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RESUMO 

A indústria da moda, presente no setor têxtil e na vida dos brasileiros, é responsável por um alto 

impacto positivo na economia do país, que, devido à alta demanda de produção, vem acompanhado 

da importância do compromisso do setor com a responsabilidade social, ambiental e desenvolvimento 

sustentável. Como alternativa para minimizar esses impactos muitas empresas adotaram práticas 

sustentáveis em seu modelo de negócio, para conseguirem gerar impactos positivos nas políticas da 

organização, meio ambiente e na sociedade, além de se manterem competitivas no mercado. Neste 

sentido, este trabalho propõe a avaliação da relação das práticas de ESG com as práticas de Economia 

Circular adotadas em uma empresa do setor têxtil, utilizando como metodologia a aplicação de estudo 

de caso. Esta avaliação evidenciou que a incorporação de práticas da Economia Circular, ESG e outras 

ações e métodos podem ser aplicados no setor têxtil de maneira complementar, em busca de uma 

produção mais sustentável e que gere impactos positivos para a sociedade como um todo. 
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ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP OF ESG TO CIRCULAR 

ECONOMY STRATEGIES IN A TEXTILE COMPANY 

ABSTRACT 

The fashion industry, as part of the textile sector and the lives of Brazilians, is responsible for a high 

positive impact on the country's economy, which, due to the high demand for production, is 

accompanied by the importance of the sector's commitment to social and environmental responsibility 

and sustainable development. As an alternative to minimize these impacts, many companies have 

adopted sustainable practices in their business model, to generate positive impacts on the 

organization's policies, the environment and society, in addition to remaining competitive in the 

market. Therefore, this work proposes the evaluation of the relationship between ESG and Circular 

Economy practices adopted in a company in the textile sector, using the application of a case study 

as a methodology. This assessment showed that the incorporation of Circular Economy practices, 

ESG and other actions and methods can be applied in the textile sector in a complementary way, in 
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order to achieve a more sustainable production and to generate positive impacts for the society as a 

whole. 

Keywords: Circular economy.  Textile sector.  ESG.  

1 INTRODUÇÃO 

A indústria da moda, presente no setor têxtil e na vida dos brasileiros, é responsável pela 

geração de empregos, causando um alto impacto positivo na economia do país. De acordo com dados 

da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção (ABIT), referentes a dezembro de 2020, o 

setor é o segundo maior gerador de emprego da indústria de transformação, contabilizando 25,2 mil 

empresas formais em todo o Brasil, mais de 1,5 milhão de empregados diretos e 8 milhões indiretos 

(SOARES, 2020). 

Devido à alta demanda e a robustez de sua produção, seu processo produz um rebatimento em 

diversas cadeias produtivas, desde as etapas de maquinário e confecções, até chegar às de reciclagem 

de resíduos têxteis e poliméricos (DUARTE et al., 2014), sendo responsável pela liberação de 1,2 

bilhão de toneladas de gases de efeito estufa e, se nada for mudado até 2050, será o setor responsável 

por 25% das emissões de carbono do planeta todo (EMF, 2017).  

Portanto, torna-se necessária a análise das consequências que este setor gera, como o 

desperdício de materiais e o uso predatório do meio ambiente. No entanto, preocupar-se apenas com 

o meio ambiente, não é suficiente nos dias de hoje, as empresas também precisam ter responsabilidade 

social e aderir melhores condutas de governança para se manterem competitivas. Este conjunto de 

ações são essenciais para o bem da sociedade e da construção de um mundo mais equilibrado, o que 

torna necessário colocá-las como parte da estratégia das empresas, uma vez que também contribuem 

positivamente em seus resultados (UNGARETTI, 2021).  

Segundo um estudo elaborado pela empresa de consultoria BCG, empresas que adotam 

práticas de ESG (Environmental, Social and Governance) obtêm diversos impactos positivos, tanto 

em suas operações, as quais se tornam mais sustentáveis a longo prazo, quanto em aspectos 

econômicos, como o aumento da lucratividade e valor de mercado, tornando-se mais atrativas ao 

olhar dos investidores (LEITE, 2021). 

Por meio da implementação de práticas ESG e metodologias da Economia Circular é possível 

traçar as estratégias necessárias para manter a empresa relevante no mercado, principalmente pelo 

fato de o consumo consciente e o número de pessoas preocupadas em apoiar marcas que se 

responsabilizam por seu impacto ambiental estar em crescimento. Portanto, as corporações 
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preocupadas em adotar estratégias sustentáveis e preocupadas com a sociedade e sua conduta 

corporativa podem se tornar mais competitivas no mercado. 

A partir das considerações realizadas e analisando as estratégias adotadas por empresas deste 

segmento, este estudo busca responder a seguinte questão de pesquisa: Qual a relação do ESG com 

as estratégias da Economia Circular implementadas em uma empresa do setor de moda?  

