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1. RESUMO 

Esse trabalho de Iniciação Científica tem como objetivo identificar como empresas 

do segmento de vestuário e acessório trabalham as ações de Responsabilidade 

Social ou de Sustentabilidade em relação às cooperativas de trabalho que lhes 

prestam serviços. Sendo a confecção o ramo que mais utiliza o serviço das 

cooperativas têxteis, foi realizado um estudo de caso de duas confecções 

associadas ao Polo Tecnológico da Indústria Têxtil e de Confecções dos municípios 

de Sumaré, Santa Bárbara D’ Oeste, Nova Odessa e Americana, buscando 

identificar se as estratégias dessas empresas preveem ações de responsabilidade 

social ou socioambiental ou se as ações das empresas que procuram as 

cooperativas dão-se apenas no campo econômico-financeiro. O resultado desse 

estudo evidencia que é proveitoso para as confecções, tanto do ponto de vista da 

responsabilidade social, quanto do produtivo, o relacionamento com as cooperativas, 

porém elas não desenvolvem nenhuma ação concreta específica nesse sentido. Já 

em relação a gestão estratégica, temos que como usual nas micro e pequenas 

empresas esta se dá de forma empírica.  

 

Palavras-Chave: Alinhamento Estratégico, Cooperativas, Estratégia, Indústria Têxtil, 

Responsabilidade Social. 

 

2. INTRODUÇÃO 
O debate acerca da responsabilidade social empresarial se faz mais presente 

e relevante a cada dia. Os problemas sociais e ambientais têm sido expostos por 

instituições governamentais e não governamentais, pela mídia, e pela sociedade 

civil, de forma a forçar as empresas a se posicionarem frente a essa variável.  

Os investimentos na área social e ambiental se tornam então necessários, e 

devem ser vistos como estratégicos para a atuação das empresas (LYRA; 

GONÇALVES; CÂNDIDO, 2007). 

Com o objetivo de solucionar problemas sociais por meio de comunidades de 

cooperação, surgiram as cooperativas. Neste trabalho de Iniciação Científica, 

abordamos então as ações de responsabilidade social, tendo como foco a relação 

entre empresa e cooperativa.  
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 As cooperativas estão presentes de forma cada vez mais significativa na 

economia atual de diversos países. O movimento cooperativista, por si só, deve ser 

tido como um movimento social, visto que surge não apenas como resposta aos 

problemas que a sociedade vem enfrentando, mas também se constitui como uma 

estrutura socioeconômica com base em outros valores e relações sociais, e em uma 

forma diferenciada de organização da produção. (AMATO; RUFINO, 2000) 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo desta Iniciação Científica é estudar e caracterizar as estratégias de 

gestão das empresas que terceirizam parte de sua produção para as cooperativas 

de costura, buscando identificar se as estratégias dessas empresas preveem ações 

de responsabilidade social ou socioambiental ou se as ações das empresas que 

procuram as cooperativas dão-se apenas no campo econômico-financeiro. Os dados 

obtidos serão analisados buscando-se identificar se as estratégias competitivas 

definidas pelas empresas pesquisadas contemplam, de maneira visível, 

preocupação com as questões da responsabilidade social ou de sustentabilidade. 

 

4. METODOLOGIA 

Para construção deste trabalho de iniciação científica primeiramente foi 

realizado o levantamento de referencial teórico a respeito de estratégia empresarial 

com ênfase em alinhamento estratégico, e responsabilidade social e socioambiental 

com enfoque especial no estudo das cooperativas de trabalho. A partir do material 

coletado por meio desta pesquisa foram feitos fichamentos que possibilitaram a 

elaboração da revisão teórica desse artigo e proporcionaram o entendimento dos 

conceitos necessários para a condução do estudo de caso. 

Decorrida esta primeira fase, partiu-se para a elaboração do estudo de caso, 

de forma que para tanto foram visitadas duas confecções associadas ao Polo 

Tectex. O estudo de caso presente nos resultados desse trabalho se caracteriza 

então como baseado em casos múltiplos, e foi realizado tendo como base entrevista 

com os gestores.  
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Revisão teórica 

A palavra estratégia é derivada do grego strategos “chefe de exército” e foi 

utilizada durante séculos por militares para designar o caminho a ser dado a guerra 

para se alcançar a vitória. Significa literalmente a “arte do general”. Com o passar do 

tempo, essa palavra deixou de ser utilizada apenas pelos militares e passou a ser 

utilizada no meio comum fazendo referência as alternativas que jogadores teriam em 

situações específicas (OLIVEIRA, 2004). 

