devidamente no final. O que 

tem haver um trabalho escravo com pagamento de cesta básica? É isso, o sistema não 

é ruim, ele só não funciona (Entrevistado OC3). 

Essa brecha regulatória foi um dos motivos apresentados para a falta de fiscalização. A 

não responsabilização dos produtores de resíduos e dos que estão a jusante da cadeia contribui 

para descartes irregulares, como nos bairros do Brás e Bom Retiro na cidade de São Paulo, que 
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geram transtornos para a população e poluição ambiental. Porém, com a inclusão do requisito 

de análise de destinação correta dos resíduos têxteis no protocolo da certificação, percebe-se 

uma movimentação na responsabilização e os dados coletados na entrevista revelam que a 

maioria dos fornecedores entrevistados comercializam os resíduos têxteis para empresas de 

desfibragem (F1, F2, F3, F7 e F8), aos aterros (F5 e F6) e doação para instituições carentes 

(F4). Isto corrobora para redução dos resíduos destinados aos aterros como também previne o 

descarte irregular.  

A falta da regulação e fiscalização que impõem uma ação normativa que responsabilize 

o poluidor, foi destacado nas entrevistas como um dos motivadores pela cultura dos 

fornecedores de vestuário têxteis em não seguir a legislação. Esse comportamento também foi 

constatado pela pesquisa de Moro (2016). No entanto, não impede que o varejista inicie sua 

movimentação e busque adotar a logística reversa e outros modelos produtivos como a inclusão 

dos princípios de economia circular. Nesse sentido, observa-se que apenas o entrevistado V4 

possui ações de adoção da circularidade das roupas pós-consumo e orienta a cadeia de 

fornecimento a adotar a reciclagem dos resíduos têxteis do processo produtivo.  

Com certeza não, porque no trabalho, na prática eu senti muita dificuldade ter 

regulamentação própria para os têxteis porque ela não existe mesmo sabe, ela está 

sempre é abrangida de maneira geral dentro de outros aspectos, mas não tem nada 

especificamente para resíduo têxtil e é um problema muito emergente assim, sabe 

quando você olha só uma região muito pequena, por exemplo a do Brás né, que não 

tem ali realmente regulamentação nenhuma, ele tem problema muito crítico de 

resíduos sabe, não tem nem empresas especializadas para fazer gestão, muito daqueles 

resíduos eles vão para aterro e é um resíduo limpo e ele tem muita possibilidade de 

aproveitamento, muito mais que muitos outros resíduos que a gente conhece acaba 

indo para aterro, passando a ser um problema de saúde pública, não tem nada 

especificado não tem absolutamente nada é muito pobre de legislação (Entrevista V1). 

A questão do marco regulatório é um caminho para analisarmos o contexto das ações 

que levaram as empresas a criarem seus programas de compliance e ao surgimento do programa 

de certificação setorial em análise, foi a criação de uma agenda nacional de combate ao trabalho 

análogo à escravidão com investimento em várias frentes como a fiscalização, punição e 

medidas de correção, como o TAC. Brito, Carbone e Blanquart (2008) lembram que  o 

movimento de integração de aspectos ambientais a montante está relacionado com três 

importantes com a proliferação de legislação, a exemplo do caso Europeu, no sentido de ampliar 

a responsabilidade do produtor que forçam a mudança no comportamento da empresa e que 

coexiste com iniciativas voluntárias. Assim, pelo lado ambiental, conforme Sánchez (2013) o 

setor têxtil não está listado nas chamadas listas positivas de empreendimentos sujeitos à 

preparação prévia de um estudo de impacto ambiental, caso diferente do Chile onde é exigido, 

e que fica restrito à elaboração para conferência da licença ambiental. E deve-se recordar que 
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no processo de lavanderia pode haver tingimento de tecidos e que utiliza elevada carga de 

produtos químicos que poluem rios e afetam a biodiversidade.  

A adoção de regras claras dentro do protocolo do Programa ABVTEX que orientasse os 

auditores a denunciarem situações de descumprimento das leis ambientais para órgãos públicos 

contribuiria para evitar problemas ambientais. O entrevistado OC1 argumenta que uma das não 

conformidades existentes na parte ambiental é em relação às estações de tratamento de efluentes 

e o não cumprimento das condicionantes da licença ambiental. Embora seja um item de grande 

importância, a sua ausência não traz a empresa para plano de ação ou reprova. Outro ponto que 

reforça a baixa importância para a questão ambiental no programa pode ser constatado no caso 

do subcontratado entrevistado S4 que não tinha a licença ambiental emitida e mesmo assim 

ficou aprovado e sem plano de ação. Mesmo na ausência do cumprimento da lei, ao existir a 

necessidade de abastecimento dos varejistas as empresas da base de fornecimento que não 

possuem tal licença podem ficar ativas dentro do Programa e efetuar entregas aos signatários. 

Isso destaca a fragilidade com que o protocolo é construído uma vez que não leva em 

consideração os impactos ambientais possíveis de uma atividade que tem potencial risco de 

contaminação e poluição ambiental como critério de rompimento de fornecimento ou para 

início do relacionamento entre empresas.  

Uma possibilidade de abertura e transparência seria o acesso aos relatórios de auditorias 

pelos agentes públicos fiscalizadores que ajudaria também ações mais concretas de educação e 

punição. Com base nesses relatórios públicos, os agentes do governo podem utilizar como 

instrumentos que orientam a ação educativa do governo, enquanto as ONGs podem pressionar 

para mudança setorial (MACDONALD, 2020). Deve-se aqui ressaltar que as ações de ONGs, 

como a ação DETOX do Greenpeace, têm grande relevância em pressionar as empresas e 

governos por mais atenção tanto no sentido de exigir mudanças de política quanto ao abordar 

os problemas e cobrar maior efetividade das práticas para deixar de focar apenas em 

greenwashing. 

Apesar das limitações, as mudanças de práticas relatadas intra e interorganizacional se 

referem à: redução dos processos trabalhistas, melhoria dos aspectos relacionados à saúde e 

segurança do trabalho, cumprimento da legislação trabalhista, organização e limpeza, 

destinação adequada dos resíduos têxteis, e, principalmente em relação ao tratamento de 

efluentes, como apresenta no Quadro 24. 
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Quadro 24 – Resumo da categoria “mudanças nas práticas” identificada com o auxílio do 

ATLAS.ti 
Códigos Subcódigos Citações 

Mudança de 

Práticas 

Outras certificações 

Três fornecedores trabalham com tecidos de fibras 

provenientes de áreas certificadas como BCI, contudo, 

apenas um deles possui o critério de compra para 100% 

dos tecidos (13 citações)   

Gestão 

Formalização da empresa 

Qualidade do produto 

Cumprimento dos prazos 

Organização do local de trabalho 

Relacionamento com fornecedor 

Condições de trabalho 

Cumprimento das leis trabalhistas 

Controles (58 citações) 

Socioambiental 

Uso de listas de restrição de produtos químicos; 

Destinação dos resíduos para desfibragem ou aterros; 

Aspectos de saúde e segurança; 

Ciclo fechado na lavanderia (30 citações) 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em relação às águas residuais, apesar de ser uma das mais negligenciadas na visão dos 

auditores (OC1, OC2 e OC3), e um item não cumprido pelo subcontratado entrevistado S4, o 

entrevistado F5 relata que até 2015 o tratamento de efluentes também não era uma realidade 

concreta na própria empresa: 

A gente estava num prédio no centro e fomos comprando as casas ao redor e nosso 

tratamento de efluente era uma “gambiarra”, não tinha espaço físico. A gente sabia da 

lei, a gente sabia que iria poluir, porém como não tinha cobrança a gente fazia. Em 

2015, mudamos de prédio e de lá pra cá fizemos o tratamento por ter mais espaço. É 

muito caro manter o tratamento de efluentes funcionando corretamente, custa quase 5 

mil/mês. E acho que se não tivesse a ABVTEX, eu não estaria fazendo o tratamento 

correto. Se ninguém exigir, porque irei gastar isso? Se ninguém exige a nota fiscal da 

lenha, pra que eu vou comprar lenha mais cara? (Entrevistado F5). 

Esse comportamento é uma caraterística marcante neste setor que deixa claro o 

desinvestimento para tratar os resíduos gerados (ALMEIDA; DILARRI; CORSO, 2016) o que 

negligencia os custos com as externalidades negativas e corrobora para a teoria de Boström et 

al. (2012) de que o cumprimento aos regulamentos governamentais são mais a exceção que a 

regra em países do Sul Global. Deste modo, mesmo que o tratamento de efluentes esteja 

expresso na legislação brasileira, como não há fiscalização de forma abrangente muitas 

empresas começaram cumprir em decorrência da exigência de a certificação ser um requisito 

básico para se ter relação comercial com o varejista.  Além disso, os controles passaram por 

monitoramento por parte das empresas o que contribuiu para melhoria dos processos e 

qualidade do produto: 
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Muitas vezes a gente não via como problema e hoje a gente passou a entender, como 

por exemplo muitas análises a gente nem fazia, como a análise da água. A gente nem 

fazia pra saber sobre a caracterização da nossa água. E aí vimos que existia problema 

e que interferia até na produção por conta da água de reuso (Entrevistado F8).   

A maior parte das mudanças destacadas pelos fornecedores entrevistados são inovações 

incrementais e de fim de tubo que buscam reduzir a poluição ambiental e melhorar a eficiência 

dos processos e que melhora a qualidade do produto, tais como: a utilização de filtros para 

retenção do material particulado; uso de máquinas laser para evitar o emprego de produtos 

químicos nos processos de efeitos nas peças; o processo de lavagem em ciclo fechado para 

reduzir a pegada hídrica; a desfibragem dos resíduos têxteis e possibilidades de uso como 

matéria-prima; mudança do processo de modelagem e aquisição de máquina de corte 

automática que permite maior precisão e menor desperdício de tecido; utilização de listas de 

restrição de produtos químicos nocivos no processo de tingimento de tecidos e estamparia.  

Um fator que deve ser analisado como importante ponto que tem sido executado pelo 

varejista entrevistado V4, é a lista de restrição do Programa ZDHC que regula os produtos 

químicos nas lavanderias. Isso converge para a disseminação de boas práticas e educa a base de 

fornecimento. A adoção desse instrumento de regulação internacional pode corroborar para essa 

construção crítica que educa, contribui para a redução dos riscos no ambiente ocupacional em 

relação à saúde dos trabalhadores, e prevenir a poluição do meio ambiente. Dado que não há 

“um sistema geral de tratamento para efluentes com alta coloração. Existem muitas formas de 

tratamento, mas nenhuma é totalmente eficaz e algumas necessitam de associações de técnicas 

para serem eficientes, tornando-se muitas vezes inviável por gerar alto custo” (ALMEIDA; 

DILARRI; CORSO, 2016, p. 5), a adoção do ZDHC contribui para avanços por agir 

preventivamente.  

Já pela percepção dos subcontratados, as práticas mais ressaltadas foram em relação a 

cumprimento das normas trabalhistas, melhoria do relacionamento com o fornecedor, 

cumprimento dos prazos de entrega, organização e controles. A gestão é feita pelo fornecedor 

e alguns varejistas realizam auditorias próprias.  