Para responder a essa pergunta de pesquisa foram delineados os seguintes objetivos principais: 

avaliar a aplicação de estratégias da Economia Circular em uma empresa do setor têxtil e realizar um 

comparativo dessas aplicações executadas pela empresa com os pilares do ESG, por meio de estudos 

bibliográficos e de um estudo de caso. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

O setor têxtil no Brasil tem impactos expressivos em aspectos econômicos, sociais e 

ambientais, no entanto, a sobrevivência no século 21 está cada vez mais desafiadora, devido ao 

aumento da concorrência e à crescente exigência dos consumidores por sustentabilidade. A fim de 

permitir mensurar o engajamento da empresa em relação a questões sustentáveis e mitigar práticas 

como greenwashing, foram desenvolvidos indicadores baseados em conceitos como Triple Bottom 

Line, Economia Circular e ESG (Environmental, Social and Governance), que estão sendo cada vez 

mais discutidos pelas empresas deste segmento e adotados em suas culturas organizacionais. 

2.1 O SETOR TÊXTIL NO BRASIL 

As primeiras indústrias têxteis no Brasil surgiram durante o período colonial, mas apenas na 

década de 1940, conquistou sua maturidade (KON e COAN, 2009). Esta indústria tem a produção de 

roupas como maior gerador de lucros, possuindo quantidades de vendas e vínculos empregatícios 

expressivos que movem a economia, além de visar produções com o mínimo gasto e maior lucro 

possível, geralmente alocadas em países emergentes. (SHULTE e LOPES, 2013). 

Em decorrência do avanço e estabilidade da economia no Brasil houve um crescimento deste 

mercado consumidor e expansão deste segmento industrial no país. No entanto, a concorrência 

internacional também cresceu e os consumidores estão cada vez mais trazendo exigências 

relacionadas à sustentabilidade, o que torna a sobrevivência na economia do século 21 mais 

desafiadora (MEHLER, 2013). 

2.2 ECONOMIA CIRCULAR 

O contexto atual da indústria da moda tem se tornado cada vez mais insustentável, visto que 

praticamente tudo que é produzido causa algum impacto ambiental negativo, principalmente por 

muitas empresas manterem um caráter de Economia Linear, que surgiu durante a Revolução 
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Industrial e foi base para o desenvolvimento da economia global (JUNIOR, 2019). Contudo, este 

modelo não é considerado sustentável, pois propõe uma produção linear (Figura 1) (FOSTER; 

ROBERTO; IGARI, 2016, p.3), que se baseia no fluxo de extração, processamento e transformação 

de recursos naturais em bens que serão distribuídos, consumidos e, posteriormente, descartados 

(BERARDI; DIAS, 2018), acarretando problemas associados à extração de recursos naturais, que são 

finitos (GEJER; TENNENBAUM, 2017). 

Figura 1: Economia Linear

 

Fonte: Próprias autoras 

Dentre as propostas para mudança dos padrões de produção e consumo, encontra-se a 

Economia Circular, que é um contraste com o modelo linear por buscar uma circularidade no uso de 

materiais e energia (Figura 2). Seu objetivo é manter os produtos, componentes e materiais em seu 

mais alto nível de utilidade e valor o tempo todo (EMF, 2017), movimentando ciclos materiais e 

produtos valiosos, transportando-os utilizando energia renovável (WEETMAN, 2019).  

Figura 2: O que é economia circular.

  

Fonte: Ideia Circular (2017)  

Como pode ser visto no fluxo da Figura 2, o ciclo deixa de ser linear e passa a ter uma 

abordagem do tipo Cradle to Cradle (do berço ao berço) (EMF, 2012), em que os materiais podem 

ser continuamente mantidos dentro de um ciclo fechado, de forma regenerativa, colaborado para 

manter a sustentabilidade no planeta e buscando equilíbrio entre as necessidades do ser humano e o 

meio ambiente (BARBOSA et al., 2014). Como a maioria das empresas é focada na maximização do 

lucro, o argumento da sustentabilidade não é o suficiente para mudarem seu plano de atuação, 

portanto, uma alternativa é a ideia de a economia circular ser originada com um propósito lucrativo, 

além de proteger a sustentabilidade (DODSWORTH, 2016).  



 

5 

 

A empresa que aplicar a economia circular pode desencadear o aumento da vantagem 

competitiva em relação às outras que ainda são direcionadas para o modelo linear (DODSWORTH, 

2016), sendo a vantagem competitiva a principal hipótese para explicar o desempenho superior das 

empresas (POWELL, 2001). 

2.3 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) 

A sigla conhecida por ESG, que em português significa Ambiental, Social e Governança, 

apareceu pela primeira vez em 2005 no relatório de uma iniciativa liderada pela ONU (Organização 

das Nações Unidas) (ONU et al, 2005). 