No campo da administração, a estratégica teve um desenvolvimento tardio em 

relação a outras disciplinas administrativas, de modo que somente a partir da 

década de 1950 passou a receber maior atenção no meio acadêmico e empresarial, 

alcançando assim maior destaque entre os anos 60 e 70 (CAMARGOS; DIAS, 

2003). 

 Drucker (1994) afirma que estratégia é a maneira pela qual a organização 

responde as seguintes questões: O que é nossa empresa? Qual é a sua missão? O 

que ela deveria ser? Quais deveriam ser seus objetivos, sua relação com o 

mercado, com seus recursos, com a criatividade, com o lucro, a formação pessoal e 

a responsabilidade social? 

Conforme Certo et al. (2005) a administração estratégica pode ser definida 

como um processo contínuo e interativo, que visa manter a organização como um 

conjunto integrado ao ambiente. A utilização da administração estratégica traz 

inúmeros benefícios à organização, dentre os quais se destaca, com maior 

relevância, o aumento da lucratividade. 

 No atual cenário competitivo é evidente a existência da necessidade das 

organizações se alinharem estrategicamente quanto às questões sociais e 

ambientais. 

Em decorrência das mudanças no perfil do consumidor, as empresas deixam 

de serem apenas produtoras de bens e serviços e incorporam gradualmente, como 

parte de sua responsabilidade socioambiental, a qualidade das relações com seus 

stakeholders. De forma que a questão da responsabilidade socioambiental passa a 

ser parte importante no desenvolvimento de estratégias competitivas, onde as 

empresas devem desempenhar um papel proativo, implementando mudanças 

conceituais em seus procedimentos e agindo de forma consciente, sozinhas ou em 
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parceria com ONGs ou governo, por meio de ações socialmente responsáveis que 

buscam o crescimento e a satisfação do cliente (VOLPON; MACEDO-SOARES, 

2007). 

Brodbeck e Hoppen (2003) citando Anderson e Venktraman (1993) e 

Luftmann et al. (1993) definem alinhamento estratégico como sendo a adequação 

estratégica e a integração funcional entre o ambiente externo e interno para o 

desenvolvimento de competências e para a maximização da performance 

organizacional. 

Ainda de acordo com Volpon e Macedo-Soares (op. cit.) as alianças entre 

empresas de diferentes setores, em especial entre grandes organizações e 

empresas sem fins lucrativos, são uma ferramenta crucial para incorporar o 

elemento social e o ambiental na estratégia corporativa. 

As preocupações com as questões sociais e ambientais ocupam lugar de 

destaque na contemporaneidade. A ausência ou queda de qualidade de vida de 

parcela expressiva da população remete a demandas e responsabilidades que 

envolvem toda a sociedade, incluindo organizações, que tem em suas ações o peso 

da disseminação da chamada responsabilidade social, com o potencial de amenizar 

ou agravar problemas sociais e ambientais das comunidades nas quais se inserem 

(CARRIERI; SILVA; PIMENTEL, 2009). 

A complexidade das demandas ambientais da sociedade em relação às 

empresas leva a um reposicionamento das mesmas em se tratando desse assunto. 

Sendo assim, estas buscam procedimentos, mecanismos, arranjos e padrões 

comportamentais como resposta às comunidades, atrelando seus objetivos 

financeiros e econômicos às questões relacionadas com a cidadania, ética nos 

negócios e preservação do meio ambiente (LYRA; GOMES; JACOVINE, 2009). 

De Benedicto, Rodrigues e Penido (2009) afirmam como motivos aparentes 

para o surgimento da responsabilidade nas empresas, o desejo de adquirirem 

respeito da comunidade afetada por suas atividades, postura de disseminação de 

valores éticos, busca contínua de melhorias internas, formação de uma imagem 

positiva perante os consumidores, sólida imagem e aceitação social, diferenciação 

competitiva, maior capacidade de recrutar talentos, flexibilidade e maior capacidade 

de adaptação e o principal, aumento de sua lucratividade. 

 Com o intuito de defender os trabalhadores frente às condições precárias das 

relações de trabalho ocasionadas pelo modo de produção capitalista, surge a prática 
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cooperativista no final do século XVIII e início do século XIX, período marcado pelas 

relações de conflito entre capital e trabalho (RIBEIRO; NASCIMENTO; SILVA, 2012). 

Cooperativas são associações autônomas de pessoas que se unem 

voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e 

culturais comuns, por meio de um empreendimento econômico comunitário e 

democraticamente gerido (ICA, 2011). 

 O surgimento de redes de cooperação tem por princípio o exercício do 

trabalho em comum de forma a satisfazer necessidades socioeconômicas individuais 

ou coletivas. A cooperativa pode ser considerada uma rede social, pois propicia o 

compartilhamento de informação entre seus integrantes e reuni interesses comuns 

(SUGAHARA, 2012). 