Em relação aos aspectos sociais, as questões que envolvem mais tempo para análise e 

têm relação com as entrevistas são as que, em muitos casos, podem ser negligenciadas como 

ressaltou o entrevistado G1 e como descreve o entrevistado CC2: 

Essas questões não chegam até o trabalhador e ocorre assédio, inclusive em grandes 

marcas que têm o selo pela ABVTEX. Porque não são todas tá, não vou dizer aqui 

para você que são todas, mas na sua maioria quando é para chegar adquirir o selo, 

organiza a empresa, adequa às essas condições, mas assim naquele seu primeiro 

momento e depois de muitas vezes ter adquirido o selo de qualidade, não são todos, 

mas na sua maioria absoluta a meio como diz a palavra “desleixo toma conta” 

(Entrevistado CC2). 
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Pela visão dos auditores, as principais mudanças foram em relação a formalização e 

gestão da empresa e na contratação dos funcionários. Já em relação aos processos de gestão que 

envolvem uma análise de recomendações técnicas, como condicionantes da licença ambiental 

e outros documentos que destacam medidas de saúde e segurança que devem ser implantadas e 

implementadas, há empresas que possuem, porém, não executam as adaptações recomendadas. 

Isso compromete os resultados tanto em relação a saúde e segurança do trabalho quanto na 

prevenção da poluição ambiental.  

 

6.5.1 Práticas de compras 

O varejo de vestuário é marcadamente pautado em estratégias que promovem a 

renovação permanente das roupas, o elevado consumo e geração de muito resíduo. Assim, o 

modelo de cadeia orientada pelo comprador deixa as decisões de compras orientadas para os 

preços dos produtos, sem metas de redução e sempre com projeção de aumentar as vendas. Essa 

lógica de crescimento vai contra o respeito ao que Bursztyn e Bursztyn (2012) denominam de 

limites de regeneração do meio ambiente. 

Uma forma de reorientação dos processos produtivos é a incorporação dos custos totais 

de produção com base nos impactos ambientais e sociais que podem acarretar e, conforme  

Egels-Zandén, Hulthén e Wulff (2015), trabalhar com planilha de custo aberto, o que permitiria 

identificar a composição dos custos de produção. Por não trabalhar desse modo, as práticas de 

compras não contemplam mudanças estruturais e assumem apenas metas de ampliação da oferta 

de mais produtos de menor impacto. Contudo, não é de forma representativa – como exemplo 

o entrevistado V2 que tem meta de ampliar para 15% os produtos provenientes de fibras de 

menor impacto. Mesmo que isso possibilite atingir menor poluição, não é suficiente se não 

houver o rompimento com a lógica da obsolescência programada característica do setor de 

vestuário pela lógica dominante. Uma vez que o modo de operação está ligado diretamente ao 

modelo de negócio e se constitui, conforme o relatório da Ellen Macarthur Foundation (2017), 

como limitador da ampliação dos aspectos de sustentabilidade pelos designers e compradores.  

Ao analisar o Índice de Transparência da Moda brasileiro, conduzida por Muratore e 

Marques  (2021), nas edições 2018 e 2019, foi possível identificar que as práticas de compras 

é um dos aspectos mais negligenciados pelas marcas que compõem o índice e que as soluções 

apresentadas pelas empresas é como se elas fossem apenas um ator que faz parte da cadeia e 

não o principal impulsionador da produção e do consumo. As práticas divulgadas cobrem 

expectativas mínimas sobre o relacionamento comprador-fornecedor e focam em divulgar as 
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principais diretrizes para se tornar um fornecedor, quais etapas o fornecedor deve percorrer para 

ser cadastrado e divulgação de código de conduta juntamente com algumas informações sobre 

auditorias de conformidade. 

Ao abordar a análise dos contratos é possível identificar que os acordos favorecem os 

que detêm poder, uma vez que cancelamentos e prorrogação de pedidos são recorrentes o que 

coloca em insegurança a cadeia de fornecimento. Outro ponto, é que muitos dos contratos 

firmados entre os varejistas e os fornecedores deixam cláusulas expressas que tentam livrar a 

corresponsabilidade, e por isso, muitas vezes, os varejistas e o próprio protocolo do Programa 

ABVTEX ignoram os impactos associados com determinadas atividades. Se os requisitos forem 

fracos serão ineficazes porque não serão suficientes para resolver problemas ambientais 

duradouros (BERNSTEIN; CASHORE, 2007) e se forem limitados a regulação pública e estas 

forem fracas também não há mudanças efetivas (O'ROURKE, 2006). 

Logo, o risco também está associado à dependência que o varejista tem em relação ao 

fornecedor, o que torna seletivo na aplicação da penalidade. Portanto, indica que há fraca 

aplicação e fiscalização das próprias leis o que permite atitudes mais discricionárias por parte 

das empresas (ABREU et al., 2021). Este ponto é uma das barreiras na adesão e está relacionado 

com a saída de empresas pela ausência do poder público atuar enquanto fiscalizador do 

cumprimento legal.  

Os dados das entrevistas permitem direcionar para essa conclusão, uma vez que não é 

uma prioridade a aquisição de produtos de menor impacto para os varejistas entrevistados V1, 

V2 e V3, o que permite inferir que esse comportamento também é replicado pela cadeia de 

fornecimento que não possui uma política socioambiental.  

  Uma outra prática utilizada pelos varejistas de moda é a criação de marcas com 

diferentes enfoques e critérios de sustentabilidade, o que permite inferir que aspectos ligados à 

sustentabilidade estão mais relacionados à exploração de nichos específicos para diferenciação 

do que por assumir compromisso de mudança de paradigma de produção orientado à 

sustentabilidade. Muratore e Marques (2021) argumentam que  marcas de mesmo grupo 

possuem diferentes visões e comunicação. Como exemplo, eles exploram o caso da Havaianas 

e Osklen, ambas do grupo Alpargatas, enquanto a primeira tem foco na preservação do meio 

ambiente e parcerias para apoio financeiro para instituições que trabalham com essa causa, a 

segunda  é mais focada em inovação e sustentabilidade em toda a sua cadeia de suprimentos 

como algo de relacionado mais a um novo nicho (MURATORE; MARQUES, 2021) do que 

uma necessidade de mudança em decorrência da emergência climática.  



163 

 

 

A falta de uma política de compra pode ter relação também com a desistência da base 

de fornecimento em trabalhar para o varejo como também de se manter certificadas no 

programa dada a sazonalidade característica do sistema fast fashion, e os custos para 

manutenção dos requisitos por parte de empresas pequenas e micro se tornam elevados. Deste 

modo, a sazonalidade impede que muitas empresas façam planejamento e continuem 

cumprindo os requisitos e gerando empregos. A postergação de pedidos e pagamentos, leva a 

um efeito cascata, também é citada como um fator que corrobora para que as empresas não se 

mantenham no programa e prefiram trabalhar de forma irregular devido às condições 

financeiras. Logo, o sistema tributário é apontado como um outro fator que empurra as pequenas 

empresas para a informalidade ou para a criação de outras empresas menores para continuarem 

a ser tributadas em determinado percentual. Outro ponto que deve ser também observado são 

os intermediários, que são denominados como atravessadores, que são empresas que não 

possuem unidades fabris, terceirizam todas as etapas de produção e têm ganhos maiores que as 

próprias oficinas de costura. 

 

6.5.2 Transparência 

Como vimos, o sistema fast fashion criou uma cultura centrada na velocidade de 

reposição que se pauta na oferta cada vez maior de produtos com ciclos de vida útil voláteis 

com baixa qualidade, em decorrência do uso de matéria-prima sintética, e que desconsidera as 

externalidades negativas. Nesse sentido, acredita-se que a mudança do comportamento de 

compra dos consumidores pode ser uma forma de pressão sobre o mercado, uma vez que “os 

consumidores têm sim sua responsabilidade, mas ao mesmo tempo eles não têm informação 

suficiente para fazerem escolhas” (Entrevistado O1).  

No entanto,  Muratore e Marques (2021) identificaram que o compromisso de algumas 

marcas no fornecimento de informações que possam auxiliar na tomada de decisão de compra 

por parte dos consumidores é baixo e até mesmo nenhum. Os autores destacaram que a Le Lis 

Blanc, a John John e a Brooksfield, marcas signatárias do Programa ABVTEX, não fornecem 

informações sobre a cadeia de fornecimento. O que permite inferir que ser parte do Programa 

não promove necessariamente uma mudança no direcionamento das práticas de transparência 

das empresas signatárias. 

A busca pela transparência por parte dos consumidores brasileiros de produtos de 

vestuário, na visão dos entrevistados, é inicial e o consumo está muito orientado ao custo do 

produto, do que relacionados aos aspectos ambientais e sociais: 
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Se tiver produto sustentável com o mesmo preço, compro o produto sustentável. Então 

nosso cliente é muito suscetível a preço. Por isso, quando você pega algumas marcas 

de valor agregado maior, ela consegue fazer produtos mais caros porque aquele cliente 

já está acostumado a comprar esse produto mais caro. Mas quando você pega varejo, 

que tem produto de um olhar de uma classe mais baixa, a variação de preço é 

fundamental para decisão de compra (Entrevistado V2). 

Essa é uma prática muito usada por compradores que, muitas vezes, submetem a base 

de fornecimento a um sistema de pedidos flexíveis de elevada pressão comercial, que sustentam 

condições de trabalho precárias, baixos salários, horas extras longas, contratos informais 

(BARRIENTOS; KOTHARI; PHILLIPS, 2013) e poluição ambiental. Sabe-se que um dos 

motivadores da alienação dos impactos socioambientais negativos por parte da sociedade é 

provocada pela descentralização e fragmentação das unidades produtivas ao redor do globo e 

com isso a própria responsabilização é dificultada. E acontece também na produção local, como 

o caso do Brasil e como salienta a entrevistada O1: 

Por ser o perfil produtor-consumidor, então a gente também deveria ter uma 

transparência e um cuidado maior por exemplo com uma cadeia. E aí não sei se 

deveria ser tão difícil para chegar como é por exemplo os principais países 

importadores, os Estados Unidos. Então é mais difícil porque ele tem uma cadeia 

gigantesca de suprimentos e que estão em outros países, mas no Brasil essa gestão das 

marcas teria que ser mais facilitada pelo acesso, pela proximidade, pela língua, pelas 

leis, pelo conhecimento do mercado (Entrevistado O1). 

Portanto, o conhecimento da cadeia e o mapeamento dos aspectos socioambientais 

permitem identificar os principais impactos e criar instrumentos que possam auxiliar de maneira 

efetiva na redução destes. Contudo, nota-se que as varejistas e maior parte das certificações no 

setor, Figura 1, são mais direcionadas aos níveis mais próximos, primeiro e segundo nível, nos 

quais pode ser observada a relação da marca por meio da etiqueta das peças com as condições 

da produção. E ao analisar tanto a gestão da cadeia de fornecimento dos varejistas entrevistados 

quanto o nível de abrangência do Programa, percebe-se que ambos focam nos elos mais 

próximos, que são considerados os nós mais críticos, enquanto os mais poluidores que estão na 

produção das fibras e no beneficiamento dos fios e tecidos, ficam, como destaca O’Rourke 

(2014), mascarados pela dispersão da cadeia produtiva ou pela deficiência proposital das 

empresas focais não gerenciarem.  