Este relatório foi denominado “Who Cares Wins” (“Quem se importa, ganha”, em tradução 

livre) e a ação que envolveu diversas instituições e países, incluindo o Brasil, englobando 

recomendações do setor financeiro para uma melhor integração das questões ambientais, sociais e de 

governança na gestão de ativos, serviços de corretagem de títulos e pesquisas (LEITE, 2021), com os 

seguintes objetivos gerais: mercados financeiros mais fortes e resilientes; contribuição para o 

desenvolvimento sustentável; conscientização e compreensão mútua dos envolvidos e das partes 

interessadas e maior confiança nas instituições financeiras (ONU et al, 2005). 

A iniciativa de garantir mercados de investimentos alinhados com sociedades mais 

sustentáveis exigia um esforço conjunto de diversos stakeholders (ONGs, investidores, educadores, 

entre outros), com responsabilidades diferentes, conforme descrito na Figura 3 (ONU et al, 2005). 

Figura 3: Tradução do resumo gráfico das principais recomendações 
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 Fonte: Elaboração própria com informações extraídas das ONU (2005) 

Atualmente estão sendo gerenciados globalmente mais de US$30 trilhões em ativos sob gestão 

por fundos que estabeleceram estratégias sustentáveis e a tendência é que esse número cresça cada 

vez mais, pois os investidores passaram a enxergar os chamados “investimentos responsáveis” como 

parte dos fatores decisivos para determinar onde irão alocar seus recursos (UNGARETTI, 2021). 

Ao observar os conceitos de ESG de forma ampla ao redor do mundo existem indícios que 

demonstram que esta não é uma tendência passageira, mas sim uma nova realidade. Empresas que 

não se adaptarem a este novo cenário ficarão para trás e, apesar de o Brasil estar em um cenário um 

pouco tímido quando comparado ao internacional, de acordo com dados do Google Trends (Gráfico 

1), pode-se notar que houve um pico na busca pelo termo ESG, com forte tendência a aumentar. Vale 

ressaltar que os números representam o interesse de pesquisa relativo ao ponto mais alto no gráfico, 

considerando que um valor de 100 representa o pico de popularidade de um termo  (UNGARETTI, 

2021). 

Gráfico 1: Google Trends: Busca pelo termo "ESG" no Brasil

 

Fonte: Google Trends, XP Investimentos (2020) 

As letras da sigla ESG têm significados que merecem ser explorados com mais detalhes: O “E” 

(Environmental) está muito relacionado com a natureza, examina o desempenho da empresa como 

administradora do meio ambiente em que atua, englobando questões como o uso de recursos naturais, 

biodiversidade, aquecimento global e emissões de CO2 (LEITE, 2021), eficiência energética, 

poluição, gestão de recursos hídricos, resíduos e efluentes (UNGARETTI, 2021); O “S” (Social) 

examina como a empresa se relaciona com seus diferentes públicos nas geografias onde atua, 

incluindo colaboradores, fornecedores, clientes e comunidades, assim, está muito relacionado à 

fatores sociais, como políticas e relações de trabalho, inclusão e diversidade, engajamento e 

treinamento dos colaboradores, respeito aos direitos humanos e às leis trabalhistas (LEITE, 2021), 

satisfação e defesa do consumidor, proteção de dados; Já o “G” (Governance) se refere a tudo que 

tange a administração/governança da empresa e as esferas de liderança, ou seja, aborda questões como 
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conduta corporativa, política de remuneração dos executivos, independência e diversidade do 

conselho, estrutura dos comitês de auditoria e fiscal, ética e transparência (UNGARETTI, 2021), 

relação com entidades do governo, canal de denúncias, processo de sucessão (LEITE, 2021). 

A pressão aplicada pelos investidores nas empresas estimula o engajamento de forma mais 

imediata, pois o consumidor atual está entendendo cada vez mais os fatores ambientais, sociais e de 

governança como decisores na hora de realizar uma compra e isso com certeza funcionará como 

catalisador no processo de adaptação das organizações. Uma pesquisa da Nielsen realizada 

globalmente em 2017 evidenciou que 81% consumidores acreditam fortemente que as empresas 

devem ajudar a melhorar o meio ambiente. Além disso, a pesquisa ainda indica que os consumidores 

mais jovens tendem a conferir importância significativa às questões ambientais e sociais. 

(UNGARETTI, 2021). 

É fácil perceber como o objetivo das empresas, o qual transcende o plano econômico, e o 

impacto social convergem na ideia de que cada um dos elementos do negócio, econômico, social e 

ambiental, se inter-relacionam, fornecendo feedbacks até que tenham atingido um nível de 

desenvolvimento tal que, neste momento, a tendência global leva a considerá-los faces da mesma 

moeda (BALLESTEROS et al., 2020). 

Para uma incorporação efetiva das condutas do ESG nas organizações, é imprescindível o 

comprometimento de colaboradores alinhados com o tripé ambiental, social e econômico, no entanto, 

o mercado ainda sofre com a precariedade de profissionais e tomadores de decisão capacitados de 

forma apropriada e que entendem estas práticas como pilar essencial (JUNIOR, 2021). 