 
5.2 Resultados 

Em decorrência da importância do setor têxtil em nossa região e as 

necessidades das empresas locais, no ano de 2002 foi criado o Polo Tecnológico da 

Indústria Têxtil e de Confecções dos municípios de Sumaré, Santa Bárbara d’ Oeste, 

Nova Odessa e Americana, tendo como objetivo reunir e representar toda a cadeia 

produtiva do setor têxtil e de confecção da região. O principal foco do Polo Tectex é 

investir no desenvolvimento e aprimoramento do setor, através de várias atividades, 

dentre as quais podemos destacar workshops, palestras, cursos, apoio a eventos 

exclusivos, fórum de debates, congressos, entre outros (POLOTECTEX, 2013). 

 O número de empresas associadas ao Pólo Tectex corresponde a 211, sendo 

estas agrupadas em nove ramos: acabamento, comércio, confecção, cooperativas, 

empreendedores, fiação, parceiros, serviços e tecelagem.  

 Segundo a professora Sandra Silva, ex-diretora do Polo Tectex, o ramo que 

mais utiliza a o trabalho das cooperativas é a Confecção, que apresenta o maior 

número de empresas no Polo, de forma que neste trabalho será tido como objeto de 

estudo juntamente com as cooperativas.  

 O número de pessoas associadas às cooperativas no Brasil ultrapassou os 

dez milhões em 2011, o que representa um aumento de 11% em relação ao ano 

anterior. Em contrapartida ocorreu um decréscimo de 1% no mesmo período 

referente ao número de cooperativas, que ficou em 6.586, fato esse que se deu 

segundo o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, naturalmente 
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devido à busca de maior competitividade no mercado, o que fez com que muitas 

cooperativas se unissem, por fusão ou incorporação (OCB, 2013). 

 A região sudeste é a que apresenta a maior quantidade de cooperativas, com 

2.349 empreendimentos, seguida pelas regiões nordeste e sul respectivamente, e o 

maior número de cooperados, 4,7 milhões, em seguida aparecem as regiões sul e 

centro-oeste (OCB, 2013). 

 De acordo com dados da OCESP, o Estado de São Paulo é o que tem mais 

cooperativas registradas no Sistema OCB, totalizando 949, e também o maior 

número de cooperados, 3,4 milhões.  

 O Polo Tectex tem em sua formação sete cooperativas associadas, sendo 

estas e suas respectivas localizações apresentadas na tabela 1. 

 

Tabela 1. Cooperativas Polo Tectex 

Cooperativa Município 

Cooper Tex - Coop. de Costura de Americana Americana 

Coop Hortotectex - Coop. de Costura de Hortolândia Hortolândia 

Cooperqualitex - Coop. de Costura de Nova Odessa Nova Odessa 

Cooper Art Vest - Cooperativa de Trabalho em Conf. Santa Bárbara D'Oeste 

Cooper Tecil - Cooperativa de Trabalho em Conf. Santa Bárbara D'Oeste 

Associação Filantrópica do Parque Bandeirantes Sumaré 

Cooprovest - Coop. de Costura Têxtil de Sumaré Sumaré 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Após a visita às confecções selecionadas, os resultados foram analisados e 

estão presentes no segmento 6 a seguir. 

 

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Este estudo de caso se refere à análise de duas confecções, ambas 

empresas familiares, dirigidas pelo seu proprietário e por sua família e localizadas 

em Santa Bárbara D’Oeste. As denominaremos aqui como Confecção A e 

Confecção B. 

 

Confecção A 

A Confecção A, em seu processo produtivo realiza apenas a etapa de corte 

do tecido, revisão, embalagem e distribuição das peças que atendem o público 

masculino, e terceiriza as atividades de costura, estamparia e bordado. Atualmente o 

http://www.polotectex.com.br/index.php?option=com_p_stakeholders&show_s=1&sid=142
http://www.polotectex.com.br/index.php?option=com_p_stakeholders&show_s=1&sid=228
http://www.polotectex.com.br/index.php?option=com_p_stakeholders&show_s=1&sid=229
http://www.polotectex.com.br/index.php?option=com_p_stakeholders&show_s=1&sid=211
http://www.polotectex.com.br/index.php?option=com_p_stakeholders&show_s=1&sid=212
http://www.polotectex.com.br/index.php?option=com_p_stakeholders&show_s=1&sid=125
http://www.polotectex.com.br/index.php?option=com_p_stakeholders&show_s=1&sid=225
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corpo de Recursos Humanos da organização é composto por 12 funcionários e os 

produtos são distribuídos para quatro estados, sendo estes São Paulo, Paraná, Pará 

e Mato-Grosso. 