Outro ponto é a rastreabilidade das peças, uma vez que pela etiqueta do vestuário às 

vezes é impossível identificar o responsável pela produção da peça, já que os dados são das 

marcas e não da produção.  Nesse sentido, apenas o entrevistado V1 fornece informações sobre 

os fornecedores que confeccionam as peças na etiqueta de composição fixa ao produto, ao passo 

que todos os signatários entrevistados mantêm a lista da cadeia de fornecimento em seus sites 
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do mesmo modo que a ABVTEX. Isso demonstra uma consonância com os programas 

internacionais, tal qual exemplo do FWF. 

O processo de rastreabilidade dos produtos realizado durante a auditoria de certificação, 

é conduzido por meio da conferência da nota fiscal e da checagem da lista de subcontratados 

declarados pelo fornecedor. Esse processo pode falhar, pois não há como ter certeza de que não 

ocorre o repasse de peças para outras empresas não certificadas, já que se baseia na checagem 

documental. Processo contrário ocorreria se tivesse a adição de sistemas inteligentes que 

usassem sistema de rastreamento das peças como já disponíveis no mercado. Outro ponto de 

destaque é quanto a limitação dessa transparência que se detém na divulgação dos fornecedores 

e subcontratados e não divulga o restante da cadeia onde se concentra as atividades mais 

poluidoras. Foi salientado também pela entrevistada O1 descreveu como sendo limitada a 

divulgação de empresas poluidoras como lavanderia, estamparia, beneficiamento e até chegar 

no nível da matéria-prima. Já pela perspectiva do entrevistado O2, a não publicação decorre da 

estratégia de não se expor para a opinião pública e acarretar impactos financeiros.  

A baixa transparência no Programa também é salientada pelo entrevistado G1. Segundo 

ele, as informações dos relatórios ficam retidas no ambiente interno, o que desloca a autoridade 

reguladora do Estado e tentam ser atrelados com estratégias de marketing das empresas para 

assegurar boa imagem ou enfatizar um papel positivo das ações. Ao mesmo tempo que 

sancionam e excluem empresas da base de fornecimento, não possibilitam adequação ou a 

construção de capacidades na cadeia de fornecimento, o que não provoca mudança de cultura. 

Assim, a empresa é retirada da base de fornecimento de forma abrupta e pode não conseguir 

permanecer ativa, o que acarreta muitas externalidades socioeconômicas negativas. A 

publicação dos resultados da auditoria e uma abertura para que representantes do governo 

integrem o conselho consultivo poderia criar uma possibilidade de uma interface público-

privada que seria benéfica para a sociedade, como foi salientado pelo entrevistado G1.  

Nesse sentido, a disponibilidade dos relatórios completos com as notas permite que as 

não conformidades sejam destacadas e uma ação coletiva por parte dos representantes de classe 

e do poder público possam ser tomadas (POSTHUMA; BIGNAMI, 2014). Isso tende a 

demonstrar uma maior transparência setorial, prática que é utilizada pelo FLA. Segundo Egels-

Zandén, Hulthéne Wulff (2015), nos relatórios da FLA é possível identificar os resultados que 

cada fornecedor possui e acompanhar o processo de melhoria contínua ao longo dos anos, pois 

fornece a divulgação completa das condições de sustentabilidade, mas, no entanto, não conecta 

essas informações aos nomes dos fornecedores. O FLA é transparente em termos de condições 

de sustentabilidade, mas não em termos de rastreabilidade por não conectar o fornecedor ao 
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comprador. Portanto, além de conferir melhorias na cadeia de suprimentos, também converge 

para aumentar o acesso à informação e a tomada de decisão para os fornecedores. De outro 

modo, aumenta-se as incertezas para os fornecedores. O Quadro 25 apresenta pontos relativos 

à transparência.  

 

Quadro 25 – Resumo da análise dos códigos e subcódigos de “transparência” 
Códigos Subcódigos Citações 

Transparência 

Demanda do 

consumidor 

A demanda do consumidor de produtos de vestuário 

brasileiro, pela perspectiva dos varejistas entrevistados, 

está muito ligada com a questão do preço pago pelos 

produtos e não necessariamente aos aspectos ambientais 

e sociais (5 citações)  

Divulgação da lista da 

cadeia de 

fornecimento e 

resultados 

 Há divulgação da lista das empresas certificadas no site 

da ABVTEX e todos os varejistas divulgam em seus 

próprios sites a lista da cadeia de fornecimento. 

Contudo, percebe-se que há limitações e diferenças entre 

as informações divulgadas e o nível de abrangência. Já 

por parte dos fornecedores não há essa informação. Não 

são divulgados os resultados e as não conformidades 

existentes na cadeia (34 citações) 

Rastreabilidade  

O Programa e os varejistas pautam-se em auditorias de 

rastreabilidade da nota fiscal para a identificação dos 

locais onde está a produção das peças (5 citações) 

Sanções 

 As sanções se diferem em relação a criticidade da não 

conformidade: se for crítica são de 6 meses de 

suspensão, enquanto as demais incorrem no plano de 

ação por três meses. O limitante é não ter diferenciação 

entre as não conformidades dentro do plano de ação (18 

citações) 

Recurso e apelação 

É centrado nos varejistas e nenhum dos fornecedores ou 

subcontratados sabiam da existência deste item (5 

citações)  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Pela análise das sanções aplicadas no Programa, percebe-se de maneira clara quem 

detém o controle das regras do jogo. Para os signatários, há uma flexibilidade no cumprimento 

do termo de compromisso, onde há varejistas que nunca conseguiram ter sua cadeia totalmente 

certificada, e estão em processo de desenvolvimento da sua cadeia de subcontratados. Contudo, 

o prazo é de três meses para que fornecedores e subcontratados se adequem aos processos 

requeridos e em caso de uma não conformidade crítica sejam punidos com seis meses de 

suspensão.  

A gente acredita que é importante dá uma chance de recuperação para esses 

fornecedores, por isso a gente dá uma penalidade que é bastante rígida, então durante 

seis meses ele não vai receber novos pedidos, ele não vai poder se relacionar 

comercialmente com os associados signatários do Programa, né. E para muitas 

empresas isso significa praticamente o fechamento da empresa. E depois desse 
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período, ele querendo operar da maneira correta como reza o protocolo, todo 

regulamento, ele pode tentar se habilitar novamente e passar pelo processo de 

auditoria e sendo aprovado ele continua no processo de certificação (Entrevistado 

ABVTEX). 

Com esse processo de punição destaca-se que um dos objetivos é a contenção de riscos 

e não a evolução da cadeia com base nos requisitos sociais e ambientais, uma vez que os 

tomadores de decisão nada sofrem pelo descumprimento dos requisitos. Entretanto, algumas 

renovações dependem também de órgãos estaduais que muitas vezes demoram para expedir 

documentos, enquanto outras dependem do pagamento pelo próprio varejista em honrar os 

compromissos assumidos com os pedidos que está relacionado com as práticas de compras e 

contratos que deixam a cadeia de fornecimento em dificuldades de atendimento dos requisitos 

propostos, como o exemplo descrito pelo fornecedor:  

Nós paramos de trabalhar com um magazine em 2019 porque eles davam muito 

problema, prorrogaram pedidos e representa muito pra gente. Em um determinado 

mês fomos renovar a ABVTEX e eles fizeram uma prorrogação enorme, 

automaticamente ele prorrogou muitas peças, 60% da minha produção, e então não 

tivemos aquele faturamento e não conseguimos pagar o FGTS do mês. E por isso 

ficamos em plano de ação. Mas isso foi um fato inesperado por conta do próprio 

magazine e fiquei em plano de ação (Entrevistado F5). 

 

Como a ABVTEX descreve que busca comércio justo para atingir tal objetivo é 

necessário que se tenha uma outra prática de compra pautada em requisitos para a própria 

proteção dos empregos dignos.  

 

6.5.3 Implementação 

Os fatores e desafios para a implementação da conformidade nas cadeias de suprimentos 

do varejo de vestuário estão relacionados a inúmeras variáveis, como: pressão por preço pelos 

compradores; apoio financeiro limitado para a implementação; relacionamento de curto prazo; 

falta de suporte e gerenciamento da cadeia de subcontratados (AKBAR; AHSAN, 2019). 

A ABVTEX não tem um programa de capacitação em termos de gestão com os 

fornecedores, mas busca desenvolver parcerias para aprofundar a capacitação da cadeia 

produtiva. A abrangência dessas ações ocorre com um número reduzido de fornecedores e quem 

escolhe são os varejistas que priorizam fornecedores estratégicos e isso converge para as 

argumentações de Niforou (2015) que destacam maior proximidade e melhores resultados em 

fornecedores estratégicos. Contudo, como demonstrou Moro (2016) estes constituem um 

número reduzido e se dirigem ao primeiro nível da base de fornecimento. Dentre os benefícios 

aos fornecedores estratégicos, tem-se maior demanda de pedidos, melhor previsibilidade, 
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relacionamento de longo prazo e são os que normalmente são selecionados para planos de 

desenvolvimento.  

A cooperação entre as empresas focais e a base de fornecimento ocorre com um número 

determinado de fornecedores, o que não abrange a totalidade e compreende como um dos 

motivadores da rotatividade da base de fornecimento, principalmente em relação aos 

subcontratados. A não previsibilidade de pedidos corrobora para que muitos fornecedores não 

mantenham vínculos com os subcontratados e ampliem as subcontratações flutuantes para 

atendimento da demanda de produção. O relacionamento deve ser pautado em longo prazo para 

que as empresas tenham condições financeiras de se manterem certificadas. Isso ainda é um 

ponto limitado dentro do Programa que não possui critérios de avaliação da política de compras 

dos varejistas que priorizem os relacionamentos de longo prazo.  

Relacionamento a longo prazo é um dos princípios que permitem que padrões de 

sustentabilidade sejam mantidos e que tenha melhoria contínua, uma vez que os investimentos 

em aspectos de sustentabilidade podem incorrer custos elevados e sem a garantia de 

fornecimento a longo prazo o oportunismo pode ser mais rentável. Esse é outro ponto em que 

o Programa difere de iniciativas internacionais, já que um dos pilares da FWF é na melhoria a 

ser alcançada a longo prazo e não na exclusão da empresa.  

Dentro da implementação também há um problema de agência, no qual a varejista opta 

por considerar e investir mais em determinados pontos por conta dos riscos que está disposta a 

correr. Ademais, há um desequilíbrio de poder que tende a centrar nos varejistas a decisão tanto 

na punição dos fornecedores quanto na emissão de pedidos que envolve uma sazonalidade de 

pedidos e oportunismos na procura de redução de custos de produção o que impede que decisões 

pautadas em sustentabilidade sejam efetivamente tomadas.   