Apesar dos inúmeros desafios encontrados, as empresas estão aumentando o seu 

comprometimento com os compromissos do ESG, buscando encontrar um ponto de equilíbrio entre 

suas receitas/despesas financeiras e a satisfação de seus clientes, assim como de todas as partes 

envolvidas, sem prejudicar sua competitividade no mercado (JUNIOR, 2021). 

Para avaliar de forma mais consistente essas práticas a materialidade é um dos principais 

conceitos a serem analisados, sendo aplicado através do uso de uma ferramenta chamada matriz de 

materialidade, a qual consiste no mapeamento dos critérios socioambientais e de governança que 

possui o impacto financeiro mais relevante para cada setor empresarial (MELLO, 2021).  

O SASB (Sustainability Accounting Standards Board) é uma das principais organizações 

dedicadas à padronização da materialidade setorial, orientando a divulgação de informações de 

sustentabilidade financeiramente relevantes pelas empresas aos seus investidores, identificando o 
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subconjunto de questões ambientais, sociais e de governança (ESG) mais relevantes para o 

desempenho financeiro em cada setor (SASB, 2021).  

O padrão SASB é utilizado internacionalmente e divide a análise em 5 principais dimensões: 

Ambiente, Capital Social, Capital Humano, Modelo de Negócio & Inovação, Liderança e 

Governança, as quais são subdivididas em demais aspectos que representam categorias gerais de 

problemas (Figura 4), o que auxilia a empresa na escolha dos indicadores e práticas que são mais 

relevantes para o seu segmento, otimizando os resultados atingidos com o mesmo investimento de 

capital e, consequentemente, permite mitigar potenciais riscos (MELLO, 2021).  

Figura 4 – Dimensões de sustentabilidade do SASB 

 

Fonte: Elaboração Própria, com dados extraídos de SASB (2021)  

A Cia. Hering pode ser considerada um exemplo de sucesso no setor têxtil, uma vez que torna 

público o seu Relatório de Sustentabilidade, que trata de mensurar e divulgar publicamente os 

impactos socioambientais causados pelas atividades da organização (SEHNEM et al., 2013). Este 

relatório foi construído a partir de um estudo de materialidade, conduzido entre 2016 e 2017, com o 

envolvimento de todos os stakeholders. Assim, a empresa orienta suas decisões através de 3 

diretrizes: Relatório Integrado, que visa a comunicação relacionada a demonstrações financeiras e 

desempenho econômico entre a organização e seus stakeholders (DE PINHO; CARNEIRO, 2014); 

Global Report Initiative (GRIs), que estabeleceu um modelo como referência para a elaboração de 
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Relatórios de Sustentabilidade, buscando a padronização dos relatórios e melhorias contínuas por 

meio do engajamento intensivo de multistakeholders (SEHNEM et al., 2013) e Desenvolvimento de 

Metas Sustentáveis, subdividido em 5 pilares de sustentabilidade (Figura 5): Cadeia de Valor, Marcas, 

Meio Ambiente, Diversidade e Governança (CIA HERING, 2020). 

Figura 5 – Tradução dos Pilares de Sustentabilidade Cia. Hering

 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Cia. Hering (2020)  

Com base nos pilares ambientais foram desenvolvidas pela empresa produtos com insumos e 

matérias-primas sustentáveis, fios orgânicos, reciclados e desfibrados a partir de fios de retalhos e 

aparas. Com a implementação desta ação muitos recursos naturais foram preservados no ano de 2020, 

como por exemplo a redução do consumo de 23.300 m³ de água; economia de energia equivalente a 

1.072 árvores e redução na emissão de 150 toneladas de CO2 (CIA HERING, 2020). 

Contribuindo com o âmbito Social, a empresa conta com a Fundação Hermann Hering que 

busca construir uma sociedade onde empreendedores usam seus talentos com protagonismo, de forma 

integrada estrategicamente através de temas como cultura e empreendedorismo; Já do ponto de vista 

da Governança, o grupo é reconhecido entre os TOP 5 da moda pelo índice de Revolução Fashion em 

Transparência no Brasil, que avalia marcas e varejistas sob o ponto de vista da responsabilidade em 

relação às suas práticas socioambientais (CIA HERING, 2020).  

2.4 GREENWASH E TRIPLE BOTTOM LINE 

Ao observar a crescente exigência do mercado consumidor pelas práticas sustentáveis, 

algumas empresas tendem a desviar a atenção para questões menores ou levam à criação de "conversa 

verde" por meio de declarações destinadas a satisfazer estes requisitos, mas sem nenhuma ação 

concreta. Este fenômeno é conhecido como Greenwash, praticado apenas para transmitir uma 

imagem pública de responsabilidade ambiental, mas que na verdade é uma estratégia simbólica pela 

qual as empresas buscam ganhar ou manter a legitimidade revelando desproporcionalmente 
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indicadores de desempenho benéficos ou relativamente benignos para obscurecer seu desempenho 

geral menos impressionante (NETTO et al., 2020).  

