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RESUMO 

 

As discussões acerca dos temas sustentabilidade e desenvolvimento foram ampliadas na 

tessitura da crise socioambiental, que se revela por meio da elevada degradação ambiental, do 

aumento da pobreza e da desigualdade social. Em escala local/regional, a sustentabilidade das 

estratégias de desenvolvimento é potencializada pelas condições econômicas e recursos 

humanos e ambientais disponíveis. Nesse contexto, a noção de sustentabilidade adquire 

proeminência, passando a ser institucionalizada por empresas que atuam em diferentes escalas 

geográficas, enfatizando a importância da Sustentabilidade Organizacional. O objetivo deste 

trabalho é analisar a atividade faccionista têxtil do Seridó na perspectiva da sustentabilidade 

organizacional das empresas que atuam no setor e de sua contribuição para o desenvolvimento 

local. Para a construção dessa análise, utilizou-se o Método para Avaliação de Indicadores de 

Sustentabilidade Organizacional (M.A.I.S), seu conjunto de indicadores e a metodologia de 

pontuação, bem como se levantou o número de empregos gerados, a receita bruta das 

empresas, os custos com setor pessoal e a arrecadaçãodo dos municípios. Os procedimentos 

seguiram a sistemática das pesquisas de campo e bibliográfica, utilizando a Triangulação de 

Dados como forma de atestar os dados coletados. Considerando os resultados da pesquisa 

quanto ao nível de sustentabilidade organizacional, a pontuação média obtida pelo conjunto 

da amostra indica que as empresas faccionistas têxteis se enquadram na faixa Sustentável, 

suas contribuições para o desenvolvimento local são significativas, uma vez que geram 

empregos, renda e aumentam a arrecadação de impostos para os municípios que sediam as 

unidades fabris, contribuindo para a economia da região. 

 

 

Palavras-Chave: Sustentabilidade Organizacional. Desenvolvimento local. Facções Têxteis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Discussions about sustainability and development were enlarged in the context of 

socioambiental crisis, which is revealed through the rise of environmental degradation, 

poverty increase and social inequality. In local  scale, sustainability development strategies 

can be expanded by the economic conditions and human and environmental resources 

available. In this case, the notion of sustainability acquires prominence, starting to be 

institutionalized by the companies that operate in differents geographical scales, emphasizing 

the importance of organizational sustainability. In this context, the aim of this study is to 

analyse the textile activities in brazilian Seridó region by the perspective of the organizational 

sustainability and their contribution for the local/regional development. For this analysis, the 

Organizational Sustainability Validate Method (M.A.I.S) was used, the set of indicators and 

punctuation methodology, as well as, was analysed numbers of produced jobs, the gross 

income of the companies, the costs with personal sector and the tax revenue of the local 

authorities. Methodology proceedings were based in a field work and bibliographical 

analyses, using the triangulation of that information as the form of attesting to the collected 

data. The average score for the sample indicates that textile factions companies is in the 

Sustainable range, their contributions to local development are significant, since they generate 

jobs, income and increase tax revenues to municipalities that host the fabrics , contributing to 

the regional development and economy. 

 

Key words: Organizational Sustainability. Local development. Textile Factions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As temáticas sustentabilidade e desenvolvimento adquiriram proeminência nas 

últimas décadas do século XX e se mantêm na pauta de discussões e reflexões téoricas e 

políticas no início do século XXI, tendo em vista as questões socioambientais enfrentadas 

pela sociedade contemporânea. Dentre essas questões ressaltaram-se as desigualdades 

socioeconômicas entre países e regiões, as mudanças climáticas e o aquecimento global. 

Nesse contexto, a sustentabilidade surge como um princípio que propõe redefinir 

as estratégias de desenvolvimento em âmbito local, regional ou global, assumindo duas 

conotações: uma que pensa o desenvolvimento como um processo autossustentado com uma 

perspectiva de continuidade e outra que pensa o desenvolvimento com vistas à redução dos 

impactos socioambientais gerados pelas atividades econômicas no diferentes espaços e 

regiões dos países. 

No que se refere ao desenvolvimento, reconhece-se que é um tema recorrente ao 

longo da história e que vem assume diferentes concepções desde a perspectiva economicista, 

passando pela perspectiva endógena (que propõe a dissociação como forma de isolar a 

localidade dos efeitos dinâmicos e desiguais da globalização, ecodesenvolvimento) e, mais 

recentemente, o desenvolvimento sustentável (SIEDENBERG, 2002).  

Na década de 1980, as evidências da crise socioambiental se ampliaram, entre 

outras, a partir do modo de produção capitalista e seu princípio acumulador (ZUPELARI, 

2014); assumiram maior nitidez e, assim, avultaram os questionamentos acerca do modelo de 

desenvolvimento em vigência, pautado, sobretudo, na industrialização e urbanização.  

Em meio a discussões de ordem teórico-práticas que envolve, sobretudo,  

estudiosos, políticos e representantes da sociedade civil organizada, emergiram diferentes 

acepções de desenvolvimento, que incorporaram uma dimensão humanista e ambiental ao 

referido processo.  

Dentre essas acepções, ressalta-se a perspectiva humanista, defendida por Sen 

(2000); a de desenvolvimento sustentável, formulada pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), que elaborou o documento intitulado Nosso Futuro 

Comum, conhecido como Relatório Brundtland, e a de desenvolvimento local, que se propõe 

a pensar o referido processo a partir das potencialidades existentes em cada localidade 

(BUARQUE, 2008). 
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 Para Sen (2000), o desenvolvimento deve ser entendido como o exercício efetivo 

de todos os direitos humanos e das liberdades individuais, sendo o crescimento econômico 

uma condição necessária para que as pessoas obtenham uma renda melhor e, 

consequentemente, aprimorem sua qualidade de vida.  

Essa perspectiva de pensar o desenvolvimento recoloca o homem na centralidade 

do processo, sendo a liberdade do indivíduo um princípio básico, e possibilita a discussão 

acerca da atuação dos diferentes atores; entre esses, empresas, organizações e o próprio 

Estado. Este, além de agente responsável pela regulação dos processos econômicos, deve 

assumir um papel de promotor de condições igualitárias, entre elas a educação, para que todos 

os indivíduos possam exercer suas liberdades individuais, dentre essas, escolher como deseja 

viver.  

A proposição de desenvolvimento sustentável defendida pela CMMAD (1988, p. 

7), como “aquele que satisfaz às necessidades e aspirações do presente sem comprometer a 

possibilidade das gerações futuras para atender às suas próprias necessidades”, evidencia 

elementos importantes, tendo em vista que abrange as dimensões social, ambiental, cultural e 

espacial, não se restringindo apenas à econômica, e propõe o estabelecimento de 

compromissos entre gerações. 

Não obstante a pluralidade de abordagens conceituais sobre desenvolvimento têm-

se, na realidade dos países, regiões ou localidades um cenário de problemas socioeconômicos 

e ambientais e uma trama de relações tencionada por uma acirrada competitividade entre 

empresas, que enseja questionamentos acerca do modelo de desenvolvimento economicista. É 

na tessitura desse quadro situacional que emerge a perspectiva de pensar o desenvolvimento 

local atrelado à sustentabilidade. 

Tratando dos limites espaciais, segundo Buarque (2008, p. 32) “o conceito de 

desenvolvimento local pode ser aplicado a diferentes cortes territoriais e aglomerados 

humanos de pequena escala, desde a comunidade até o município ou mesmo microrregiões 

homogêneas de porte reduzido, bacias ou ecossistemas”;  nessa perspectiva o termo local 

pode assumir um carácter mais abangente, podendo englobar uma região com diferentes 

municípios que possuem afinidades diversas, entre elas, a identidade sociocultural. 

Considerando a relação entre sustentabilidade e desenvolvimento realizou-se um 

estudo sobre as facções têxteis do Seridó Potiguar a partir de uma abordagem que contempla a 

referida atividade na perspectiva da sustentabilidade organizacional e do desenvolvimento 

local, com desdobramentos para a região, uma vez que as empresas faccionistas têxteis estão 

localizadas em diversos municípios. 
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A definição de sustentabilidade organizacional surge, no contexto atual, quando as 

estratégias de desenvolvimento estão sendo discutidas em escala global, regional e local com 

o objetivo de produzir processos econômicos sustentáveis, que considerem as dimensões 

social, ambiental e cultural de cada localidade. A relação entre a sustentabilidade 

organizacional e o desenvolvimento local é estabelecida no instante em que as organizações 

(empresas) e as diferentes localidades e regiões, buscam produzir processos econômicos 

sustentáveis do ponto de vista ambiental, social e cultural, ao mesmo tempo contínuo e de 

longa duração. 