Esse tipo de relacionamento existente na cadeia de fornecimento de vestuário entre 

compradores e fornecedores é baseado em custos de transação e caracterizada pela procura 

contínua de fornecedores alternativos, ou flutuantes, em termos, condições e preços de contrato 

mais lucrativos (AKBAR; AHSAN, 2019). Isso pode influenciar o comportamento de muitos 

fornecedores que, frequentemente, aceitam pedidos acima do limite de capacidade da fábrica 

para ganho em escala, vantagem competitiva e recorrem a elevadas subcontratações. Esse 

comportamento também ocorre para atender os contratos estabelecidos, como prazos, bem 

como pelo fato de o fornecedor não possuir determinados processos ou por atuar apenas como 

um agente intermediário sem execução de nenhuma etapa do processo produtivo. Essa relação 

de curta duração, e por vezes não reconhecidas ou rastreáveis pelos compradores, torna um 

desafio supervisionar a implementação de padrões (AKBAR; AHSAN, 2019; MORO, 2016).  
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A seguir, o Quadro 26 destaca um resumo dos avanços e desafios da implementação do 

Programa ABVTEX. 

 

Quadro 26 – Resumo da categoria “implementação” identificadas com o auxílio do ATLAS.ti 
Códigos  Subcódigos Citações 

Implementação 

Análise do 

Desempenho 

A ABVTEX não faz a gestão de indicadores em que analisa a 

evolução da cadeia. Essa função é dos varejistas dentro da 

cadeia e muitos não fazem. Deste modo, o desempenho pode ser 

comprometido por existir varejistas que não tem departamentos 

que monitoram a cadeia de fornecimento (11 citações).  

Assistência e 

treinamento 

A falta de treinamento para os auditores corrobora para análises 

conflituosas e questionáveis em relação a interpretação dada (13 

citações)  

Parcerias 

São envolvidos organismos certificadores e o Programa é 

apoiado pela OIT e alguns treinamentos pontuais com empresas 

selecionadas junto ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas e ao Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (4 citações) 

Fiscalização 

Destaca-se que falta fiscalização por parte do governo na 

questão ambiental, pois há ações em determinados estados, 

porém não de forma homogênea no país. A autorregulação 

privada não substitui a fiscalização pública (11 citações) 

Equipe 

Houve avanços na criação de departamentos específicos para a 

gestão da cadeia de fornecimento, contudo nem todas as 

varejistas fazem a gestão da cadeia. A equipe da ABVTEX é 

enxuta e não tem corpo técnico fixo (6 citações)  

Cultura 

Há predominância de uma cultura de exploração do trabalho e 

do meio ambiente entre as empresas. A falta de fiscalização do 

governo e incentivo de uma agenda ampla que priorize 

mudanças setoriais (6 citações)  

Configuração 

da cadeia 

A configuração da cadeia está relacionada com a concentração 

de poder nas mãos dos varejistas e de alguns fornecedores de 

grande porte. Enquanto os subcontratados ficam com o menor 

lucro e com responsabilidades iguais. Contribui para 

informalidade das empresas que optam por vender para as lojas 

de rua que não possuem gestão da cadeia (5 citações) 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A falta de gestão das não conformidades existentes nas empresas certificadas e da 

classificação – bronze, prata e ouro - tanto pelos varejistas entrevistados quanto pela gestora do 

Programa ABVTEX, a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, limita a melhoria contínua e a 

efetividade das ações. E como não há divulgação dos relatórios e nem a classificação das 

empresas certificadas, não é possível avaliar como ocorre a evolução das empresas certificadas. 

Isso impacta nos objetivos do Movimento da “ModaComVerso”, lançado em 2021 pela 

ABVTEX, que propõem uma conscientização do consumidor sobre a cadeia de fornecimento.  

Durante a pandemia do COVID 19, o protocolo de certificação passou a ter uma lista de 

verificação reduzida, 87 questões, com auditorias realizadas de modo remoto durante o período 
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de março a outubro de 2020. Neste período a auditoria não foi exigida como critério para manter 

o fornecimento. Deste modo, percebe-se que o foco, neste período de excepcionalidade, foi no 

abastecimento e não nas condições de trabalho e ambientais.  

Para os fornecedores, os principais impactos foram postergação de pedidos, 

cancelamentos, falta de matéria-prima e insumos. Ao mesmo tempo houve uma preocupação 

com o desabastecimento por parte dos varejistas que intensificaram conversas com a cadeia de 

fornecimento. No entanto, Chkanikova e Lehner (2015) destacam que as metas de longo prazo 

não devem ser comprometidas por agendas corporativas de curto prazo. Isso abre discussão 

sobre as práticas de compras e contratos que incluem cláusulas que conferem mais o poder aos 

varejistas, mas num cenário de mudanças climáticas é necessário ser repensado e alterado:  

E agora num momento desse de pandemia que prorroga 30 dias tem penalidade pra 

ele? Você vai exigir que ele cumpra penalidade? Porque a gente cumpre. Se você não 

entrega no prazo ele te aplica uma multa de 5%, e se não entrega, ele cancela o pedido. 

E todas as multas são aplicadas pra você (Entrevistado F4). 

A gestão dos contratos possibilita também a discussão da centralidade em atributos que 

se restringem ou privilegiam prazos e não discuta a perenidade da contratação para atendimento 

das demandas que ocorrem de modo sazonal. Como argumenta a entrevistada O1:  

na pandemia onde a gente viu grandes marcas globais cancelando seus pedidos, 

muitos deles prontos já prontos, prontos para serem despachados. [...] são grandes 

marcas que usam aí a cláusula de força maior nos seus contatos para se eximir de 

qualquer tipo de obrigação contratual e qualquer tipo de responsabilidade com o 

restante da sua cadeia.  

Ou ainda, os custos de transação ex ante não são tantos que favorecem a procura de 

novos fornecedores ou subcontratados flutuantes para a execução de serviços.  

 

6.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da teoria organizacional foi possível identificar as limitações e avanços que as 

empresas focais possuem em relação ao seu gerenciamento da base de fornecimento por meio 

dos mecanismos de eficiência como também na implementação do Programa ABVTEX. Já a 

abordagem institucional, com foco na regulação privada setorial permitiu compreender as 

limitações que a estrutura e os instrumentos de governança do programa em análise possuem. 

Para avanços rumo à integração de práticas socioambientais na cadeia de fornecimento, o 

Programa necessita de requisitos mais robustos no protocolo de certificação, mais investimento 

em treinamento e engajamento das empresas certificadas, geração de indicadores, análise das 
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não conformidade e criação de planos de melhoria contínua, política de compras e 

transparência.  

O processo de governança é fundamental para a coordenação da cadeia de suprimentos 

global e a empresa focal é o elo com maior poder e que governa a cadeia e que permite induzir 

orientações sobre produtos e processos, bem como monitorar e controlar. A literatura 

organizacional revela que os programas de compliance e códigos de conduta se destacam como 

o início de uma mudança de cenário. Estes se constituem como o primeiro passo que muitas 

empresas focais adotam para gerir os riscos, como instrumento de legitimidade, e melhoria de 

desempenho, mecanismo de eficiência, da cadeia de suprimentos. E a abordagem institucional 

explica a estrutura e os instrumentos de governança setorial.  

A partir dessas duas perspectivas, a pesquisa identificou como ocorre a governança da 

cadeia de fornecedores do varejo de vestuário dos signatários que visa a adoção de práticas 

sociais e ambientais conduzida pelo Programa ABVTEX com estrutura de governança centrada 

nos varejistas signatários. Como instrumentos de governança têm-se a criação do protocolo de 

certificação e a adoção de auditoria de terceira parte para verificar o atendimento ao padrão.  

Pela análise da criação do Programa ABVTEX, observa-se que foi uma resposta para a 

pressão executada na época com a agenda de combate ao trabalho análogo à escravidão adotada 

a partir dos anos de 2000. Com a crescente fiscalização por parte dos auditores fiscais do 

trabalho e a ampla divulgação nos veículos de comunicação, como exemplo a cobertura das 

ações e matérias publicadas pela ONG Repórter Brasil, criou um cenário de exposição para as 

marcas. Isto, converge para os achados de Boström et al. (2012) que argumentam que esse setor 

tem uma abordagem mais reativa para dar respostas aos problemas socioambientais e se 

respalda em medidas de governança, na qual as empresas focais buscam por mudanças 

estruturais para utilizar de instrumentos para regular a base de fornecimento. No entanto, 

conforme os resultados desta pesquisa, o programa analisado não contribui para confirmar essa 

afirmação, pois são mudanças pautadas em soluções incrementais e insuficientes para a 

transição de um novo paradigma de produção, uma vez que o protocolo de certificação é 

baseado na definição e na aplicação dos requisitos limitados a conformidade legal e sem 

orientação para melhoria contínua.  

Pela perspectiva da tomada de decisão, esta é centralizada nos varejistas signatários que 

definem o desenvolvimento de padrões socioambientais. O gerenciamento da cadeia de 

fornecimento é realizado pelos varejistas que possuem sua própria estrutura de monitoramento, 

controle e análise dos resultados das auditorias. De certo modo, há diferenças entre os 

compromissos assumidos por cada signatário, a forma de gestão e critérios diferentes para a 
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avaliação dos resultados da auditoria por parte dos signatários, o que tende a provocar 

dissonâncias de interpretação do protocolo por parte dos fornecedores.  

Dentre os pontos fortes que o Programa possui, destacam-se: 

• Criação de uma estrutura de governança setorial dos varejistas signatários, por 

meio de um Programa de regulação privada que tem como objetivo ampliar as 

boas práticas socioambientais no gerenciamento da cadeia de fornecimento. É 

utilizado como único critério de homologação da questão ambiental por três 

varejistas entrevistados; 

• Ampliação do atendimento do cumprimento das leis trabalhistas e ambientais 

pela base de fornecimento; 

• A atuação mais ampla das empresas multinacionais foi constatada pelas 

entrevistas, uma vez que o entrevistado V4 também possui um gerenciamento 

de níveis mais próximo a montante e utiliza de listas de restrição de produtos 

químicos perigosos para avaliar e monitorar sua cadeia; 

• Melhoria organizacional das empresas com impactos positivos na qualidade do 

produto e atendimento aos prazos;  

• Divulgação da lista de fornecedores no site com endereço e dados sobre a 

empresa; 

• Estabelecimento de processo de auditoria com verificação de terceira parte, o 

que busca proporcionar imparcialidade no processo de verificação; 

No entanto, foram identificadas limitações que impedem avanços ao programa e não 

permitem mudanças estruturais orientadas para padrões de produção setorial sustentáveis, tais 

como: 

• Estrutura com o poder de decisão centrada nos varejistas, converge para um 

protocolo limitado e direcionado a redução de riscos de imagem com elevados 

conflitos de interesses, principalmente para manter o abastecimento ao mercado; 

• A criação do Programa de certificação com foco na redução de riscos a imagem 

e limitado na sua abrangência para a inclusão da esfera ambiental, uma vez que 

considera como tolerância zero apenas questões ligadas a direitos humanos e 

piores formas de trabalho, tais como trabalho análogo à escravidão, infantil e 

estrangeiro irregular. Contudo, o protocolo é limitado para identificar as 

questões como o assédio moral e sexual, conforme relato da entrevistada CC2, e 
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para os casos que são identificados não há apuração por parte da ABVTEX e 

nem repasse para os órgãos públicos, ou seja, não são resolvidas;  

• A falta de um corpo técnico para análise dos requisitos contribui para elevar o 

número de alterações durante o mesmo ano, o que pode ampliar a assimetria da 

informação e resultados conflitantes de uma certificadora para outra;  