Atualmente a sustentabilidade no mundo corporativo deixa de ser considerada apenas uma 

iniciativa ambiental e passa a ser considerada também como uma estratégia empresarial (BENITES 

et al., 2013), portanto, o conceito de sustentabilidade organizacional surge a partir do modelo Triple 

Bottom Line (TBL), que são modelos de negócios que visam o equilíbrio entre as esferas econômica, 

social e ambiental, de forma que resulte numa melhor tomada de decisões estratégicas a fim de atingir 

eficácia em suas operações (CIRELLI et al., 2010). 

A pressão para que as empresas foquem nas consequências ambientais têm crescido nos 

últimos anos (KLEINDORFER et al., 2005), portanto, as empresas que decidem se manter 

competitivas precisam se adaptar para realizar um bom desempenho nos três pilares.  

Para que a performance das empresas pudesse ser avaliada em relação aos aspectos de 

sustentabilidade, a BM&FBOVESPA lançou o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), no ano 

de 2005, partindo do conceito do Triple Bottom Line, que avalia elementos ambientais, sociais e 

econômicos, de forma integrada (BENITES et al., 2013). 

2.5 CULTURA ORGANIZACIONAL 

Para uma empresa gerar valor em questões sociais e ambientais, é necessário que a estratégia 

de seus processos e sua cultura organizacional busquem melhorar relações com stakeholders externos 

e internos (CORREA, et al. 2010). 

A cultura organizacional pode ser considerada um universo cultural formado por valores 

compartilhados pelos membros de uma organização e do ambiente social em que os colaboradores 

estão inseridos. Além disso, a cultura organizacional é considerada um aspecto da análise 

organizacional que permite verificar parâmetros relacionados ao comportamento da organização, 

considerando a influência de elementos não objetivos (SARAIVA, 2002). 

3 METODOLOGIA 

 Tendo em vista o objetivo do presente trabalho, o método de pesquisa adotado será um Estudo 

de Caso de natureza exploratória e qualitativa, que se trata de um tipo de investigação empírica, a 

partir da exploração de um caso, que tem como objetivo a coleta e organização dos dados, preservando 

o objeto estudado (YIN, 2001), para que a partir desses dados possa ser realizada uma análise 

profunda dos objetos, por meio da reformulação de problemas e construção de hipóteses (RAUEN, 

2002).  
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O instrumento utilizado para o estudo de caso será a entrevista semiestruturada, que pode ser 

caracterizada por um conjunto de questões previamente estabelecidas num roteiro flexível (VIEIRA, 

2017), formulada a partir de um protocolo para a coleta de dados, definidos pelas próprias autoras, 

tendo como fonte de informações pesquisas bibliográficas e contendo os procedimentos e regras 

gerais da pesquisa, a fim de obter maior confiabilidade na condução do estudo de caso (MIGUEL, 

2007).  

Será definida a unidade que constitui o caso, avaliando quais dados são suficientes para chegar 

à compreensão do objeto do estudo. Esta escolha será realizada a partir da seleção de casos típicos, 

atípicos e extremos, para que sejam delimitadas as possíveis causas de desvios ou oscilação de 

variáveis (VENTURA, 2007). 

Com a unidade de caso definida, deverá ser realizada a coleta dos dados, por meio de 

procedimentos quantitativos e qualitativos, como observação, entrevista formal ou informal, análise 

de documentos, aplicação de questionários, entre outros (VENTURA, 2007), para que possam ser 

adotadas as estratégias de análise condizentes com o objetivo, problema e finalidades (FREITAS; 

JABBOUR, 2011). 

Figura 6: Etapas do desenvolvimento do estudo  

 

Fonte: As próprias autoras (2021) 

De acordo com a Figura 6 o procedimento adotado para o presente estudo possui seis etapas 

principais. A primeira etapa consistirá na análise da literatura, em forma de uma pesquisa teórica e 

descritiva, utilizando conceitos de outros autores, com objetivos semelhantes ao do presente trabalho. 

Esta etapa será a base de definição dos constructos do estudo, que são os principais elementos da 

investigação e auxiliarão no início da segunda etapa.  
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A segunda etapa iniciará com a seleção da unidade de análise, escolha dos meios de coleta e 

análise dos dados e local para coleta de dados, de acordo com os dados obtidos na primeira etapa e 

critérios estabelecidos. Em seguida, o protocolo de coleta de dados será elaborado com base nas 

pesquisas bibliográficas, incluindo três partes principais: o contexto da pesquisa, a parte a ser 

investigada (relação do ESG com a aplicação de práticas da Economia Circular em empresas do setor 

têxtil) e as variáveis de controle. 

A partir da definição do protocolo, será possível a condução do teste piloto da entrevista, a 

fim de verificar os procedimentos de aplicação com base no protocolo e realizar melhorias e correções 

necessárias, além de tornar possível a verificação da qualidade dos dados obtidos. 