A sustentabilidade organizacional pressupõe que as atividades operacionais de 

uma organização são desenvolvidas de forma a gerar o menor impacto ambiental possível, 

observando simultaneamente, os fatores socioeconômicos presentes nos ambientes sociais e 

organizacionais (MUNCK; SOUZA, 2009). Esses fatores socioeconômicos compreendem, 

entre outros, as condições de trabalho existente no ambiente produtivo, as relações 

trabalhistas estabelecidas entre a organização e seus colaboradores, bem como entre a 

organização, o meio ambiente e social onde se desenvolvem as atividades. 

A relevância deste trabalho está vinculada à abordagem da temática 

sustentabilidade e desenvolvimento local, adotando a região do Seridó Potiguar como espaço 

empírico, considerando as facções têxteis como objeto de estudo, tendo em vista a expansão 

dessa atividade e considerando que existe um movimento constante de abertura e fechamento 

de empresas faccionistas em decorrências de diversos fatores externos e internos às 

organizações
1
. Na Região do Seridó, em 2015, a atividade faccionista têxtil estava presente 

em 13 dos seus 23 municípios, assumindo importância econômica 
2
. 

 

                                                           
1
 Segundo informações obtidas junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), disponibilizados no banco de 

dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2014, no Seridó Potiguar existiam 128 empresas abertas 

cuja Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) principal referia-se ao código 1412-6/03 – Facção 

de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; tendo a atividade faccionista como principal objeto social da 

empresa. Desse total, 62 empresas informaram que possuem empregados, indicando que estão em atividade, e 66 

empresas informaram a RAIS Negativa, indicando que estavam sem empregados, apontando para duas 

possibilidades: a primeira é que a empresa encerrou suas atividades operacionais e não realizou a baixa de seu 

cadastro nos órgãos competentes; e a segunda é que a empresa está em processo de abertura, por isso, não 

contratou empregados até o momento. 

2
 Esta afirmativa encontra respaldo no Quociente Locacional (QL) da atividade faccionista têxtil do Seridó 

Potiguar, calculado a partir dos dados da Relação Anual de Informação Social (RAIS), cujo índice atingiu 

2,687074 em 2014, indicando que a referida atividade se destaca na região e apresenta tendência à especialização 

nesse segmento produtivo (Ver informações sobre o QL na Metodologia). 
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A palavra facção, originada “do francês à façon, significa a execução de um 

serviço sem que o prestador tenha a propriedade da matéria prima” (ZÉU, 2008, p. 79). 

Acrescentando elementos à compreensão do termo, Lins (1994, p. 08) explicita que “dar 

facção significa subcontratar junto a outras firmas ou à trabalhadores a domicílio. No setor 

vestuarista, quem dá facção são os confeccionistas, ou seja, firmas que possuem etiquetas”. 

Nesse sentido, o confeccionista subcontrata o serviço de costura para empresas menores, em 

alguns casos até para trabalhadores informais, recebendo as peças montadas e prontas para 

serem enviadas ao mercado. 

A perspectiva de abordagem que norteia a pesquisa conduziu ao seguinte 

questionamento: em que medida a atividade faccionista têxtil do Seridó apresenta 

sustentabilidade organizacional e contribui para o desenvolvimento local? No âmbito dessa 

problematização buscou-se saber: qual o contexto de inserção e expansão da atividade 

faccionista têxtil na Região do Seridó? Como se caracteriza essa atividade na referida região, 

quanto ao processo produtivo e às relações de trabalho? Quais os indicadores de 

sustentabilidade organizacional das empresas que atuam na região neste segmento? Como a 

atividade faccionista têxtil contribui para o desenvolvimento local dos municípios 

seridoenses? 

Parte-se da hipótese de que as empresas do ramo faccionista têxtil no Seridó 

apresentam sustentabilidade organizacional, considerando os indicadores do Método M.A.I.S, 

e contribuem para o processo de desenvolvimento local dos municípios em que estão 

instaladas, em decorrência da geração de emprego, trabalho e renda. 

A partir do itinerário da pesquisa, definiu-se como objetivo geral analisar a 

atividade faccionista têxtil do Seridó na perspectiva da sustentabilidade organizacional das 

empresas que atuam no setor e de sua contribuição para o desenvolvimento local.  De modo 

específico, buscou-se compreender o contexto de inserção e expansão da atividade na Região 

do Seridó Potiguar; o processo produtivo e as relações de trabalho estabelecidas no âmbito 

das facções; examinar os indicadores de sustentabilidade organizacional das empresas 

faccionistas e avaliar as contribuições desta atividade para o desenvolvimento local dos 

municípios seridoenses. 

Em atendimento aos objetivos e conforme padronização estabelecida pelo 

Programa, esta dissertação se encontra composta por esta Introdução Geral, uma 

Caracterização Geral da Área de Estudo, a Metodologia Geral empregada para o conjunto da 

obra e dois capítulos que correspondem a artigos científicos a serem submetidos à publicação.  
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O Capítulo 1, com título: Processo Produtivo e Sustentabilidade 

Organizacional: uma análise da atividade faccionista têxtil no Seridó Potiguar, que foi 

submetido ao periódico Sustentabilidade em Debate e, portanto, está formatado conforme este 

periódico http://periodicos.unb.br/index.php/sust/about/submissions#authorGuidelines.  

O Capítulo 2, intitulado Contributos da Atividade Faccionista Têxtil do Seridó 

para o desenvolvimento local, que será submetido ao periódico Revista Brasileira de Gestão 

e Desenvolvimento Regional e, portanto, será formatado conforme este periódico 

http://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/about/submissions#authorGuidelines. 
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1.1 FUNDMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Considerando a problemática delineada, definiu-se como aportes os conceitos de 

sustentabilidade, sustentabilidade organizacional, viabilidade econômica, capacidade 

produtiva, terceirização, competitividade, flexibilidade, indicadores de sustentabilidade e 

desenvolvimento local. 

 

 

1.1.1 Sustentabilidade 

 

 

A sociedade contemporânea tem se defrontado com questões socioambientais 

desafiantes e, por vezes, inusitadas e de consequências dificeis de dimensionar. Nesse 

contexto, a discussão sobre sustentabilidade associada a desenvolvimento tem suscitado 

reflexões teóricas e tornado evidente a necessidade de tomadas de decisões e implementação 

de ações para mitigar e/ou solucionar os problemas socioambientais que se ampliam, entre 

outros, a partir do modo de produção capitalista e seu princípio acumulador (ZUPELARI, 

2014). 

Segundo Becker (2002, p. 77), “a sustentabilidade deve ser compreendida como 

as múltiplas alternativas que cada localidade, região ou nação têm, pelas suas diferenças 

culturais, ambientais e valores (éticos e morais), de se inserir no processo geral de 

desenvolvimento”. Nesse sentido, pensar a relação entre a sustentabilidade e o 

desenvolvimento local pressupõe considerar os aspectos econômicos, sociais, ambientais e 

culturais de cada localidade, fazendo-se necessário definir dentro de um recorte espacial esses 

conceitos. 

Contribuindo com as discussões acerca desse tema, Leff (2001) afirma que o 

princípio da sustentabilidade propõe um limite e a reorientação do processo de 

desenvolvimento atual, visto que o mesmo se baseia em uma racionalidade economicista, 

secundarizando as demais dimensões da sociedade. É um modelo de desenvolvimento que se 

inscreve na tessitura da sociedade capitalista, gerando um modo de vida e, por conseguinte, de 

produção e consumo, que se fundamenta no uso exacerbado de recursos naturais e na 

exploração da força de trabalho com o objetivo primordial de obter lucro. 
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Sobre o modo de vida e os padrões de produção e consumo da sociedade atual 

Porto-Gonçalves (2008, p. 31) coloca que “20% dos habitantes mais ricos do planeta 

consomem cerca de 80% das matérias-primas e energia produzidas anualmente”, restando aos 

“80% da população apenas 20% dos recursos naturais existentes”; conclui que “seriam 

necessários cinco planetas para oferecermos a todos os habitantes da terra o atual estilo de 

vida vivido pelos ricos dos países ricos e pelos ricos dos países pobres que não partilham esse 

estilo de vida”. Os estudos evidenciam a necessidade de repensar o modelo de 

desenvolvimento em curso, substituindo o paradgma economicista eminentemente capitalista 

por outro que adote os princípios da sustentabilidade em suas diferentes dimensões. 

No âmbito das discussões relativas ao tema, adquiriu destaque a proposição de 

Sachs (1993),  segundo a qual a sustentabiliade se estrutura a partir de cinco dimensões: 

social, econômica, ecológica, espacial e cultural. 

A sustentabilidade social propõe a existência de equidade na geração de 

oportunidades sociais, entre elas, distribuição de renda e de bens objetivando diminuir as 

diferenças dos padrão de vida das pessoas. Para tal, é preciso partir da mudança nos 

paradigmas existentes na sociedade atual. 