Segundo o proprietário e dirigente desta confecção, na cidade de Santa 

Bárbara D’Oeste existem duas cooperativas, a Cooper Art Vest e a Cooper Tecil, 

porém devido a demanda da Cooper Art Vest ser muito alta, a empresa costumava 

terceirizar a costura para a Cooperativa Cooper Tecil, pois esta tem maquinário de  

excelente qualidade e localização próxima. Durante aproximadamente dois anos 

foram utilizados os serviços da cooperativa, porém devido a questões legais, 

principalmente a não renovação da parceria com a Prefeitura, a cooperativa 

encontra-se fora de funcionamento.  

Questionado sobre o porquê da terceirização de parte do trabalho às 

cooperativas, o proprietário da confecção A afirma que costumava utilizar o trabalho 

desta cooperativa por razões sociais, sendo que esta foi criada através da parceria 

entre o Polo Tectex, a Prefeitura, o SENAI e o SEBRAE, de forma que as costureiras 

que receberam o treinamento e a oportunidade foram selecionadas por igrejas e 

associações sociais. Além da questão legal que enfrenta esta cooperativa, a 

dificuldade em encontrar mão de obra na área de costura, principalmente pelos 

salários serem baixos, foi de grande peso em seu fechamento. 

Com relação a ações de responsabilidade social e socioambiental, além de 

utilizar o trabalho das cooperativas quando era possível, a Confecção A analisa as 

estamparias as quais irá terceirizar o trabalho, de forma a garantir que estas não 

utilizam o trabalho ilegal, como o trabalho infantil e doa os retalhos gerados de suas 

atividades, a moradores do bairro, que fazem tapetes artesanais.  

Foi observado em diversas colocações que a empresa tem uma estratégia 

bem desenhada e abrange diversas vertentes, visto como exemplo, pelo fato da 

empresa mesmo sendo aconselhada por uma consultoria a abrir sua própria loja, 

prefere trabalhar com revendedores de forma que sua marca não perca a 

“exclusividade” e continue sendo objeto de desejo.  

 

Confecção B 

A Confecção B é uma empresa familiar que emprega cerca de 100 pessoas 

que, direta e indiretamente, trabalham na produção e vendas de produtos voltados à 

moda bebê, infantojuvenil, adulto e homewear. Além da distribuição de seus 



8 
 

produtos para varejistas e atacadistas da região, a confecção possui cinco lojas 

próprias, sendo três em Americana, uma em Santa Bárbara D’Oeste e outra em 

Nova Odessa. 

Assim como a maioria das confecções, esta terceiriza grande parte de suas 

atividades, focando no desenvolvimento e criação de seus produtos. Segundo uma 

das dirigentes da empresa, o nascimento da confecção em si está ligado às oficinas 

de costura. Durante cerca de dois anos foi utilizado o trabalho da cooperativa 

Cooper Tecil, até o seu fechamento. Regularmente a costura é terceirizada em 

maior parte para em média trinta oficinas de costura, que são compostas por cerca 

de cem costureiras e esporadicamente dependendo da natureza do trabalho para a 

Cooperativa de Americana. 

Quanto à responsabilidade social e socioambiental, a Confecção B faz a 

reutilização dos cones de costura e doa três por cento dos retalhos gerados em seu 

processo produtivo, de forma que vende os outros noventa e sete. 

A estratégia da empresa é formulada no dia a dia e anualmente são 

realizadas reuniões para estabelecimento de metas.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao analisar o alinhamento estratégico recorrente do relacionamento 

estabelecido entre as confecções e as cooperativas, temos que as confecções têm 

conhecimento da natureza social do cooperativismo, até mesmo por terem visto o 

processo de formação das cooperativas de costuras locais associadas ao Polo 

Tectex. 

 As confecções costumam utilizar o trabalho das cooperativas e oficinas de 

costura, alegando o fazerem como uma ação social, porém isso apresenta vantagem 

também para elas, pois necessitam terceirizar a maior parte de sua produção e as 

cooperativas e oficinas além de apresentarem custo menor realizam trabalho de 

qualidade. 

 No momento, a cooperativa mais utilizada pelas confecções estudadas, a 

Cooper Tecil, encontra-se fora de funcionamento, o que fez com que estas 

procurassem ainda mais as oficinas de costuras e as costureiras individuais. 

 Como usual nas micro e pequenas empresas, a estratégia é empírica, ou 

seja, é formulada e implantada no dia a dia conforme surgem as demandas, sem a 

elaboração de um planejamento formal. 
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