A coleta de dados será realizada por meio de entrevista semiestruturada, via videoconferência, 

a um funcionário da empresa selecionada do setor têxtil. As questões serão elaboradas com base no 

referencial teórico e melhorias realizadas no protocolo, evitando situação de constrangimento e de 

dupla interpretação para o respondente.  

Após a coleta de informações, iniciará a quinta etapa, que consiste na seleção e análise dos 

dados obtidos, de forma qualitativa e exploratória, por meio de uma narrativa geral do caso. 

Por fim, será construído um relatório de pesquisa, baseado em todo o conjunto de atividades 

realizadas nas etapas anteriores, que evidencia a relação do desempenho do ESG com a aplicação de 

metodologias da Economia Circular em empresas do setor têxtil. 

4 RESULTADOS 

Para a definição do caso estudado e potenciais entrevistados foram levantados alguns critérios 

para seleção, sendo eles: a empresa selecionada deve atuar no setor têxtil, com fabricação própria das 

peças, sendo responsável por todas as etapas do ciclo produtivo (desde obtenção de matéria-prima até 

a entrega do produto ao cliente final). 

 Após a definição dos critérios foi possível realizar o desenvolvimento do protocolo para coleta 

dos dados, contendo os procedimentos e regras gerais da pesquisa para sua condução, critérios para 

seleção da empresa a ser entrevistada e roteiros de perguntas. Inicialmente foram selecionadas 6 

empresas potenciais para serem o objeto de estudo deste artigo, com as quais o contato inicial foi 

realizado por meio de redes sociais, para que pudesse ser avaliado se a empresa em questão realmente 

preenchia os critérios estabelecidos para entrevista. Apenas uma das 6 empresas pré-selecionadas 

atendia aos critérios e apresentou interesse em contribuir com informações para a realização deste 

artigo.  
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Além disso, o protocolo permitiu o desenvolvimento do questionário piloto, que possuía 23 

questões. Os temas das questões foram definidos de acordo com os principais aspectos englobados 

nas práticas da Economia Circular, a fim de identificar quais as práticas do modelo de produção 

circular realizadas na empresa, para realizar uma análise crítica da sustentabilidade e a relação das 

práticas ESG com o modelo de economia circular na empresa entrevistada.  

O questionário piloto foi aplicado a uma analista em ESG de uma gestora de recursos dedicada 

ao investimento em empresas de capital aberto com atuação no Brasil, a fim de verificar como o 

respondente entenderia cada questão e se elas estavam redundantes ou representando os objetivos do 

projeto. Com isso, o questionário foi reduzido para 13 questões, divididas em 3 temas principais: 

quatro questões focadas em informações sobre a empresa; quatro questões focadas no aspecto 

ambiental da empresa e cinco questões focadas no aspecto social. 

Após a definição do questionário final, foi enviado um e-mail à empresa selecionada, para 

marcar a data da videoconferência, utilizando a plataforma Google Meets, e apresentar uma breve 

descrição do objetivo do questionário, com uma introdução dos principais temas que seriam 

abordados na reunião. 

 A empresa selecionada é um e-commerce nacional, possui um pouco mais de um ano de 

mercado e é fruto de um incômodo com o cenário atual do mercado de duas amigas que nutriam este 

sentimento em comum. Juntas, resolveram criar sua marca própria com o objetivo de encontrar um 

equilíbrio entre sustentabilidade, condições dignas de trabalho e um consumo mais consciente. Assim, 

entende que para isso é preciso ter consciência do problema e do seu papel como marca e o primeiro 

passo é assumir a responsabilidade de passar informação de forma clara e transparente, para que as 

pessoas possam tomar suas decisões de compra com mais consciência. 

No entanto, a marca acredita que para que as decisões sejam tomadas de forma realmente 

consciente, a transparência e a conscientização de seu público é um ponto essencial para alcançar este 

equilíbrio, por isso é sempre dedicado um espaço em seu planejamento de comunicações para 

postagens em redes sociais sobre assuntos relacionados a sustentabilidade, slow fashion, detalhes do 

processo produtivo, aspectos sociais, entre outros. 

Atualmente, a empresa conta com aproximadamente 20 colaboradores e tem como público-

alvo jovens (20-35 anos) com poder aquisitivo (classe média a alta) e que se preocupam com questões 

sustentáveis e slow-fashion, entretanto, o público conquistado atualmente, apesar de ser da categoria 

jovem e possuir poder aquisitivo, possui mais exigência em questões relacionadas à qualidade e 

durabilidade do produto, não focando necessariamente em questões sustentáveis.  
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A marca em questão oferta roupas do estilo casual wear, com um mix de produtos bastante 

variado (blusas, calças, vestidos, moletons, tops, jaquetas, saias, shorts, etc), sempre prezando no bom 

acabamento com modelagens minimalistas e atemporais. 