A sustentabilidade sob o aspecto econômico prevê o reconhecimento da 

necessidade de racionalizar a utilização dos recursos naturais, criar e manter um fluxo de 

investimentos privados e públicos para que seus impactos sejam positivos nas diferentes 

dimensões. 

A sustentabilidade ecológica se conforma a partir da utilização de tecnologias 

adequadas  que, associadas à criatividade, possibilitem explorar outras alternativas e aumentar 

a capacidade dos recursos do planeta. Ou seja, priorizar a utilização dos recursos renováveis 

em substituição aos não renováveis, reduzir a emissão de poluentes e o volume de resíduos, 

ampliar o sistema de reciclagem, incentivar a redução do consumo das pessoas, preservar a 

biodiversidade e proteger o meio ambiente, buscando reduzir os impactos das atividades 

econômicas. 

A sustentabilidade espacial se refere à possibilidade de se construir de forma 

equilibrada uma configuração rural-urbana, no sentido de ordenar a ocupação e a distribuição 

dos grupos sociais no espaço; reduzir a concentração de habitantes, empresas e serviços em 

regiões metropolitanas; evitar os movimento de migração e êxodo rural responsáveis por gerar 

fenômenos sociais como pobreza, aglomeração urbana, concentração do comério das drogas, 

violência, desagregação familiar e despovoamento do campo (SILVEIRA, 2011); inibir a 

destruição de ecossistemas frágeis e da biodiversidade; adotar práticas modernas e 
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regenerativas de agricultura e de exploração das florestas, e explor o potencial de 

industrialização através do uso de tecnologias limpas. Deriva dessa acertiva considerar a 

ocupação dos espaços como fundamental para a manutenção do desenvolvimento local de 

forma sustentável. 

Por fim, a sustentabilidade cultural propõe que o desenvolvimento observe os 

elementos endógenos e valorize os hábitos culturais da localidade, buscando alternativas que 

não colidam com a identidade das pessoas e com os ecossistemas e cultura existentes 

(SACHS, 1993). 

Ainda sobre a sustentabilidade, Leff (2001) afirma a dualidade existente em seu 

discurso, produzida a partir da possibilidade de várias interpretações que lhes são atribuídas. 

No âmbito desses diferentes sentidos, ressalta-se aquele que se traduz nas condições 

ecológicas como suporte ao processo econômico, o qual se baseia na perspectiva de que o 

meio ambiente e seus recursos precisam ser conservados para que o crescimento econômico 

se mantenha. Outra vertente faz referência à durabilidade do próprio processo econômico, 

podendo ser traduzido como um crescimento sustentado, sinônimo de longo prazo, onde as 

diferentes nações, regiões e comunidades locais desfrutariam de um crescimento pautado na 

lógica do desenvolvimento sustentável que se confirma no âmbito local. 

Ao tratar da inserção de uma localidade ou região no processo de 

desenvolvimento, atendendo à perspectiva da sustentabilidade, Becker (2002) associa à 

discussão da sustentabilidade a dois elementos: competitividade e flexibilidade. 

No que se refere a competitividade, as empresas atuam como células dinâmicas 

que, a partir de sua capacidade e eficiência produtiva (técnica, finanças, pessoal), utilizam-se 

das potencialidades existentes e contribuem para que o desenvolvimento se torne contínuo, 

com efeitos diretos para a sociedade local. Portanto, a competitividade se acentua no âmbito 

do “processo geral de transformação conformado pela globalização econômica (produtiva, 

financeira, mercado), [...], que acaba se transformando em objeto de nações, regiões, 

organizações e instituições” (BECKER, 2002, p. 40). 

Quanto à flexibilidade, esta “se desdobra em participação, parceirias, redes, 

cadeias, consórcios, alianças, integração, mercados comuns”,  propiciando “a aproximação de 

grupos, classes, organizações, instituições, regiões e nações para tratar de determinados fins 

de interesse comum” (BECKER, 2002, p. 40). Assim, em nível local, empresas que atuam no 

mesmo ramo de atividade e que teoricamente seriam concorrentes, se tornam parceiras. Essas 

empresas, somadas às outras instituições, aos atores locais e ao Estado, fortalecem o processo 
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de desenvolvimento local na perspectiva de gerar atividades economicamente sustentáveis 

(ROCHA, 2010). 

Embora sejam elementos distintos, a sustentabilidade, a competitividade e a 

flexibilidade se complementam, fundamentando e dinamizando o processo de 

desenvolvimento que se evidencia no âmbito da globalização e articula as dimensões global-

local.  

Tendo em vista a problematização desta pesquisa, considerou-se importante 

discutir no âmbito da sustentabilidade organizacional, aspectos relacionados à viabilidade 

econômica, à capacidade produtiva e ao processo de produção das empresas, via terceirização.  

 

 

1.1.1.1 – Sustentabilidade organizacional 

 

 

A sustentabilidade organizacional está diretamente relacionada, como o próprio 

nome anuncia, às organizações: empresas, instituições público-privadas, etc. Sua 

compreensão, inicialmente, remetia à ideia de que “uma empresa sustentável era aquela 

economicamente saudável, com um bom patrimônio e lucros crescentes, mesmo se houvesse 

dívidas” (MUNCK, et al, 2011, p. 5).  Nos dias atuais, frente à pressão de Organizações não 

Governamentais (ONG`s), da mídia e dos governos, que desenvolvem um papel de monitores, 

as empresas precisam reescrever, em suas práticas de gestão, produção e comercialização o 

conceito de organização sustentável, orientado pelos princípios da sustentabilidade. 

No âmbito empresarial existe um ambiente de desacordo quanto à importância da 

sustentabilidade e suas contribuições para as empresas e seu ambiente de negócios. Alguns 

empresários a veem como um “mandato moral”, uma “exigência legal” e ainda algo “inerente 

ao fato de se fazer negócios” de forma que “a busca pela sustentabilidade continua difícil de 

ser conciliada ao objetivo de aumentar o valor para o acionista” (HART; MILSTEIN, 2004, p. 

66). De fato, proporcionar a criação de um ambiente institucional e implementar práticas de 

produção e comercialização sustentável significa gerar custos e diminuir lucros para a 

empresa, por isso as organizações precisam explorar estrategicamente as oportunidades 

ligadas ao tema sustentabilidade como meio de maximizar seus lucros, proporcionalmente à 

geração de custos adicionais, a fim de tornar a empresa sustentável. 

Nesse contexto, Hart;  Milstein (2004, p. 66) diz que uma empresa sustentável “é 

aquela que contribui para o desenvolvimento sustentável ao gerar, simultaneamente, 
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benefícios econômicos, sociais e ambientais”; paralelo a esse conceito se discute a 

responsabilidade social das empresas e como esta se inserem entre os princípios da 

sustentabilidade, criando uma dimensão que é a sustentabilidade organizacional. 

Embora alguns autores, equivocadamente, considerem responsabilidade social 

empresarial e sustentabilidade organizacional como sinônimos, esses termos são 

conceitualmente diferentes, o primeiro trata de aspectos que unem os interesses de pessoas e 

organizações e o segundo das discussões que tratem dos princípios organizacionais 

priorizando a “criação de valor, a gestão ambiental, sistemas de produção ambientalmente 

amigáveis, gestão do capital humano e assim por diante” (MUNCK; SOUZA, 2009, p. 191) 

A formulação do conceito de sustentabilidade organizacional, segundo Munck et 

al. (2011, p. 8), envolveu três elementos de suporte: a ecoeficiência, que se refere à “[...] 

capacidade de fornecimento de bens e serviços a preços competitivos que satisfaçam as 

necessidades humanas e proporcionem a qualidade de vida, ao mesmo tempo em que reduz 

progressivamente o impacto ambiental e o consumo dos recursos”; a justiça socioambiental 

condizente  à “equalização da distribuição dos benefícios e dos constrangimentos impostos 

pelo ambiente organizacional”; e a inserção socioeconômica que “é uma competência capaz 

de viabilizar o engajar da organização em favor do coletivo” na promoção de melhores 

condições de vida para colaboradores. 

Portanto, seguindo esse raciocínio, Munck; Souza (2009) assumem que a 

sustentabilidade organizacional é o nível atingido pela gestão das empresas que se refletem a 

partir de suas atividades operacionais no menor impacto ambiental possível, preocupando-se, 

simultaneamente, em promover um desenvolvimento socioeconômico que propicie a 

sobrevivência de gerações presentes e futuras, e ainda, adotar práticas transparentes e 

inclusivas, totalmente dependentes das pessoas inseridas nos ambientes sociais e 

organizacionais, uma vez que por elas são estabelecidas as decisões finais. 