• A fragilidade do gerenciamento da cadeia por parte do protocolo de certificação 

e dos varejistas signatários está em relação, principalmente, aos requisitos 

ambientais. Como pode ser observado, estes requisitos podem constituir apenas 

5% da nota para seleção de um fornecedor enquanto outros varejistas nem 

mesmo adotam tal critério. Deste modo, o gerenciamento míope das questões 

ambientais pelos varejistas, corrobora para a falta de efetividade da governança 

privada, pois são eles os criadores e revisores do protocolo de certificação 

ABVTEX; 

• O instrumento baseado em lista de verificação é limitado e não colabora para 

compreensão da melhoria contínua que necessita de mensuração e metodologia 

ativa que acrescente análise de indicadores. O atual modelo limita avanços no 

gerenciamento da cadeia de fornecimento, ainda que as novas pontuações 

“bronze, prata e ouro” possibilitem um certo avanço, não se configura como 

melhoria contínua e gestão desses indicadores socioambientais; 

• A centralização das decisões nas empresas varejistas destaca o distanciamento 

de estruturas de governança que pressupõem representação diversificada; 

• Critérios ambientais não são considerados como item que reprove uma empresa 

durante a auditoria. Isto pode ser observado no caso de um dos subcontratados 

desta pesquisa que não tem licença ambiental e permanece aprovado no 

Programa. Isso não apenas expõe a seletividade das questões que são 

consideradas itens reprováveis, o que converge para o que a literatura aponta que 

há destaque para riscos que tenham maior peso de exposição para a empresa 

(EGELS-ZANDÉN; LINDHOLM, 2015), como também expõe a falta de 

atendimento do mínimo que é o cumprimento da legislação ambiental;  

• As lacunas na representação das partes interessadas contribuem para definição 

reduzida dos requisitos ambientais e na limitação da auditoria à verificação da 

conformidade legal, e apontam as dificuldades da autorregulação para 

representar um instrumento efetivo na adoção de boas práticas alinhadas à 
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mudança dos padrões de produção, como estabelecido no Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 12 da Agenda 2030. A transição para um 

programa setorial com representação de múltiplas partes, a exemplo do FSC, 

poderia auxiliar de forma positiva por incluir e engajar mais atores para o 

processo de governança setorial.  

• As práticas de compras por partes dos signatários, sem um plano de 

previsibilidade e garantias de recebimento, como cancelamentos e prorrogações, 

comprometem a permanência das empresas no programa de certificação, pois 

isso é prejudicial para a manutenção das práticas ambientais e sociais uma vez 

que se pressupõe relacionamentos de longo prazo para integração de aspectos de 

desenvolvimento sustentável;  

• Outro ponto que expõe o sistema fast fashion e sua estrutura de governança é o 

desconhecimento da capacidade produtiva e financeira da sua rede de 

fornecimento, pontos não abordados pelo programa. Isso corrobora para a 

subcontratação por parte dos fornecedores para atender pedidos e ter ganhos em 

escala. Sabe-se que esse tipo de estratégia de se utilizar subcontratados flutuantes 

é um mecanismo para redução dos custos de produção e cumprimento de prazos, 

o que também impacta na evolução e manutenção das empresas no programa e 

consequentemente das práticas socioambientais;  

• Apesar da certificação estar voltada para toda a cadeia, o escopo direciona 

responsabilidades para os fornecedores de primeiro e segundo níveis da cadeia, 

delimitado para os processos que estão a partir do corte da peça: corte, costura, 

lavanderia, estamparia, tingimento, passadoria, acabamento, expedição. 

A partir das análises dos resultados e compreensão do fenômeno estudado, 

recomendações para a alteração na estrutura e nos instrumentos de governança em estudo são 

apresentadas no Quadro 27.
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Quadro 27 - Possibilidades para implementação de mudanças  
Dimensão Norma atual Possibilidade de mudança 

Tomada de 

decisão 
• Centralizada, hierárquica e de baixa participação 

popular e dos próprios varejistas signatários  

• Horizontalidade e ampla participação popular e criação de regras de permanência em 

função da participação dos varejistas nas discussões  

• Elevado conflito de interesse, unilateral • Descentralização das decisões do programa dos varejistas para um processo multi-

stakeholders. Os programas com múltiplos atores possibilitam a redistribuição do poder 

ao incluir diferentes membros para discussão dos arranjos organizacionais e 

institucionais. São exemplos que se diferem da autorregulação privada por não serem 

governadas ou exclusivamente controladas por empresas (AULD; RENCKENS; 

CASHORE, 2015). 

Regras • Decisões técnicas centrada nos varejistas  • Inclusão de novos atores especialistas na temática socioambiental   

• Limitado quanto aos perfis de empresas 

fornecedoras e subcontratadas que são aceitáveis no 

Programa  

• Aceitar outras formas de organizações como cooperativas, associações, trabalho 

prisional, microempreendedor individual  

• Alterações no protocolo sem data preestabelecida. 

É realizada conforme alteração da lei ou por 

demanda dos signatários. 

• Alterações programadas que busquem melhoria contínua e não se limitem à mudança 

das leis. Com discussão com profissionais especialistas no setor e outros atores-chave 

para reduzir o número de alterações e a assimetria de informação 

• A classificação dos varejistas como pleno e em 

desenvolvimento envolve uma análise limitada em 

relação a assinatura do termo de compromisso pelo 

varejista sem verificação do cumprimento 

• Adoção de uma auditoria ou sistema que certifique a compra de produtos de 

fornecedores certificados 

• Adoção de uma prática de avaliação ou aceitabilidade de outras certificações de marcas 

de terceiros para ser classificado como pleno 

• Aplicação das regras do Programa para os varejistas quanto ao descumprimento do 

termo de compromisso 

• Criação de um plano de ação para os varejistas  

• Atrelar uma avaliação ampliada dos signatários com relação a:  

▪ Cumprimento da previsibilidade de pedidos; 

▪ O gerenciamento da cadeia de fornecimento; 

▪ Participação presencial ou remota nos GTs de discussão do Programa; 

• Penalizado com suspensão do Programa para 

fornecedores/subcontratados quando é evidenciado 

casos de tolerância zero e críticos. 

• Criar ações para a não suspensão do fornecedor/subcontratado, mas sim capacitar e 

ajudar na sua adequação com comunicação junto aos órgãos públicos.  

• Verificação de forma reduzida e não aprofundada 

da gestão ambiental da empresa  

• Criação de um sistema de avaliação de indicadores para pegada hídrica, consumo de 

energia, porcentagem de resíduos no corte, adoção de listas e outras normas que prevê 

a restrição dos químicos perigosos.  

• Este processo pode ser adotado como uma autorregulação em que o próprio fornecedor 

imputa as informações a serem confirmadas na auditoria anual. Deste modo, poderia 

ser gerado indicadores com criação de metas de redução alinhadas aos ODSs 
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• Requisitos reduzidos e que não contempla uma 

análise de indicadores 

• Criar um sistema de monitoramento dos indicadores dos aspectos ambientais, como: 

energia, emissões de gases de efeito estufa, efluentes, resíduos têxteis. Essa mudança 

pode promover boas práticas e contribuir para menor impacto ambiental de produtos, 

processos e serviços o que auxilia a manutenção da biodiversidade, redução de poluição 

atmosférica, de geração de efluentes e de resíduos têxteis 

• O nível de criticidade para a licença ambiental e descarte irregular dos resíduos têxteis 

deve ser de tolerância zero 

Verificação • Treinamento anual para auditores  • Ampliação dos treinamentos para os auditores e inclusão dos mesmos no debate sobre 

os instrumentos de governança 

• Treinamento para a cadeia com sensibilização e cursos  

• Ausência de análise financeira • Inclusão de requisitos de avaliação financeira da base de fornecimento; 

• Cursos de capacitação de gestão, auxílio na análise da composição de custos totais, 

avaliar a capacidade produtiva da base de fornecimento para emissão de pedidos, o que 

tende a reduzir a subcontratação flutuante e colaborar para a rastreabilidade dos 

pedidos. 

• Custo da Auditoria • Sistemas inteligentes de auditoria que possibilite captar informações que são públicas e 

reduz a necessidade de conferência documental 

Transparência  • Divulgação da lista das empresas certificadas com 

informações limitadas 

• Divulgação dos relatórios das auditorias e histórico 

• Destacar para qual varejista a empresa fornecedora tem relacionamento, bem como sua 

cadeia de subcontratados 

• Canal de denúncia limitado  • Criação de um canal de denúncia que possibilite a transparência do caso que leve em 

consideração o anonimato 

• Conexão com os órgãos públicos para casos de intolerância zero  

• Transparência em relação às ações tomadas em 

casos de tolerância zero e críticos.  

• Estabelecer um canal de comunicação junto aos órgãos públicos para informar os casos 

críticos de tolerância zero 

• Comunicar para a população as ações que estão sendo tomadas  

Fonte: Elaborado pela autora 
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7 CONCLUSÃO 

Conclui-se, portanto, que a regulação privada direcionada para redução de riscos de 

reputação é considerada limitada, pois não aborda em profundidade as mudanças de práticas, 

principalmente na divisão de poder, na seleção e aplicação de requisitos. Neste sentido, pode 

conduzir a criação de uma narrativa de empresa altruísta ou verde, mas que na realidade 

contribui para o fortalecimento de estratégias de greenwashing e não de mudanças estruturais.   

Assim, as hipóteses H1 e H2 podem ser confirmadas, pois a estrutura atual restringe a 

participação ativa dos atores interessados e concentra poder nos signatários do Programa. Estes 

varejistas também compõem o corpo técnico e têm suas decisões baseadas em critérios pautados 

em maiores riscos de exposição. Isso acontece porque nem todos os varejistas que são 

signatários possuem programas internos de gestão da cadeia de fornecimento com indicadores 

e metas de melhoria contínua, o que torna o programa mais estratégico para estes varejistas, 

como um instrumento de contenção de riscos de exposição e não de melhoria contínua. E estes 

acabam por influenciar a evolução do programa por votarem por regras mais brandas. Nesse 

sentido, a literatura revela que a adoção dos requisitos socioambientais amplos e profundos está 

relacionada a ambientes regulatórios e com fiscalização dos agentes públicos e pressão da 

sociedade civil por meio de ONGs mais atuantes.  

A partir desse embasamento, percebe-se que o Programa se orienta pela pressão com 

maior proeminência de ação e exposição na mídia, como ocorreu com a agenda nacional de 

enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão pelo Ministério do Trabalho. Já pelo lado 

ambiental, ainda que o ambiente regulatório contemple leis consideradas avançadas, a 

fiscalização não é suficiente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos não contempla o setor 

de vestuário no processo de responsabilidade compartilhada e logística reversa. Como foi 

possível compreender, não há uma regulação pública que ampare as restrições dos químicos, 

como na europeia a REACH, aos produtos têxteis que aborde as normas brasileiras já criadas, 

a exemplo do Apêndice G.  Somado ao vazio regulatório, é preciso salientar que lacunas dentro 

do próprio Programa permitem que empresas sem licença ambiental, como em lavanderias, 

forneçam serviços para as varejistas, ou seja, em alguns casos cumprem nem o mínimo que é 

exigido pela lei.  