Para a sua cadeia de suprimentos a marca prioriza a utilização de fibras naturais, 

biodegradáveis ou fibras vegetais, as quais possuem impacto menor ao meio ambiente por ter uma 

decomposição mais rápida. No entanto, ela também utiliza fibras sintéticas, priorizando a compra de 

fornecedores nacionais com certificados ou de fornecedores que vendem materiais que foram 

previamente descartados pelas grandes empresas, como: cetim, sarja, algodão, viscose, elástico e 

poliéster.  

A empresa prioriza a relação com fornecedores que possuam empresas pequenas, de 

preferência familiares, focadas na qualidade do produto oferecido. No entanto, por ainda serem uma 

empresa com baixo volume de compra em comparação às grandes marcas, os prazos e valores 

oferecidos pela maioria dos fornecedores são mais elevados, isso dificulta a construção de parcerias 

com relacionamento de longo prazo que visam a construção de estratégias de melhoria contínua.  

Visando a redução da quantidade de desperdício de material, as peças pilotos são 

desenvolvidas com a utilização de retalhos e aviamentos que seriam descartados, porém, nenhuma 

fonte de energia renovável é utilizada no processo produtivo, o qual é realizado por costureiras, de 

forma manual ou através da utilização de máquinas de costura tradicionais. 

Por ser uma loja virtual a empresa faz uso de uma grande quantidade de caixas de papelão 

para embalar suas mercadorias para despachar ao correio. Para reduzir o impacto ambiental do 

descarte de suas embalagens, a empresa possui Certificados de Reciclagem, através da parceria com 

um grupo que oferece soluções de logística reversa de embalagens pós-consumo, a fim de mitigar o 

impacto ambiental. Esses certificados comprovam que determinada massa de embalagens, dentro de 

grandes grupos como papel e plástico, foi destinada à reciclagem pelos operadores. Assim, suas 

embalagens possuem o selo oficial da empresa parceira que é um atributo de comunicação para as 

empresas que adotam esta solução. 

São realizadas, ainda, algumas ações internas que visam a integração com os colaboradores, 

como a indicação das costureiras terceirizadas a outras empresas, em momentos de baixa demanda. 

Durante a entrevista a sócia da empresa enfatizou o quanto a empresa valoriza o bom relacionamento 

com seus colaboradores e valoriza cada um deles de forma individual, dizendo “Nós contratamos 

pessoas e não máquinas”. A marca alega que, desde o início da operação da empresa, assuntos como 

perenidade e confiança são discutidos com seus colaboradores, prezando sempre pela transparência, 

inclusive em aspectos financeiros. 
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Como ação externa a empresa oferece apoio financeiro a uma ONG (Organização Não 

Governamental) que apoia mulheres em situação de rua, a qual entrega mensalmente absorventes para 

esta população através do Projeto Luna Oficial. Com o intuito de contribuir ainda mais, tanto 

financeiramente quanto na difusão do propósito da ONG a sua base de clientes, a marca em questão 

passou a produzir calcinhas de algodão, que são vendidas em sua loja virtual, destinando toda a verba 

adquirida por este produto para doação à ONG. Além disso, durante o período de pandemia do 

Coronavírus (2020 e 2021) a empresa aproveitou os recursos ociosos, como mão de obra e restos de 

tecidos, para realizar a produção de máscaras que são destinadas à doação. 

Externamente a empresa sempre deposita uma atenção especial na escolha de seus modelos, 

buscando a diversidade de mulheres em diversos aspectos. Já internamente, apesar de a diversidade 

estar presente em sua base de colaboradores, com pessoas de diversas etnias, idades e opções sexuais, 

além de mais de 70% da empresa ser composta por mulheres, não existe nenhuma política ou 

estratégia de inclusão e diversidade implementada, porém a convivência entre os colaboradores é 

harmônica e até hoje não ocorreu nenhum caso de discriminação. 

A empresa também não realiza ações engajadoras específicas para o acompanhamento da 

satisfação do cliente, mas recebe de maneira orgânica e com bastante frequência feedbacks positivos 

de seus clientes após o recebimento das peças em domicílio, principalmente no que diz respeito à 

qualidade e modelagem de suas peças. 

Pensando no direito do consumidor a empresa segue as normas previstas no código de defesa 

do consumidor, compartilhando de forma clara e objetiva sua política de troca, arrependimento e 

cancelamento. No entanto, não possui de maneira estruturada políticas de proteção de dados, mas 

entendem que os dados de seus clientes devem ser tratados de forma sigilosa. 

5 DISCUSSÃO 

Conforme se extrai dos depoimentos do entrevistado, apesar de a empresa ser de pequeno 

porte, recente no mercado e não possuir relatório de sustentabilidade publicado, a empresa nasceu 

com a intenção de encontrar um equilíbrio entre sustentabilidade, condições dignas de trabalho e um 

consumo mais consciente e, através das informações coletadas, foi possível identificar algumas ações 

relacionadas à Economia Circular que são implementadas em sua cultura organizacional, como a 

utilização de matérias primas prioritariamente naturais e biodegradáveis, utilização de insumos 

descartados por outras empresas e retalhos que seriam descartados, seleção de fornecedores com 

certificados que comprovam a responsabilidade ambiental e processo de logística reversa para 

embalagens. 
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Tais ações se enquadram como parte modelo de Economia Circular partindo do princípio que 

existe a geração de circularidade no uso de materiais, maximizando o nível de utilização de 

componentes (EMF, 2017). Além disso, baseado em conceitos de ESG e Triple Bottom Line, estas 

ações aplicadas pela empresa e que estão relacionadas à Economia Circular também se relacionam 

com os conceitos do pilar ambiental do ESG. 