A sustentabilidade organizacional surge como um elemento importante para o 

processo de desenvolvimento local. Uma localidade que detém empresas sustentáveis reúne 

condições favoráveis para atingir um nível de desenvolvimento sustentável. Enquanto atores e 

promotoras de desenvolvimento, as organizações são um canal pelo qual a sustentabilidade e 

seus benefícios se efetivam na sociedade. 

Ao abordar as questões de sustentabilidade das estratégias de desenvolvimento 

local, Rocha (2010, p. 64) coloca que “o foco da análise deixa de centrar-se exclusivamente 

na empresa individual e passa a incidir sobre as relações entre as empresas, e entre essas e as 

demais instituições, dentro de um espaço geograficamente definido”. Isso significa que a 
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sustentabilidade organizacional se concretiza a partir das ações empreendidas pelos diferentes 

atores e das condições geográficas do local, podendo contribuir para o desenvolvimento local, 

uma vez que as organizações (empresas individuais) também são importantes atores nesse 

processo. 

Nesse sentido, uma localidade precisa atrair investimentos externos que se somem 

às suas potencialidades. Esse processo de captação de recursos externos remete à ideia de que 

na localidade ou região já existem recursos ambientais, sociais, culturais, econômicos, bem 

como organizações e infraestrutura que dinamizem a atividade econômica. Corroborando com 

esta afirmação, Rocha (2010, p. 65) diz que “a cooperação entre as instituições e os atores 

locais é um elemento-chave na capacidade de desenvolvimento das regiões ou localidades”. 

Portanto, o envolvimento das empresas, instituições, governos e sociedade civil é um fator 

que influencia a velocidade da ruptura e a implantação de um modelo de desenvolvimento 

local, acrescentando-se a partícula sustentável. 

Na prática, para se alcançar a sustentabilidade organizacional, é necessário 

desenvolver negócios em consonância com princípios socioambientais, respeitando o tripé da 

sustentabilidade: econômico, social e ambiental. Com relação a interação entre as dimensões 

que conformam o referido tripé, Buarque (2008, p. 65) afirma que 

 

 

As relações entre a natureza e a sociedade, com sua organização econômica 

e política, devem ser percebidas como uma totalidade complexa formada de 

elementos constitutivos – subsistemas – integrados e interligados, 

estabelecendo entre si controles e restrições, de cuja interação resulta o todo. 

 

 

Nesse cenário, a empresa que enfatiza as questões econômicas e sociais 

negligenciando o meio ambiente poderá incorrer em crimes ambientais; aquelas que priorizam 

as questões econômicas e ambientais poderá ocasionar problemas de caráter social e, caso 

observe apenas os aspectos sociais e ambientais, assumirá um risco de inviabilizar seu 

desempenho econômico, sua produtividade e sua lucratividade (BARBIERI; CAJAZEIRA, 

2009).  

Na atual conjuntura torna-se importante considerar que para atender as 

expectativas da sociedade, as empresas devem cumprir as legislações e regulamentos 

relacionadas a dimensões do desenvolvimento sustentável – econômica, social e ambiental.  
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Na dimensão econômica destaca-se a legislação voltada para o direito do 

consumidor e normatização da qualidades dos produtos fabricados pelas empresas, de forma 

que as especificações exigidas pelo mercado devem ser atendidas, o que pressupõe que as 

empresas elaborem seus produtos planejando os custos desde a fase incial do processo.  

Com relação à atividade faccionista têxtil, percebe-se a prática da celebração de 

um Contrato de Prestação de Serviços entre o fornecedor e o faccionista, em que são 

estabelecidas todas as condições e exigências legais para a realização da prestação de serviço. 

O faccionista, a fim de se adequar aos princípio da sustentabilida organizacional, precisa 

operacionalizar sua produção em consonância com as diferentes legislações de cunho 

trabalhista e ambiental, mantendo sempre um foco na produtividade, com vistas a atender suas 

expectativas econômicas, ou seja, a geração de lucro. 

No que se refere à dimensão social, a maioria dos países segue as disposições 

constantes nas convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

que tratam das questões de saúde e segurança no trabalho, jornada de trabalho e práticas 

trabalhistas socialmente aceitas, entre outras. No Brasil, além do que preceitua a OIT, 

observa-se a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que normatiza questões relativas ao 

âmbito do trabalho e, ainda, as diversas Convenções Sindicais específicas para cada atividade 

econômica. Um empresa sustentável precisa observar os aspectos sociais no âmbito de suas 

operações e fora delas, gerando emprego decente e interagindo com a sociedade em seu 

entorno. 

Em termos de meio ambiente, a implementação de políticas de gestão ambiental 

surgiu a partir das legislações instituídas para pressionar as empresas no sentido de controlar a 

poluição por meio do uso de tecnologias de medição, captação e tratamento de poluentes. A 

preocupação ambiental por parte de vários setores tem estimulado o alinhamento da gestão 

ambiental com as estratégias empresariais, pressionando as autoridades municipais, estaduais 

e federais por mais rigor na lei e efetiva fiscalização. A sustentabilidade organizacional trata 

da dimensão ambiental de forma mais ampla, voltando sua atenção para o ambiente produtivo 

e não apenas para o meio ambiente em si. Isso significa que as empresas sustentáveis 

precisam proporcionar aos seus colaboradores condições de ambiente de trabalho favoráveis. 

O cumprimento de tais legislações pelas empresas  representa um avanço na busca 

pela sustentabilidade organizacional e contribui para a mitigação e/ou superação da crise 

socioambiental, marcada pela miséria, desigualdades sociais e exploração irracional dos 

recursos naturais. 
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Mediante o exposto, considera-se que a sustentabilidade organizacional está 

diretamente ligada às relações entre as empresas e o meio ambiente, a sociedade e a 

economia, “respeitando os tempos ecológicos de produtividade e regeneração da natureza, 

valores culturais e humanos, critérios qualitativos que definem a qualidade de vida” (LEFF, 

2001, p. 20).  

Na atividade industrial de cunho secundário, ou seja, aquela que transforma 

matéria prima em produtos finais, a qual as facções têxteis estão inseridas, o emprego da 

tecnologia e de mão-de-obra são responsáveis pelos principais custos operacionais: salários, 

encargos sociais, impostos, energia elétrica, transporte, equipamentos de proteção individual 

(EPI) e despesas financeiras realizadas para aquisição de máquinas, equipamentos e 

instalações. 

Os fatores econômicos, sejam positivos ou negativos, de caráter externo, 

relacionados às questões de mercado como competividade, dependência por demanda 

produtiva e mercado consumidor, e  interno, associados à gestão empresarial, pressionam as 

empresas e se refletem diretamente nos seus processos produtivos. Dessa forma, torna-se 

necessário que as empresas avaliem os impactos desses fatores e seu nível de sustentabilidade 

organizacional, observando as dimensões econômica, social e ambiental, e ainda, 

considerando a viabilidade econômica do negócio associado ao planejmaneto da capacidade 

produtiva frente ao fator terceirização. 

Segundo Reis (2002), a viabilidade econômica se traduz no custo da 

oportunidade, que é o retorno que o capital investido na atividade estaria proporcionando se 

fosse aplicado de outra forma, quando analisado em conjunto com elementos contábeis como 

o custo operacional e a receita bruta total. Nesse sentido, o custo da oportunidade permite 

verificar se um negócio ou empresa é viável economicamente, condição obtida desde que seu 

retorno financeiro seja igual ou superior às alternativas de aplicação do capital investido. 

O estudo da viabilidade econômica de uma empresa permite analisar sua 

continuidade a longo prazo, evidenciada pelo retorno financeiro frente ao investimento por ela 

realizado. Um negócio é viável economicamente quando sua receita total, obtida em um 

determinado período, cobre os custos operacionais totais e remunera o capital investido. 

Quando esse resultado não é obtido e o capital não é remunerado, o retorno sobre os 

investimentos deixa de existir, indicando uma situação de inviabilidade econômica (REIS, 

2002). Embora essa condição não indique a impossibilidade de continuidade da empresa ou 

que a mesma não consiga cumprir com seus compromissos financeiros, nesses casos uma 
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estratégia é avaliar a capacidade produtiva da empresa, comparando seus custos com a receita 

auferida por meio da produção. 

O planejamento da capacidade produtiva é importante para o sucesso de uma 

organização a longo prazo. Determinar o excesso, bem como a falta de capacidade é 

necessário para equilibrar os custos e receitas, sendo uma estratégia que pode ser utilizada por 

empresas de qualquer natureza, comerciais, industriais e prestadoras de serviços. A 

capacidade produtiva “é vista como a quantia de saída que um sistema é capaz de atingir 

sobre um período de tempo” (CHASE et al, 200, p. 378), indicando que o nível de produção 

que uma empresa pode atingir deve associar o horário ou turno de trabalho adequado segundo 

as leis trabalhistas, os recursos e os equipamentos disponíveis para a produção. Esse nível 

máximo é colocado por Ritzman;  Krajewski (2004, p. 143) como sendo a capacidade efetiva 

ou “a produção máxima que um processo ou uma empresa pode manter economicamente sob 

condições normais”.  