Outro fator que não pode ser desconsiderado nesta conclusão é que mesmo com uma 

regulação pública forte e a regulação privada que contemplem requisitos profundos, o sistema 

fast fashion por si é pautado em contradições, uma vez que para se atingir o desenvolvimento 
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sustentável deve ser observado os limites planetários que se contrapõem a uma economia linear 

baseada num crescimento exponencial ilimitado. Isso pode ser observado pela análise dos 

relatórios públicos nos sites dos varejistas entrevistados que não possuem metas assumidas 

publicamente de redução do seu volume de compra de produtos.  

No campo da teoria organizacional, a literatura acadêmica é vasta no estudo sobre 

cadeias de valor globalizadas. Esta pesquisa, por sua vez, esclareceu avanços e limitações 

relevantes referentes a grandes varejistas inseridos em uma cadeia completa localizada 

nacionalmente em um país que é um dos maiores produtores e consumidores mundiais do varejo 

de vestuário. Já pela abordagem institucional, com o foco na regulação privada setorial, a 

pesquisa mostrou que o protagonismo das multinacionais signatárias do Programa, mesmo que 

compreendidas como empresas com um histórico mais consistente em termos de estrutura de 

monitoramento da cadeia e amplos critérios próprios de avaliação da cadeia de fornecimento 

em aspectos sociais e ambientais, não conduz à convergência do padrão de certificação setorial 

estudado com o rigor maior dos requisitos sociais e ambientais verificado em padrões 

internacionais adotados em cadeias globalizadas. 

A pesquisa analisou uma estrutura de governança do varejo de vestuário nacional. Deste 

modo, as conclusões não podem ser generalizadas. Um dos pontos que limitou o entendimento 

de questões mais profundas foi o processo de coleta de dados, prejudicado pela pandemia de 

COVID-19 que impossibilitou as visitas nas fábricas e nem permitiu conversas com os 

trabalhadores para compreender as mudanças na visão deles, o que ficou restrito a apenas uma 

representação sindical. Além disso, a comparação aprofundada com outros protocolos 

internacionais não foi possível devido ao nível de profundidade das informações 

disponibilizadas nos sites para que pudessem ser comparadas de maneira a não comprometer 

os dados. A análise do banco de dados dos relatórios dos fornecedores e subcontratados 

entrevistados não foi possível por não ter sido permitido pela ABVTEX.  

De forma a corroborar com o avanço do conhecimento em torno do tema analisado, 

como pesquisas futuras recomenda-se: levantar os critérios para a composição do custo do 

produto dos signatários do Programa ABVTEX; analisar o banco de dados dos relatórios das 

auditorias; analisar longitudinalmente o Programa a partir da versão 3.0 que se constitui a 

grande mudança na consideração do protocolo mais ampliado. 
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APÊNDICE A – ROTEIROS PARA AS ENTREVISTAS  

ABVTEX Varejista Fornecedor Subcontratado 
Conselho 

Consultivo 
Órgãos de Classe ONGs Governo 

Organismo 

Certificador 

Há metas de melhoria 

socioambiental do 

Programa ABVTEX? 

Elas interceptam as 

agendas próprias dos 

varejistas? 

O Programa ABVTEX 

possui acompanhamento 

e plano de 

desenvolvimento dos 

fornecedores certificados 

para avanços no 

atendimento do bloco 

superior?  

As metas de longo 

prazo do Programa 

ABVTEX 

interceptam a 

agenda da empresa? 

Existe algum plano 

de meta para 

evolução da cadeia 

de fornecimento no 

Programa 

ABVTEX 

(mudança de 

status)? 

Existe algum plano 

de meta para 

evolução de seus 

subcontratados no 

Programa 

ABVTEX 

(mudança de 

status)? 

            

Há mapeamento dos 

aspectos e impactos 

ambientais e sociais para 

desenvolvimento dos 

requisitos e critérios do 

Programa ABVTEX?  

Como são definidos?  Há 

participação de outros 

atores de interesses nessa 

definição? Quais? Qual é 

a participação dos 

fornecedores e 

subcontratados? 

A empresa participa 

ativamente nas 

discussões do 

Programa? Na sua 

avaliação, a 

participação de 

outras partes 

interessadas, como 

fornecedores, 

poderia contribuir 

para melhorar os 

requisitos e 

atendimento?  

Qual é a sua 

participação na 

definição e 

implementação dos 

requisitos da 

certificação? 

Você acredita que 

a participação dos 

fornecedores na 

discussão do 

programa poderia 

contribuir para 

avanços e 

considerações das 

limitações técnicas 

da cadeia?  

Qual é a sua 

participação na 

definição e 

implementação dos 

requisitos da 

certificação? 

Você acredita que 

a participação dos 

subcontratados na 

discussão do 

programa poderia 

contribuir para 

avanços e 

considerações das 

limitações da 

cadeia?  

Você participa 

ativamente na 

elaboração dos 

requisitos do 

Programa 

ABVTEX? Você 

considera que os 

requisitos 

propostos no 

Programa são 

abrangentes para 

mudar as práticas 

socioambientais da 

cadeia de 

fornecimento?  

Você participa 

ativamente na 

elaboração dos 

requisitos do 

Programa 

ABVTEX? Você 

considera que os 

requisitos 

propostos no 

Programa são 

abrangentes para 

mudar as práticas 

socioambientais da 

cadeia de 

fornecimento?  

Você participa 

ativamente na 

elaboração dos 

requisitos do 

Programa 

ABVTEX? 

Você considera 

que os requisitos 

propostos no 

Programa são 

abrangentes para 

mudar as 

práticas 

socioambientais 

da cadeia de 

fornecimento?  

Consideram que o 

Programa 

ABVTEX possui 

requisitos e 

critérios que 

possam promover 

mudanças 

significativas? 

Você acredita que 

a participação dos 

órgãos públicos na 

discussão do 

programa poderia 

contribuir para 

avanços e 

considerações das 

limitações da 

cadeia? De que 

forma?  

NA 

Em relação ao poder de 

tomada decisão 

estratégica do Programa, 

todos os signatários têm 

o mesmo poder? E isso 

independe de sua 

classificação? Qual 

Você considera que 

todos devem ter 

direito a voto, e isso 

independe da sua 

classificação no 

Programa 

ABVTEX? 

NA NA 

Vocês participam 

da validação para 

mudança de 

requisitos/critérios? 

Vocês participam 

da validação para 

mudança de 

requisitos/critérios? 

NA 

Há ou houve 

alguma consulta 

junto ao órgão 

público na 

definição e 

implementação 

NA 
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estrutura tem o poder de 

decisão final quando as 

alterações dos requisitos 

e critérios? 

dos requisitos da 

certificação? 

Houve uma adequação 

do Programa aos padrões 

internacionais devido a 

participação de empresas 

multinacionais?  

Como você analisa 

a participação das 

multinacionais nas 

discussões do 

Programa? 

Existem diferenças 

entre as auditorias 

realizadas por 

multinacionais, 

nacionais e 

ABVTEX? 

Se sim, na sua 

opinião qual é a 

mais completa? 

NA 

Você acredita que a 

participação de 

empresas 

multinacionais no 

Programa contribui 

para troca de 

aprendizagem? 

Você acredita que a 

participação de 

empresas 

multinacionais no 

Programa contribui 

para troca de 

aprendizagem? 

Você acredita 

que a 

participação de 

empresas 

multinacionais 

no Programa 

contribui para 

troca de 

aprendizagem? 

Você acredita que 

a participação de 

empresas 

multinacionais no 

Programa 

contribui para 

troca de 

aprendizagem? 

NA 

Como a ABVTEX inclui 

as demandas dos 

fornecedores no 

Programa? 

Na sua opinião 

você acredita que 

os fornecedores 

deveriam participar 

na discussão de 

melhoria contínua 

do Programa? 

Na sua opinião 

você acredita que 

os fornecedores 

deveriam 

participar na 

discussão de 

melhoria contínua 

do Programa? 

Na sua opinião 

você acredita que 

os subcontratados 

deveriam participar 

na discussão de 

melhoria contínua 

do Programa? 

Na sua opinião 

você acredita que 

os fornecedores 

deveriam participar 

na discussão de 

melhoria contínua 

do Programa? 

Na sua opinião 

você acredita que 

os fornecedores 

deveriam participar 

na discussão de 

melhoria contínua 

do Programa? 

Na sua opinião 

você acredita 

que os 

fornecedores 

deveriam 

participar na 

discussão de 

melhoria 

contínua do 

Programa? 

Na sua opinião 

você acredita que 

os fornecedores 

deveriam 

participar na 

discussão de 

melhoria contínua 

do Programa? 

NA 

Você considera que o 

Programa ABVTEX 

complementa a regulação 

pública-privada? 

Você considera que 

uma regulação 

pública direcionada 

ao setor poderia 

promover mais 

inovações e maior 

compromisso do 

setor? 

Qual é o papel da 

regulação 

socioambiental no 

desenvolvimento 

dos negócios da 

empresa? 

NA 

Você considera que 

uma regulação 

pública direcionada 

ao setor poderia 

promover mais 

inovações e maior 

compromisso do 

setor? 

Você considera que 

uma regulação 

pública direcionada 

ao setor poderia 

promover mais 

inovações e maior 

compromisso do 

setor? 

Você considera 

que a regulação 

direcionada ao 

setor poderia 

promover mais 

inovações e 

maior 

compromisso? 

Na sua visão a 

certificação 

ABVTEX pode 

ser considerada 

como um 

mecanismo de 

complementaridad

e público-privada? 

NA 

Qual é a contribuição do 

Programa para a 

construção da imagem da 

empresa?  Na sua 

opinião os casos recentes 

de trabalho escravo 

encontrados em 

empresas já certificadas 

no programa ABVTEX, 

têm impacto na imagem 

 Na sua opinião os 

casos recentes de 

trabalho escravo 

encontrados em 

empresas já 

certificadas no 

programa 

ABVTEX, há 

impactos na 

imagem do 

programa e das 

NA NA 

 Na sua opinião os 

casos recentes de 

trabalho escravo 

encontrados em 

empresas já 

certificadas no 

programa 

ABVTEX, 

comprometem a 

imagem do 

programa e das 

 Na sua opinião os 

casos recentes de 

trabalho escravo 

encontrados em 

empresas já 

certificadas no 

programa 

ABVTEX, 

comprometem a 

imagem do 

programa e das 

 Na sua opinião 

os casos 

recentes de 

trabalho escravo 

encontrados em 

empresas já 

certificadas no 

programa 

ABVTEX, 

comprometem a 

imagem do 

 Na sua opinião os 

casos recentes de 

trabalho escravo 

encontrados em 

empresas já 

certificadas no 

programa 

ABVTEX, 

comprometem a 

imagem do 

programa e das 

NA 
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do programa e das 

empresas signatárias?  

empresas 

signatárias?  

empresas 

signatárias?  

empresas 

signatárias?  

programa e das 

empresas 

signatárias?  

empresas 

signatárias?  

A ABVTEX considera as 

pressões externas como 

impulsionadores de 

mudanças? 

A empresa percebe 

um aumento de 

pressão externa 

para a orientação ao 

desenvolvimento 

sustentável? Quais 

são os atores de 

expressão no 

Brasil? 