Em termos de report, a empresa não possui Relatório de Sustentabilidade e Relatório 

Integrado públicos, o que não permite a consulta de sua matriz de materialidade, utilizada como 

princípio que orienta os tópicos e determina quais são os mais relevantes para a organização, por meio 

das expectativas expressas pela organização e stakeholders (ARAÚJO, 2021), entretanto, a partir das 

considerações do entrevistado, foi possível identificar algumas dimensões priorizadas para a 

estratégia da organização, com base nas ações realizadas e no padrão SASB, como ambiental, capital 

social e capital humano. 

Ao ser analisado o engajamento de stakeholders, que pode ser definido como processo 

identificação de stakeholders e explicação de como a empresa irá atingir as medidas priorizadas, a 

fim de responder às expectativas e interesses das partes (PAVARENTI, 2016), verifica-se que a 

empresa prioriza o diálogo com stakeholders internos (colaboradores) por meio da transparência 

financeira e indicação das costureiras para terceiros, durante os períodos de baixa demanda em sua 

produção. 

Já com stakeholders externos, a empresa realiza ações engajadoras com uma ONG parceira, 

através de ações de cunho social. Também trabalha ativamente na conscientização de seus 

consumidores sobre assuntos relacionados ao meio ambiente e sociedade, compartilhando 

informações relevantes sobre o tema e aplicando novamente um valor considerado muito importante 

para a empresa que é a transparência. 

Tendo como base os conceitos do Triple Bottom Line e dos indicadores do Global Report 

Initiative, foi possível realizar o diagnóstico quanto ao grau de maturidade das práticas sustentáveis 

da empresa. Empresas que já iniciaram o processo de transformação sustentável podem passar por 

cinco estágios distintos de mudança (NIDUMOLU, 2009), de acordo com os dados fornecidos pela 

empresa estudada, pode-se considerar que a empresa está no segundo estágio de mudança: “Tornar a 

cadeia de valor sustentável”, pois se encontra devidamente regulamentada, tendo como preocupação 

a redução dos recursos não renováveis utilizados em seu processo produtivo, assumindo uma postura 

mais proativa. 
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Além das ações de Economia Circular se relacionarem com o pilar ambiental do ESG, as 

demais ações realizadas pela empresa de cunho social se relacionam às demais dimensões do ESG, 

como pode ser visualizado na Figura 7. 

Figura 7: Relação das ações realizadas pela marca com os pilares ESG 

 

Fonte: As próprias autoras (2021) 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o presente trabalho pretendeu-se traçar a relação da aplicação de práticas da Economia 

Circular com os pilares do ESG, por meio de um estudo de caso aplicado a uma empresa do setor 

têxtil, a partir da análise da unidade de pesquisa, que evidenciou que as práticas da Economia Circular 

aplicadas ao processo produtivo de uma empresa do setor têxtil podem possuir relação com o pilar 

ambiental do ESG, o que levanta a discussão a respeito de como os outros pilares também podem ser 

atingidos de forma significativa. A importância da complementaridade de cada pilar e de associar as 

decisões organizacionais aos pilares do ESG é um importante fator para manter o negócio competitivo 

no mercado, com potencial de investimento gerando lucro e visibilidade para a empresa (LEITE, 

2017).  

De modo geral, pode-se concluir que as aplicações da Economia Circular e o movimento ESG, 

embora não apareçam frequentemente no mesmo contexto, possuem o eixo ambiental em comum, o 

que os torna complementares neste aspecto.  

Vale ressaltar que a conscientização, o engajamento e a compreensão mútua dos envolvidos e 

das partes interessadas é um fator imprescindível para que as empresas possam se tornar cada vez 

mais sustentáveis e, aquelas que já nascem com este objetivo, aplicando as práticas de ESG e 
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Economia Circular de maneira complementar desde seu início podem obter vantagem competitiva 

com maior facilidade.  

Assim, existem diversas ações e métodos que podem ser aplicados no setor têxtil, de forma 

sinérgica, em busca de uma produção mais sustentável e que gere impactos positivos para a sociedade, 

independente do porte da organização ou tempo de mercado. Além disso, cada vez mais os 

stakeholders internos e externos se mostram mais preocupados com tais questões. No entanto, 

tornam-se necessárias pesquisas futuras que evidenciem tais ações, sua relação com as áreas 

abordadas, quais suas formas de aplicação e sua importância para a sociedade e o meio ambiente, 

visto que ainda existem poucas publicações nesta área. 
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