A sustentabilidade organizacional se relaciona com a capacidade produtiva de 

uma empresa porque envolve diretamente a gestão dos recursos como: mão de obra, materiais, 

equipamentos, presença de mercado fornecedor e consumidor, gestão da empresa e tempo de 

produção. Na atividade faccionista têxtil, a relação do tempo versus produtividade fica 

bastante evidente, uma vez que a produção é terceirizada e exige que as empresas otimizem 

seus resultados considerando todos esses recursos como forma de equilibrar todos os seus 

custos em relação à receita obtida. 

Dada a relação da viabilidade econômica, capacidade produtiva e terceirização 

com a sustentabilidade organizacional, a prática do faccionismo, em geral, é vista como um 

modelo que se dá de forma totalmente precária, a domicílio, sem contrato formal ou registros 

legais, contribuindo para o aumento do trabalho informal (CORDOVIL, 2003).  Nessa 

perspectiva generalista, independente de onde é desenvolvido, o faccionismo é caracterizado 

pela insustentabilidade do modelo produtivo que utiliza a terceirização como forma de atender 

à necessidade de reprodução do capital pela da redução dos custos de produção.  A 

terceirização produtiva corresponde à  

 

 

[...] forma de organização da produção que possibilita a uma empresa, 

chamada de contratante, transferir a outra, chamada de contratada, a 

obrigação pela produção de bens, pela realização de serviços e pelos riscos 

decorrentes de tais atividades (ZÉU, 2008, p. 83).  
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Esse modelo propicia a transferência dos riscos existentes na atividade em relação à produção, 

da contratante para a contratada. 

Avaliando os aspectos que envolvem a terceirização, Zéu (2008) afirma que esta 

beneficia, sobretudo, as empresas contratantes porque os contratos de prestação de serviços ou 

fornecimento tendem a determinar uma situação mais vantajosa para estas, caracterizando 

uma relação de dominação. Para Carelli (2003), a terceirização só se justifica quando está 

acompanhada da variável especialização, a qual exige que a empresa terceirizada detenha 

autonomia técnica e gerencial em relação à atividade realizada. 

Em geral, o processo de terceirização presente na atividade faccionista gera um 

ambiente de instabilidade das condições de trabalho e de precarização das relações 

trabalhistas (ANTUNES, 2001). Essa instabilidade é ocasionada pela reestruturação produtiva 

promovida pelo sistema capitalista, que consiste na fragmentação da resistência da força de 

trabalho, com a finalidade de superar as diversas crises que enfrenta na busca pela extração de 

mais valia.  

Mediante o exposto, considera-se importante analisar o setor faccionista têxtil da 

Região do Seridó Potiguar a partir do enfoque da sustentabilidade organizacional, levando em 

conta as dimensões econômica, social, cultural e ambiental, com realce para as questões de 

mercado e as práticas empresariais, considerando que embora a operacionalização da 

atividade faccionista têxtil se dê mediante um processo de terceirização, esta apresenta 

características diferenciadas em relação ao modelo de faccionismo desenvolvido em outras 

regiões do país. 

Na perspectiva de atingir esse objetivo, recorreu-se à utilização de indicadores, 

que são ferramentas compostas por uma ou mais variáveis, que podem revelar significados 

mais amplos sobre determinados fenômenos porque simplificam as informações e melhoram o 

processo de comunicação. Constituem um instrumento essencial para guiar a ação e subsidiar 

o acompanhamento da evolução de uma atividade, sendo bastante utilizadas por 

pesquisadores, instituições, empresas e governo para medir o nível de sustentabilidade 

(CARVALHO, 2003).  

Seguindo a vertente dos que defendem que o uso de indicadores contribui para 

que os gestores implementem ações corretivas em busca da sustentabilidade, Bellen (2006) os 

define como instrumentos que reduzem grande quantidade de informação a um número 

apropriado de parâmetros para análise e tomada de decisão. Traduzem conceitos abstratos e 

difíceis de serem mensurados, fornecendo uma informação sintética sobre determinado 
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fenômeno. Sua utilização permite revelar condições e, ao mesmo tempo tendências, 

apontando aspectos deficientes ou que necessitam de intervenção. 

Um sistema de indicadores é utilizado para comunicar ou informar sobre o 

progresso em direção a determinada meta, servindo de recurso para deixar mais aparente uma 

tendência ou um fenômeno que não seja imediatamente perceptível (BELLEN, 2006). 

O elenco de indicadores vai se modificar dependendo do contexto em que será 

utilizado. A maioria dos sistemas de indicadores existentes e utilizados foram construídos 

para atender situações específicas em diferentes dimensões - ambiental, econômica e social, 

podendo se estender a questões de saúde e organizacional (BELLEN, 2006).  

Considerando a perspectiva de discutir a sustentabilidade no âmbito empresarial, 

optou-se pelo emprego do Método para Avaliação de Indicadores de Sustentabilidade 

Organizacional (M.A.I.S.), proposto por Oliveira (2002), por ser adaptável a diversos setores 

e sistemas, independente do tipo de atividade, e por propor um modelo de pontuação e 

indicadores direcionados para o ramo empresarial. 

A seguir apresenta-se a metodologia de construção do referido método, o conjunto 

de indicadores organizacionais, como foram agrupados e a metodologia para análise e 

pontuação. 

 

 

1.1.1.2 Método para Avaliação de Indicadores de Sustentabilidade Organizacional 

 

 

A construção de uma metodologia para análise da sustentabilidade organizacional 

surgiu da preocupação com os problemas socioambientais e os dilemas das empresas em 

relação à necessidade de funcionamento e os impactos derivados da forma como produzem. 

Nesse sentido, considerando a abordagem desse estudo e a necessidade de aplicar um 

instrumento que permita examinar a atividade faccionista à luz da sustentabilidade 

organizacional, ou seja, das empresas que atuam no setor, adotou-se o método M.A.I.S 

(OLIVEIRA, 2002). 

O referido autor (2002) adverte que as análises propostas pelo método vão além 

das preocupações com o setor produtivo, visto que também objetivam avaliar a integração dos 

sistemas de gestão como forma de compatibilizar o desenvolvimento econômico com a 

conservação do meio ambiente, construindo um ambiente que garanta a integridade física, 



31 

 

mental, moral e ética dos atores envolvidos com o setor produtivo e o respaldo social 

necessário à sobrevivência da organização. 

Segundo Oliveira (2002, p.85) “para haver sustentabilidade é necessário o 

enquadramentodas organizações nas seguintes dimensões: sustentabilidade social, 

sustentabilidade econômica, sustentabilidade ecológica, sustentabilidade espacial e 

sustentabilidade cultural”, de forma que a matriz de indicadores que compõem o  M.A.I.S está 

baseada na proposta teórica de Sachs através de sua operacionalização mediante o praticado 

pelo setor produtivo. 

Para a construção do método, Oliveira (2002) buscou as normas de gestão 

mundialmente aceitas, quais sejam: ISO 9000, que versa sobre gestão de sistemas de 

qualidade; ISO 14000, trata dos sistemas de gesão ambiental; BS 8800, que estabelece 

critérios para análise dos sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional; e AS 8000, 

que define parâmetros de verificação da responsabilidade social das organizações; 

As referências contidas em cada norma foram agrupadas em nove itens de análise: 

responsabilidade da direção; planejamento; sistemas de gestão; responsabilidade, autoridade, 

comunicação, implementação e operação; análise crítica pela direção; gestão de recursos; 

avaliação de fornecedores; realização do produto; e medição, análise, melhoria, verificação e 

ação corretiva.  

Para eleger o conjunto de indicadores e a forma de pontuação utilizada, Oliveira 

(2002) fez a correlação entre as dimensões da sustentabilidade propostas por Sachs (1993) e o 

conjunto de indicadores propostos pelo Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ) e pelo Dow 

Jones. Sach não faz susgestões a respeito da avaliação ou da valoração das dimensões da 

sustentabilidade, ficando no plano da discussão teórica, de forma que foi necessário utilizar 

outros instrumentos que pudessem permitir, além dessa avaliação, uma aproximação com a 

praxis de análise praticada no Brasil e em outros países. 