Quais motivos 

levaram varejistas 

a mudança da 

gestão da cadeia? 

Quais motivos 

levaram varejistas 

a mudança da 

gestão da cadeia? 

Acredita que as 

ações do Ministério 

Público do 

Trabalho e da Ong 

Repórter Brasil 

contribuíram para 

forçar uma 

mudança? 

Quanto às pressões 

externas 

contribuíram para a 

criação e evolução 

do Programa 

ABVTEX?  

Quanto às 

pressões 

externas 

contribuíram 

para a criação e 

evolução do 

Programa 

ABVTEX?    

Quanto às 

pressões externas 

contribuíram para 

a criação e 

evolução do 

Programa 

ABVTEX?  

NA 

A ABVTEX divulga os 

resultados dos recursos? 

Qual é a frequência? 

Como é composto e 

como é a tomada de 

decisão pelo comitê de 

arbitragem? 

Como é a 

participação dos 

varejistas no comitê 

de arbitragem? 

Você já solicitou 

algum recurso? 

Sim, como foi o 

processo? 

Você já solicitou 

algum recurso? 

Sim, como foi o 

processo? 

Como vocês 

entendem a não 

participação de 

outros atores no 

comitê de 

arbitragem para 

avaliação de 

recursos? 

Como vocês 

entendem a não 

participação de 

outros atores no 

comitê de 

arbitragem para 

avaliação de 

recursos? 

Como vocês 

entendem a não 

participação de 

outros atores no 

comitê de 

arbitragem para 

avaliação de 

recursos? 

Como vocês 

entendem a não 

participação de 

outros atores no 

comitê de 

arbitragem para 

avaliação de 

recursos? 

Como vocês 

entendem a 

não 

participação de 

outros atores 

no comitê de 

arbitragem 

para avaliação 

de recursos? 

No site, há varejistas que 

estão há anos no 

programa e continuam 

com status em 

desenvolvimento. O 

Programa conta com 

sanções para este 

comportamento, mas 

como é realizada de fato 

a aplicação das sanções? 

Há algum 

monitoramento que 

comprove o 

cumprimento do termo 

de adesão e de 

compromisso pelos 

varejistas? Existe alguma 

instância que avalia esses 

varejistas que não 

cumprem os prazos 

preestabelecidos? 

Como você observa 

a manutenção pelo 

Programa de 

varejistas que não 

cumprem o prazo 

de adequação? No 

seu ponto de vista, 

como   isso pode 

afetar o Programa? 

Há alguma 

auditoria para 

averiguação do 

cumprimento dos 

termos de adesão, 

compromisso e  

prazo?  

Como você analisa 

o sistema de 

sanções do 

Programa 

ABVTEX? 

Quais fatores 

levam a 

descontinuidade de 

um relacionamento 

com o varejista e 

subcontratado? 

Como você analisa 

o sistema de 

sanções do 

Programa 

ABVTEX? 

Quais fatores 

levam a 

descontinuidade de 

um relacionamento 

com o fornecedor? 

Como você avalia a 

manutenção pelo 

Programa de 

varejistas que não 

cumprem o prazo 

de adequação?  

Como você avalia a 

manutenção pelo 

Programa de 

varejistas que não 

cumprem o prazo 

de adequação?  

Como você 

observa a 

manutenção 

pelo Programa 

de varejistas que 

não cumprem o 

prazo de 

adequação?  

Como você avalia 

a manutenção pelo 

Programa de 

varejistas que não 

cumprem o prazo 

de adequação?  

NA 



199 

 

 

 

Por que a ABVTEX não 

divulga o status dos 

fornecedores/subcontrata

dos do Programa? Você 

considera que a 

publicação dos relatórios 

forneceria mais suporte 

para apoiar a tomada de 

decisão pelos 

consumidores?  

Você considera que 

a publicação dos 

relatórios forneceria 

mais suporte para 

apoiar a tomada de 

decisão pelos 

consumidores e 

criação de 

políticas?  

Você considera 

que a publicação 

dos relatórios pode 

contribuir de 

alguma forma para 

sua empresa?  

Você considera 

que a publicação 

dos relatórios pode 

contribuir de 

alguma forma para 

sua empresa?  

NA NA 

Você considera 

que a publicação 

dos relatórios 

forneceria mais 

suporte para 

apoiar a tomada 

de decisão pelos 

consumidores e 

criação de 

políticas?  

Você considera 

que a publicação 

dos relatórios 

forneceria mais 

suporte para 

apoiar a tomada de 

decisão pelos 

consumidores e 

criação de 

políticas?  

NA 

Há um canal para 

denúncia? 

Como são tratadas as 

denúncias de violações 

pelo canal de denúncia 

ABVTEX? Existe 

auditoria das denúncias? 

Há um canal para 

denúncia direto 

com a varejista? 

Como são tratadas 

as denúncias de 

violações?  

Você acredita que 

as sanções são 

aplicadas 

democraticamente?  

Você acredita que 

as sanções são 

aplicadas 

democraticamente?  

Há consulta com os 

membros do 

conselho 

consultivo quanto 

às denúncias de 

violações de 

direitos? 

Já receberam 

denúncias de 

violações de 

direitos de alguma 

empresa certificada 

pelo Programa 

ABVTEX? Quais 

tipos?  

Já receberam 

denúncias de 

violações de 

direitos de 

alguma empresa 

certificada pelo 

Programa 

ABVTEX? 

Quais tipos?  

Há um canal de 

comunicação entre 

o Programa 

ABVTEX e os 

órgãos públicos? 

NA 

NA 

Qual é a sua 

percepção sobre o 

Programa 

ABVTEX em 

termos de 

mudanças de 

práticas sociais e 

ambientais na 

cadeia de 

suprimentos? 

Qual é a sua 

percepção sobre o 

Programa 

ABVTEX em 

termos de 

mudanças de 

práticas sociais e 

ambientais na 

cadeia de 

suprimentos? 

Qual é a sua 

percepção sobre o 

Programa 

ABVTEX em 

termos de 

mudanças de 

práticas sociais e 

ambientais na 

cadeia de 

suprimentos? 

Qual é a sua 

percepção sobre o 

Programa 

ABVTEX em 

termos de 

mudanças de 

práticas sociais e 

ambientais na 

cadeia de 

suprimentos? 

Qual é a sua 

percepção sobre o 

Programa 

ABVTEX em 

termos de 

mudanças de 

práticas sociais e 

ambientais na 

cadeia de 

suprimentos? 

Qual é a sua 

percepção sobre 

o Programa 

ABVTEX em 

termos de 

mudanças de 

práticas sociais e 

ambientais na 

cadeia de 

suprimentos? 

Qual é a sua 

percepção sobre o 

Programa 

ABVTEX em 

termos de 

mudanças de 

práticas sociais e 

ambientais na 

cadeia de 

suprimentos? 

Qual é a sua 

percepção 

sobre o 

Programa 

ABVTEX em 

termos de 

mudanças de 

práticas sociais 

e ambientais 

na cadeia de 

suprimentos? 

        

Você considera que 

pelo fato do 

cenário brasileiro 

ser um país 

produtor-

consumidor de 

têxteis a regulação 

e fiscalização por 

parte dos órgãos 

governamentais é 

mais branda? 

Pelo fato da 

maioria dos 

varejistas serem 

nacionais e o país 

não ser um grande 

exportador - perfil 

produtor-

consumidor- a 

demanda e 

pressões externas 

convergem a uma 

Pelo fato da 

maioria dos 

varejistas serem 

nacionais e o 

país não ser um 

grande 

exportador - 

perfil produtor-

consumidor- a 

demanda e 

pressões 

externas 

Pelo fato da 

maioria dos 

varejistas serem 

nacionais e o país 

não ser um grande 

exportador - perfil 

produtor-

consumidor- a 

demanda e 

pressões externas 

convergem a uma 

NA 
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ação mais branda 

de regulação? 

convergem a 

uma ação mais 

branda de 

regulação? 

ação mais branda 

de regulação? 

Fonte: Elaborado pela autora 
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APÊNDICE B – VAREJISTAS SIGNATÁRIOS ATUAIS DO PROGRAMA ABVTEX 

Varejista 
Marcas Mês/Ano de 

Aderência 

Previsão de 

Adequação 
País Tipo de Varejo 

Em desenvolvimento Pleno 

Aramis - Aramis Jul. de 2019 NA Brasil 
Físico/e-

commerce 

Arezzo & CO 
Alexandre Birman, Alme, Anacapri, 

Arezzo, Fiever e Schutz 

Oficina Reserva, Reserva e Reserva 

Mini 
Set. de 2020 Set. de 2022 Brasil 

Físico/e-

commerce 

Boardriders 
Element, Billabong, Roxy, RVCA, 

Quiksilver e DC 
- Jun. de 2021 Jun. de 2023 Brasil 

Físico/e-

commerce 

C&A - C&A Ago. de 2010 NA Holanda  
Físico/e-

commerce 

Calvin Klein - 

Calvin Klein, Calvin Klein jeans, 

Calvin Klein underwear, IZOD e 

Van Heusen 

Set. de 2013 NA 
Estados 

Unidos 

Físico/e-

commerce 

Carrefour - Carrefour Mai. de 2012 NA França 
Físico/e-

commerce 

Centauro - Centauro Set. de 2014 NA Brasil 
Físico/e-

commerce 

Cia. Hering 
DZARM, Hering, Hering Kids e 

Intimates 
- Set. de 2011 Dez. de 2022 Brasil 

Físico/e-

commerce 

Dafiti Group - Dafiti, Kanui e Tricae Fev. de 2018 NA Brasil e-commerce 

GPA - GPA e Extra Set. de 2011 NA Brasil Físico 

Grupo BIG - 

BIG, BIG Bompreço, Maxxi 

Atacado, Nacional, Sam´s Club, 

Super bompreço e TodoDia 

Ago. de 2010 NA Brasil 
Físico/e-

commerce 

Grupo Malwee 

Carinhoso, Enfim, Malwee Liberta, 

Malwee, Malwee Kids, Scene, Wee! e 

Zig Zig Zaa 

- Jul. de 2019 Jul. de 2022 Brasil  
Físico/e-

commerce 

Grupo Soma 
A.Brand, Animale, Animale Jeans, Cris 

barros, Fábula, Farm e Foxton 
- Jan. de 2018 Dez. de 2021 Brasil 

Físico/e-

commerce 

Guess - Guess Jun. de 2021 NA  
Físico/e-

commerce 

Inbrands 

Bobstore, Ellus, Ellus Second Floor, 

Herchcovitch Alexandre, Richards, 

Salinas, Selaria Richards, VR Collezioni 

e VRK 

Tommy Hilfiger Jun. de 2014 Fev. de 2022 Brasil 
Físico/e-

commerce 

La Moda 
Amarante, My favorite Things, Lança 

Perfume e Lança Perfume Easy 
- Jan. de 2022 Jan. de 2024 Brasil 

Físico/e-

commerce 
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Lojas Americanas Lojas Americanas - Set. de 2018 Abr. de 2022 Brasil 
Físico/e-