Na construção dos indicadores utilizados pelo M.A.I.S considerou-se o PNQ por 

este promover um amplo entendimento dos requisitos para alcançar a excelência do 

desempenho de forma a melhorar a competividade das organizações; a ampliação da troca de 

informações sobre métodos e sistemas de gestão que alcançaram sucesso e sobre os benefícios 

decorrentes da utilização dessas estratégias, somado à proposta dos indicadores do índice de 

sustentabilidade Dow Jones que considera diferentes riscos e oportunidades relacionadas a 

cada tipo de indústria, desenvolve a análise a partir de três dimensões de sustentabilidade: 

econômica, ecológica e social. 
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 Essa correlação permitiu a definição das dimensões e dos indicadores (Quadro 1), 

bem como das pontuações para cada indicador e das faixas de sustentabilidade (Quadro 2), a 

partir dos quais se estabelece a classificação da organização em relação ao seu nível de 

sustentabilidade organizacional (Quadro 3). 

 

 
DIMENSÕES DA 

SUSTENTABILIDADE 

INDICADORES 

 

 

 

 

Social 

Geração de emprego e renda 

Ética organizacional 

Participação em entidades de classe e de desenvolvimento regional 

Programas de prevenção de acidentes e doenças para os envolvidos 

Capacitação e desenvolvimento de pessoas 

Programas para a melhoria da qualidade de vida 

Projetos sociais 

Sistemas de trabalho socialmente aceitos 

Interação com a sociedade 

Políticas de responsabilidade social, saúde e segurança 

 

 

 

 

Ambiental 

Política de gestão ambiental 

Avaliação dos aspectos e impactos ambientais do negócio 

Preparação para emergências 

Ações corretivas e preventivas 

Avaliação do desempenho global 

Avaliação de riscos 

Avaliação de oportunidade 

Estratégias para desenvolvimento de tecnologias ecologicamente equilibradas 

Análise do ciclo de vida de produtos e serviços 

Controle operacional 

 

 

 

 

Econômica 

Política de qualidade 

Definição de metas e objetivos 

Gestão de processos, produtos e serviços 

Controle de não conformidades 

Medição e monitoramento de processos e serviços 

Auditorias e análise crítica 

Gerenciamento de riscos e crises 

Infraestrutura adequada 

Registro e documentação 

Avaliação dos resultados da organização 

 

 

 

 

Cultural 

Incentivo a criatividade e a liderança 

Geração de cultura organizacional 

Adequação das comunicações internas e externas 

Comprometimento da organização 

Avaliação de fornecedores e do mercado 

Melhoria continua 

Prática do exercício da cidadania organizacional 

Existência de código de conduta organizacional 

Aprendizagem organizacional 

Imagem da organização 

Quadro 1 – Dimensões e Indicadores para Análise da Sustentabilidade Organizacional. 
Fonte: Oliveira (2002, p. 97). 

 

Para a pontuação dos Indicadores Organizacionais estabelecidos pelo M.A.I.S., foi 

proposta uma escala que permite visualizar a situação da organização em cada um deles. 
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Oliveira (2002, p. 98) adverte que “é necessário valorar a importância da ação ou 

procedimento adotado e o impacto ou a repercussão da ação ou do procedimento definido”. 

Desse modo, propõe pontuar cada indicador, considerando três níveis de análise: a elaboração 

ou existência de política ou procedimento (E), a implantação do planejamento ou do 

procedimento adotado (I) e o processo de verificação ou controle adotado na busca de 

oportunidades de melhoria e processos de gestão (V). O significado da pontuação e os 

critérios de análise e verificação dos itens para cada indicador estão expostos no Quadro 2. 

 

 
Pontuação Níveis de Análise 

Elaboração e/ou Existência do Indicador - “E” 

Zero Inexistência do indicador 

Um O indicador existe, mas não há registros documentados 

Dois O indicador existe, é documentado, mas não é praticado 

Três O indicador existe, é documentado e praticado. Conhecimento pelas partes 

interessadas. 

Implantação do Indicador - “I” 

Zero O indicador não está implantado. 

Um O indicador está implantado em 30%. 

Dois O indicador está implantado em 50%. 

Três O indicador está implantado em sua plenitude. 

Verificação e/ou Controle do Indicador - “V” 

Zero Não existe verificação ou controle do indicador 

Um É verificado de forma informal 

Dois É verificado, mas não serve de instrumento para ações corretivas ou preventivas 

Três É verificado e serve de base para o melhoramento contínuo 

Quadro 2 – Pontuação de Indicadores de Sustentabilidade Organizacional por Nível de Análise. 
Fonte: Oliveira (2002). 

 

 

Com base nessa escala, em cada nível – Elaboração e/ou existência (E), 

Implantação (I) e Verificação e/ou controle (V) – a organização (ou empresa) poderá atingir 

até 3 pontos, de modo que o somatório atinja o máximo de 9 pontos, o máximo permitido para 

cada indicador. No M.A.I.S., a sustentabilidade é avaliada segundo quatro dimensões - social, 

ambiental, econômica e cultural, sendo propostos 10 indicadores para cada uma delas. A 

pontuação máxima que cada dimensão poderá obter é de 90 pontos, perfazendo um total de 

360 pontos nas quatro dimensões (Quadro 3). Seguindo esse método, as empresas podem ser 

classificadas nas seguintes faixas: Insustentável, Em busca de sustentabilidade e Sustentável 

(OLIVEIRA, 2002). 
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Faixas de Sustentabilidade Pontuação por Dimensão Pontuação Total 

Insustentável 0 a 29 0 a 149 

Em busca da sustentabilidade 30 a 59 150 a 249 

Sustentável 60 a 90 250 a 360 

Quadro 3 – Faixas de Sustentabilidade Organizacional: pontuação por dimensão e total. 
FONTE: Adaptado de Oliveira (2002). 

 

 

Ainda segundo Oliveira (2002), a leitura da situação das empresas quanto às 

faixas de sustentabilidade indica que aquela que for considerada insustentável terá 

dificuldades em sobreviver num mercado cada vez mais consciente da necessidade de 

modificar a relação entre produção e consumo; a que for classificada como em busca da 

sustentabilidade evidencia que está buscando integrar seus sistemas de gestão de forma que 

possa conviver em harmonia com a sociedade e garantir a continuidade do negócio, e a que 

for reconhecida como sustentável pode ser considerada empresa cidadã, visto que suas 

práticas operacionais estão em harmonia com as questões relacionadas às dimensões da 

sustentabilidade, de forma que é considerada sustentável. 

Nesse sentido, é importante observar que, assim como uma pontuação baixa não 

representa a não sobrevivência de uma empresa no mercado, uma pontuação alta não é 

garantia do sucesso de uma organização frente a um mercado globalizado e cada vez mais 

competitivo (OLIVEIRA, 2002).  

O M.A.I.S. foi desenvolvido para avaliar a sustentabilidade de empresas, de forma 

individual. Sua utilização como metodologia para avaliação da sustentabilidade 

organizacional de um conjunto de empresas exige que a análise esteja associada à média das 

pontuações obtidas mediante a aplicação do protocolo. A média “é facilmente calculada por 

meio da soma de todos os valores da amostra e, então, pela divisão pelo total de valores” 

(DANCEY; REIDY, 2006, p. 59). Desta forma, é possível identificar, dentro das faixas de 

sustentabilidade organizacional, a situação em que se enquadram as empresas de um dado 

segmento produtivo. 

Completa o modelo proposto para análise da sustentabilidade de uma empresa a 

metodologia de pontuação dos critérios adotados e do conjunto de indicadores, conformando 

o Protocolo para Pontuação dos Indicadores de Sustentabilidade Organizacional (Quadro 4).   
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Indicadores de Sustentabilidade 

Pontuação 

Máxima 

Critérios Pontuação 

Obtida E I V 

Dimensão Social 

Geração de emprego e renda 9     

Ética organizacional 9     

Participação em entidades de classe e de desenvolvimento regional 9     

Programas de prevenção de acidentes e doenças para os envolvidos 9     

Capacitação e desenvolvimento de pessoas 9     

Programas para a melhoria da qualidade de vida 9     

Projetos Sociais 9     

Sistemas de trabalho socialmente aceitos 9     

Interação com a sociedade 9     

Politicas de responsabilidade social, saúde e segurança 9     

Dimensão Ambiental 

Política de gestão ambiental 9     

Avaliação dos aspectos e impactos ambientais do negócio 9     

Preparação para emergências 9     

Ações corretivas e preventivas 9     

Avaliação do desempenho global 9     

Avaliação de riscos 9     

Avaliação de oportunidade 9     

Estratégias para desenvolvimento de tecnologias ecologicamente 

equilibradas 

9     

Análise do ciclo de vida de produtos e serviços 9     

Controle operacional 9     

Dimensão Econômica 

Política de qualidade 9     

Definição de metas e objetivos 9     

Gestão de processos, produtos e serviços 9     

Controle de não conformidades 9     

Medição e monitoramento de processos e serviços 9     

Auditorias e análise crítica 9     

Gerenciamento de riscos e crises 9     

Infraestrutura adequada 9     

Registro e documentação 9     

Avaliação dos resultados da organização 9     

Dimensão Cultural  

Incentivo a criatividade e a liderança 9     

Geração de cultura organizacional 9     

Adequação das comunicações internas e externas 9     

Comprometimento da organização 9     

Avaliação de fornecedores e do mercado 9     

Melhoria continua 9     

Prática do exercício da cidadania organizacional 9     

Existência de código de conduta organizacional 9     

Aprendizagem organizacional 9     

Imagem da organização 9     

Quadro 4 – Protocolo para Pontuação dos Indicadores de Sustentabilidade Organizacional, por 

Dimensões. 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2002). 

 

Visando nortear a aplicação do Protocolo para Pontuação dos Indicadores de 

Sustentabilidade Organizacional junto aos empresários do segmento faccionista têxtil do 
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Seridó Potiguar, procedeu-se as descrições dos indicadores e fontes dos dados, segundo as 

quatro dimensões (Quadro 5). 

 
Indicadores Descrição Fonte de Dados 

Dimensão Social 

Geração de 

emprego e renda 

Evidencia a geração de empregos formais 

observando o cumprimento dos direitos 

trabalhistas e a distribuição de renda; 

Registros de folha de pagamento e 

informações sociais 

Ética 

organizacional 

Procedimento em que a organização estabelece 

seus objetivos sociais, definindo o “fazer” 

operacional; 

Contratos de prestação de serviços 

com fornecedores; 

Participação em 

entidades de 

classe e de 

desenvolvimento 

regional 

Evidencia como a organização participa na 

organização de entidades de classe patronais e de 

empregados e sua atuação junto a entidades que 

trabalham com o foco no desenvolvimento 

regional; 

Atas de reuniões em conselhos de 

entidades de classe e órgãos que 

atuam com foco no desenvolvimento 

regional; 

Programas de 

prevenção de 

acidentes e 

doenças para os 

envolvidos 

Procedimentos de apoio às demandas de saúde e 

segurança no trabalho para os colaboradores e 

demais envolvidos na atividade; 

Programas, atestados e laudos 

profissionais que comprovem boas 

condições de saúde no ambiente de 

trabalho; 

Capacitação e 

desenvolvimento 

de pessoas 

 

Oferta de programas de capacitação dos 

colaboradores visando o desempenho de suas 

funções na organização e colaborando para o 

crescimento profissional; 

Contratos com entidades de 

qualificação profissional; Relatório 

com número de horas de treinamento 

por colaborador; 

Programas para 

a melhoria da 

qualidade de 

vida 

Programas desenvolvidos e/ou custeados pela 

organização para a melhoria na qualidade de vida 

dos colaboradores e seus familiares; 

Cursos de graduação e pós-

graduação;  treinamento em áreas que 

não são objetos meios da 

organização; 

Projetos Sociais 

 

Programas desenvolvidos pela organização que 

contemplem ações educacionais, culturais, 

esportivas e de proteção ambiental, voltadas para 

a comunidade em geral; 

Promoção de torneios esportivos, 

teatro, música e dança; Patrocínios a 

ONG´s que atuem em projetos sociais 

e ambientais; 

Sistemas de 

trabalho 

socialmente 

aceitos 

Procedimentos adotados pela organização que 

coíbam o trabalho infantil ou análogo a escravo e 

a discriminação de qualquer natureza no âmbito 

de suas atividades; 

Registros trabalhistas e informações 

sociais, comprovando a adoção de 

boas práticas relacionada ao trabalho; 

Interação com a 

sociedade 

Procedimentos adotados pela organização que 

promovam ações em parceria com a comunidade; 

Comprovantes de gastos e despesas 

realizadas em atividades 

desenvolvidas na comunidade; 

Politicas de 

responsabilidade 

social, saúde e 

segurança 

Procedimentos adotados pela organização na 

promoção da responsabilidade social, saúde e 

segurança dos colaboradores; 

Programas implementados pela 

organização para prevenção de 

acidentes, controle médico e de saúde 

ocupacional; 

Dimensão Ambiental 

Política de 

gestão ambiental 

Procedimentos adotados pela organização com o 

objetivo de minimizar possíveis impactos 

ambientais provocados pela atividade; 

Planos de gestão ambiental que 

define metas para minimização dos 

impactos ambientais provocados pela 

atividade; 

Avaliação dos 

aspectos e 

impactos 

ambientais do 

negócio 

Procedimentos de avaliação dos impactos 

ambientais provocados pela atividade econômica 

e medidas de controle desses impactos; 

Relatórios de Avaliação de Impacto 

Ambientais e Licenças concedidas 

por órgãos de proteção ambiental; 

Preparação para 

emergências 

Manual de procedimentos para ações 

emergenciais a serem adotadas pela organização 

para controlar possíveis impactos; 

Manual elaborado pela organização 

e/ou Estudo de Impactos Ambientais 

da atividade; 
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Ações corretivas 

e preventivas 

Manual de procedimentos para ações corretivas e 

preventivas, como medidas de controle de 

segurança e impactos ambientais;  

Manual elaborado pela organização, 

Laudos técnicos de prevenção de 

acidentes e segurança do trabalho e 

Licenças ambientais; 

Avaliação do 

desempenho 

global 

Procedimentos de avaliação que auxiliam na 

tomada de decisão, a analises de desempenho, 

comunicação as partes interessadas e busca pelo 

melhoramento contínuo da atividade; 

Manual de práticas e identificação de 

gargalos prejudiciais ao desempenho 

da organização frente às metas 

estabelecidas; 

Avaliação de 

riscos  

Procedimentos para avaliação dos impactos 

provocados nas áreas de influência ambiental de 

um determinado empreendimento. 

Manual de práticas e identificação de 

gargalos na produção com efeitos 

prejudiciais aos ambientes produtivo 

e ecológico; 

Avaliação de 

oportunidade 

Procedimento que avalia as condições de 

mercado, entre elas: a existência de mão-de-obra 

qualificada, recursos financeiros disponíveis, 

fornecedores, mercado consumidor, matéria-

prima e os recursos naturais existentes; 

Relatório de avaliação de 

oportunidade relacionados à demanda 

do mercado para fornecedores e 

clientes, de forma que não 

comprometa a continuidade do 

negócio; 

Estratégias para 

desenvolvimento 

de tecnologias 

ecologicamente 

equilibradas 

Procedimentos adotados pela empresa com o 

objetivo de desenvolver novas tecnologias 

relacionadas ao uso de energias renováveis, uso 

dos recursos naturais, emissão de poluentes e 

preservação da biodiversidade; 

Comprovação de despesas com 

investimentos em estudos e no 

desenvolvimento de tecnologias 

ecologicamente equilibradas; 

Análise do ciclo 

de vida de 

produtos e 

serviços 

Procedimentos adotados para análise do ciclo de 

vida dos produtos, buscando adotar medidas 

racionais dos materiais primários utilizados na 

produção; 

Comprovação de despesas com 

investimentos em aquisição de 

equipamentos e materiais que 

ampliem o ciclo de vida dos produtos 

e serviços; 

Controle 

operacional 

Procedimentos adotados pela organização para 

controlar os possíveis ricos provenientes da 

operacionalização, para colaboradores, 

comunidade e ao meio ambiente; 

Comprovação de despesas com 

investimentos em aquisição de 

equipamentos de segurança e para 

tratamento de possíveis emissões de 

poluentes prejudiciais ao meio 

ambiente; 

Dimensão Econômica 

Política de 

qualidade 

Procedimentos que visam assegurar a qualidade 

da produção. No âmbito da atividade faccionista 

têxtil esses se referem às revisões intermediária e 

final; 

Fichas de controle interno que 

registra a realização das revisões; 

Definição de 

metas e 

objetivos 

 

Procedimento em que a empresa define metas de 

produção diária, considerando os custos diários da 

empresa; 

Fichas de registro da Ordem de 

Produção (OP) diária, necessárias 

para cobrir custos e despesas diários; 

Gestão de 

processos, 

produtos e 

serviços 

Procedimento para gerir a produção, permitindo 

identificar possíveis gargalos durante o processo 

produtivo; 

Ficha técnica de produção que 

acompanha a OP, indicando todas as 

operações a serem desenvolvidas na 

produção da peça; 

Controle de Não 

Conformidades 

Procedimento para controle de ações que não 

atendem aos requisitos da organização e que 

possam gerar retrabalha; 

Plano para controle de não 

conformidades geradoras de 

retrabalho na atividade; 

Medição e 

monitoramento 

de processos e 

serviços 

Procedimento adotado pela empresa para medir o 

tempo de produção por peça; 

Ficha técnica de produção com as 

especificações de cada operação, 

entre elas, o tempo; 

Auditorias e 

análise crítica 

 

Procedimentos de auditorias que visam certificar 

práticas adotadas pela empresa nos seus diversos 

setores; 

Relatórios de auditoria interna e 

externa; 
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Gerenciamento 

de riscos e crises 

 