commerce 

Loungerie - Loungerie Jan. de 2018 NA Brasil 
Físico/e-

commerce 

Magazine Luiza Vista Magalu - Nov. de 2021 Nov. de 24 Brasil e-commerce 

Marisa - Marisa Set. de 2010 NA Brasil 
Físico/e-

commerce 

Netshoes Gonew e Shoestock - Mar. de 2020 Set. de 2023 Brasil e-commerce 

Pernambucanas - Pernambucanas Ago. de 2010 NA Brasil 
Físico/e-

commerce 

Renner - Renner e Youcom Ago. de 2010 NA Brasil 
Físico/e-

commerce 

Restoque SA - 
Bo.Bô, Dudalina, Individual, John, 

Le Lis Blanc e Rosa Chá 
Ago. de 2013 NA Brasil 

Físico/e-

commerce 

Ri Happy 
PBKids baby, PBKids brinquedos, Ri 

Happy e Ri Happy baby 
- Jun. de 2018 Jun. de 21 Brasil 

Físico/e-

commerce 

Riachuelo - Riachuelo Fev. de 2011 NA Brasil 
Físico/e-

commerce 

Rip Curl Rip Curl - Nov. de 2021 Nov. de 2023 
Australia

na 

Físico/e-

commerce 

Shoulder Shoulder - Set. de 2021 Set. de 2023 Brasil 
Físico/e-

commerce 

TVZ TVZ - Fev. de 2022 Fev. de 2024 Brasil 
Físico/e-

commerce 

Via Veneto - 

Brooksfield, Brooksfield Donna, 

Brooksfield jeans, Harry´s, Loft e 

Via Veneto 

Jul. de 2016 NA Brasil 
Físico/e-

commerce 

Fonte: Compilado pela autora (2022).
9
 

 
9 Varejistas Signatárias: Acesso em 15/04/2022 https://www.abvtex.org.br/varejistas-signatarias/  
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APÊNDICE C – VAREJISTA QUE SAÍRAM DO PROGRAMA ABVTEX 

Signatários Marcas Situação Ano de 

aderência 

Ano de saída 

Leader Leader Em desenvolvimento Jan. de 2011 Jul. de 2019 

M5 Carlos Miele Em desenvolvimento Ago. de 2013 Jul. de 2019 

M. Officer Em desenvolvimento Ago. de 2013 

GEP Cori Pleno Mai. de 2011 2019 

Luigi Bertolli Pleno Mai. de 2011 

Seller  2013  

Caedu  2014  

Colombo    

Zelo  Ago. de 2014 2020 

Maria Filó Em desenvolvimento  Jul. de 2019 2020 

Bobstore - Jul. de 2014 2020 

Zara Pleno Nov. 2011 Dez. de 2020 

Top Brands Fashion Group  Set. de 2018 2020 
Fonte: Elaborado pela autora   
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ANEXO A – CODIFICAÇÃO NO ATLAS.ti 

 
Fonte: Extraído do software ATLAS.ti   
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ANEXO B - ROUPAS PÓS-CONSUMO DESCARTADAS NO DESERTO DO 

ATACAMA  

 

 

Fonte: RFI (2021). 
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ANEXO C – CONVENÇÕES DA OIT  
Convenções 

ratificadas pelo 

Brasil na OIT 

Título 

Ano de 

ratificação 

pelo Brasil 

Situação 

6 Trabalho Noturno dos Menores na Indústria   26/04/1934 Em vigor 

14 Repouso Semanal na Indústria  25/04/1957 Em vigor 

 Igualdade de Tratamento  25/04/1957 Em vigor 

26 Métodos de Fixação de Salários-Mínimos   25/04/1957 Em vigor 

29 Trabalho Forçado ou Obrigatório   25/04/1957 Em vigor 

42 Indenização por Enfermidade Profissional  08/06/1936 Em vigor 

45 Indenização por Enfermidade Profissional  22/09/1938 Em vigor 

81 Inspeção do Trabalho na Indústria e no Comércio   11/10/1989 Em vigor 

88 Organização do Serviço de Emprego  25/04/1957 Em vigor 

89 Trabalho Noturno das Mulheres na Indústria  25/04/1957 Em vigor 

94 Cláusulas de Trabalho em Contratos com Órgãos Públicos   18/06/1965 Em vigor 

95 Proteção do Salário   25/04/1957 Em vigor 

97 Trabalhadores Migrantes  18/06/1965 Em vigor 

98 Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiva   18/11/1952 Em vigor 

100 
Igualdade de Remuneração de Homens e Mulheres 

Trabalhadores por Trabalho de Igual Valor   

25/04/1957 Em vigor 

102 Normas Mínimas da Seguridade Social  15/06/2009 Em vigor 

103 Amparo à Maternidade  18/06/1965 Em vigor 

105 Abolição do Trabalho Forçado   18/06/1965 Em vigor 

 111 Discriminação em Matéria de Emprego e Ocupação  26/11/1965 Em vigor 

117 Objetivos e Normas Básicas da Política Social  24/03/1969 Em vigor 

118 
Igualdade de Tratamento entre Nacionais e Estrangeiros em 

Previdência Social   

24/03/1969 Em vigor 

119 Proteção das Máquinas   16/04/1992 Em vigor 

120 Higiene no Comércio e nos Escritórios  24/03/1969 Em vigor 

122 Política de Emprego  24/03/1969 Em vigor 

131 Fixação de Salários-Mínimos,  04/05/1983 Em vigor 

132 Férias Remuneradas (Revista)  23/09/1998 Em vigor 

135 Proteção de Representantes de Trabalhadores   18/05/1990 Em vigor 

138 Idade Mínima para Admissão  28/06/2001 Em vigor 

139 
Prevenção e Controle de Riscos Profissionais Causados por 

Substâncias ou Agentes Cancerígenos   

27/06/1990 Em vigor 

140 Licença Remunerada para Estudos  16/04/1992 Em vigor 

142 Desenvolvimento de Recursos Humanos   24/11/1981 Em vigor 

148 Contaminação do Ar, Ruído e Vibrações   14/01/1982 Em vigor 

151 Direito de Sindicalização e Relações de Trabalho na 

Administração Pública  

15/06/2010 Em vigor 

154 Fomento à Negociação Coletiva   10/07/1992 Em vigor 

155 Segurança e Saúde dos Trabalhadores   18/05/1992 Em vigor 

161 Serviços de Saúde do Trabalho  18/05/1990 Em vigor 

168 Promoção do Emprego e Proteção Contra o Desemprego  24/03/1993 Em vigor 
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170 Segurança no Trabalho com Produtos Químicos   23/12/1996 Em vigor 

171 Trabalho Noturno   18/12/2002 Em vigor 

174 Sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores  02/08/2001 Em vigor 

182 Sobre Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e 

Ação Imediata para sua Eliminação   

02/02/2000 Em vigor 

Fonte: Elaborado pela autora
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ANEXO D– NORMAS ABNT SOBRE QUÍMICOS EM TÊXTEIS  

GRUPO 

QUÍMICO 
NORMA TÍTULO DA NORMA OBJETIVO 

Formaldeído 

ABNT NBR 

ISO 14184-

1  

Têxteis:  

Determinação de formaldeído. 

Parte 1: Formaldeído livre e 

hidrolisado - método de extração 

em água 

Método para determinar a quantidade de formaldeído livre e formaldeído extraído em parte 

mediante hidrólise por um método de extração de água. O método pode ser aplicado à análise de 

amostras de produtos têxteis de qualquer forma. 

ABNT NBR 

isso 17226 

Couro: 

Determinação química do teor de 

formaldeído.  Parte 1: Método de 

cromatografia líquida de alta 

performance (HPLC) 

Método para a determinação de formaldeído livre e liberado em couros. Este método é baseado 

em cromatografia líquida de alta performance (HPLC). Ele é seletivo e não sensível a extratos de 

cor. O teor de formaldeído é considerado como sendo a quantificação do formaldeído livre, e 

formaldeído extraído por meio de hidrólise da água contida em um extrato de couro em 

condições-padrão. 

Ftalatos 
ABNT NBR 

16525  

Materiais Têxteis: 

Método de ensaio para 

determinação de ftalatos 

Método de ensaio para retirada de amostras representativas, extração de ftalatos do material e a 

determinação de ftalatos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. 

Fenóis 

(Pentaclorofenol e     

Tetraclorofenol) 

ABNT NBR 

ISO 17070  

Couro: 

Testes Químicos Determinação 

do teor de pentaclorofenol 

Método para determinar o conteúdo de pentaclorofenol (PCP), seus sais ésteres no couro. 

Alquilfenol e 

nonilfenol (APEO)  

ABNT NBR 

isso 

18524/1  

Têxteis: 

Método para a detecção e 

determinação de alquilfenóis 

etoxilados (APEO). Parte 1: 

Método usando HPLC-MS 

Descreve as análises que são utilizadas para detectar alquilfenóis etoxilados (nonilfenol 

etoxilados e octilfenol etoxilatos) em produtos têxteis. Este documento fornece o método que 

utiliza a Cromatografia Líquida (CL) com sistema de Espectrometria de Massa (EM) para 

detectar e quantificar os alquilfenóis etoxilados de comprimento definido da cadeia do etoxilado. 

Corantes Azóicos 

         

ABNT NBR 

16551  

Materiais Têxteis: Determinação 

de certas aminas aromáticas 

derivadas de corantes azóicos 

acessíveis a agentes redutores  

Método para determinação de certas aminas aromáticas derivadas de corantes azóicos acessíveis 

a agentes redutores. 

Organoestânicos  

ABNT 

ISO/TS 

16179   

Calçados: 

Substâncias críticas presentes no 

calçado e nos componentes dos 

calçados - Determinação de 

Método de ensaio para determinar a presença de compostos organoestânicos. este método de 

ensaio é aplicável a todos os tipos de materiais de calçados. 
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compostos organoestânicos em 

materiais de calçados 

Corantes 

Dispersos 

Alergênicos 

ABNT NBR 

16503 

Materiais têxteis: 

Determinação da presença de 

corantes dispersos alergênicos e 

cancerígenos 

Método para determinação da presença de corantes dispersos alergênicos e cancerígenos em 

têxteis. Este método de ensaio trata da análise convencional, quando o uso técnico de um corante 

é confirmado. 

Metais pesados 

      

ABNT NBR 

16498 

Materiais têxteis: - Determinação 

de metais pesados por digestão 

ácida assistida por micro-ondas 

Método de ensaio para determinação de metais pesados (antimônio (Sb), arsênio (As), cádmio 

(Cd), cromo total (Cr), cobalto (Co), cobre (Cu), chumbo (Pb), mercúrio (Hg) e níquel (Ni)) em 

fibras têxteis naturais e sintéticas, após digestão ácida assistida por micro-ondas. 

Fluorcarbonos 

(PFOS e PFOA) 

ABNT NBR   

16172 

Revestimentos anticorrosivos:  

Determinação de 

descontinuidades em 

revestimentos anticorrosivos 

aplicados sobre substratos 

metálicos 

Método para determinação de descontinuidades em revestimentos anticorrosivos não condutores, 

aplicados sobre substratos metálicos. 

 

 
ABNT NBR 

16787 

Materiais têxteis: –  

Segurança química em têxteis - 

Requisitos e métodos de ensaio 

Requisitos para utilização de substâncias químicas em têxteis de vestuário e para o lar, assim 

como os métodos de ensaio para detecção e quantificação destas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 