Procedimento de identificação dos possíveis 

riscos provenientes da operacionalização da 

atividade e garantias de continua demanda 

produtiva; 

Plano de prevenção e medidas a 

serem adotadas para ocasiões de 

riscos relacionados à atividade; 

Infraestrutura 

adequada 

 

Procedimento que visa certificar a adequação da 

infraestrutura à atividade 

Alvará e Licenças de funcionamento; 

Manuais de utilização de máquinas e 

equipamentos; 

Registro e 

documentação 

 

Registro das operações desenvolvidas pela 

empresa, documentação contábil, fiscal, 

trabalhistas, contratos, licenças, atas, laudos 

técnicos e relatórios de auditoria;  

Registros contábeis, fiscais e 

trabalhistas; Relatórios de auditorias, 

atas de reuniões, contratos, licenças e 

laudos técnicos, 

Avaliação dos 

resultados da 

organização 

Procedimentos de avaliação dos processos e 

resultados da organização, entre os gestores e com 

a equipe; 

Relatórios de gestão e atas de 

reuniões entre gestores e com a 

equipe operacional; 

Dimensão Cultural 

Incentivo a 

criatividade e a 

liderança 

Programa de incentivo ao aprimoramento da 

liderança entre os colaboradores da organização 

Comprovação dos gastos com cursos 

e treinamentos, e gratificações 

salariais; 

Geração de 

cultura 

organizacional 

Programa de formação de uma cultura 

organizacional relacionada aos valores, crenças e 

normas a serem seguidas dentro da organização, 

no âmbito do processo produtivo e dos 

procedimentos de gestão; 

Utilização de Equipamentos de 

Proteção Individual; Padronização 

dos procedimentos admissionais e 

demissionais, segundo a lei; 

Adequação das 

comunicações 

internas e 

externas 

Procedimentos de comunicação adotados pela 

organização, com os diversos agentes externos e 

entre a gestão e os colaboradores; 

Atas de reuniões e assembleias, 

quadro de avisos e regulamentos 

internos da organização; 

Comprometime

nto da 

organização 

 

Compreende as ações desenvolvidas para obter o 

comprometimento dos colaboradores com a 

organização, referente ao cumprimento de normas 

internas e na busca pela eficiência produtiva; 

Realizar avaliações de aprendizagem 

e treinamentos; criar um canal de 

comunicação entre gestores e 

colaboradores; 

Avaliação de 

fornecedores e 

do mercado 

 

Procedimentos de avaliação de fornecedores e do 

mercado quanto às questões ambientais, sociais e 

econômicas; 

Relatório interno de avaliação das 

práticas de mercado adotadas por 

fornecedores e clientes da 

organização; 

Melhoria 

continua 

 

Ações planejadas e desenvolvidas pela 

organização para aumentar a satisfação dos 

colaboradores e de melhorar seu desempenho; 

Boas condições de trabalho; Oferta 

de treinamento e cursos; 

Gratificações salariais; 

Prática do 

exercício da 

cidadania 

organizacional 

Programa de incentivo ao desenvolvimento de 

competências profissionais que contribuam para a 

eficiência da operacionalização; 

Colaboradores com polivalência, 

capacidade de ajudar o outro e 

capacidade de compartilhar 

conhecimento; 

Existência de 

código de 

conduta 

organizacional 

Conjunto de procedimentos que normatizam a 

conduta da organização e dos colaboradores no 

âmbito interno; 

Código de conduta organizacional; 

Aprendizagem 

organizacional 

Conjunto de procedimentos que normatizam a 

conduta da organização e dos colaboradores no 

âmbito interno; 

Relatórios contábeis e fiscais; 

Relatórios da gestão e consultorias; 

Imagem da 

organização 

Compreende o conjunto de fatores como: missão, 

crenças, valores, serviços e produtos que formam 

a visão que as pessoas tem sobre a organização; 

Relatório de percepção de como a 

empresa é vista pelos colaboradores, 

fornecedores, clientes, comunidade e 

outros órgãos; 

Quadro 5 – Indicadores de Sustentabilidade Organizacional, segundo as Dimensões, por Descrição e 

Fonte dos Dados. 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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A descrição dos indicadores e a identificação de suas respectivas fontes de dados 

são de autoria própria, constituindo-se um procedimento metodológico para facilitar a 

obtenção das informações necessárias à classificação das empresas, segundo as faixas de 

sustentabilidade organizacional.   

A aplicação do M.A.I.S, visando classificar as empresas faccionistas têxteis 

seridoenses, segundo as faixas de sustentabilidade, encontra motivação na posição de que os 

resultados obtidos possam contribuir para que os administradores das empresas reflitam 

acerca dos aspectos que precisam ser aprimorados e daqueles que foram considerados 

satisfatórios. E, feita essa avaliação possam tomar decisões que se traduzam na 

implementação de iniciativas que promovam melhorias na forma de gestão afim de atingir um 

nível de sustentabilidade organizacional satisfatório. 

A presença de organizações sustentáveis é primordial para que uma região ou 

localidade possa implementar um processo de desenvolvimento local. Diante da relevância 

que assumem as atividades econômicas que geram reduzido impacto socioambiental e 

considerando a realidade socioespacial da Região do Seridó Potiguar, as empresas 

faccionistas são importantes agentes institucionais no processo de efetivação de práticas 

sustentáveis nos municípios onde atuam. Deriva desse reconhecimento, a necessidade de 

avaliar as contribuições da atividade faccionista têxtil para o desenvolvimento local. 

 

 

1.1.2 Desenvolvimento local 

 

 

A definição de local enquanto escala espacial para o presente estudo sobre 

desenvolvimento passa necessariamente pela discussão do conceito de região, mediante a 

necessidade de diferenciá-los enquanto escalas geográficas espaciais. 

Segundo Marini; Silva (2011, p. 111) “esse debate sobre desenvolvimento 

regional nos remete a necessidade de compreensão dos conceitos de região e local” e para 

Albaglo (2004, p. 49), região “é geralmente entendida como uma unidade de análise mas 

ampla do que uma determinada área ou localidade”, enquanto que localidade está mais restrito 

ao lugar; portanto, uma localidade apresenta um recorte territorial menor, podendo ser uma 

cidade, bairro ou comunidade, equanto que uma região tem uma maior abrangência, podendo 

ser representada por um conjunto de cidades. Essa região está constituído não apenas pelo 

conjunto de recursos naturais e de sua geografia física, mas também por sua história, 
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convenções, valores, regras e arranjos institucionais que lhes dão expressão e formas sociais 

de organização da produção (LEMOS; SANTOS; CROCCO, 2005). 

No Brasil, entre os anos de 1970/1980, o debate regional foi hegemonizado pelas 

interpretações oriundas da chamada “nova teoria do crescimento endógeno”, na qual é 

ressaltado o papel dos investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), em capital 

humano e na importância da participação do Estado no sentido de diminuir o desequilíbrio 

resultante das falhas do mercado, proporcionando um ambiente favorável por meio dos 

investimentos em educação, infraestrutura e tecnologia, aperfeiçoando o ambiente 

institucional e estimulando os investimentos privados. Com base nesse pensamento teórico, 

passou-se a observar as vantagens inerentes de uma escala menor,  valorizando-se a utilização 

da escala local em diversos estudos sobre desenvolvimento (BRANDÃO, 2012). 

Além da participação do Estado enquanto agente que fomenta um processo de 

produção de inovação, outras duas variáveis aparecem nesse contexto: a capacidade 

empresarial em promover P&D, identificando novos produtos e processos que assegurem o 

sucesso empresarial; e a capacidade local de aprender, no sentido de se criar uma atmosfera 

de transformação e progresso. De acordo com essa perspectiva de desenvolvimento, a 

localidade precisa se especializar em um segmento produtivo que apresente vantagens 

competitivas decorrentes do seu estoque de recursos e de sua vocação para a promoção 

continuada de sua inovação. 

As questões estruturais necessárias ao desenvolvimento local são postas por 

Brandão (2012) como algo preocupante, dada a disputa entre as diversas regiões pela captação 

de investimentos externos que, em muitos casos, dependem da oferta local de estruturas, e que 

“na maioria das vezes, não eram suficientes para criar processos sustentáveis” (ROCHA, 

2010, p. 64), uma vez que se baseiam na perspectiva de crescimento econômico e na 

transferência de recursos externos às áreas menos favorecidas, por meio de políticas fiscais 

compensatórias que visam influenciar a distribuição das atividades econômicas entre os 

diferentes espaços regionais (BRANDÃO, 2012). 

A proposta de desenvolvimento local tem a pretensão de contribuir para a 

superação ou redução das desigualdades entre as regiões, por meio do fomento ao uso de 

ativos locais como capital social, empresas, parcerias entre organizações, redes de cooperação 

entre agentes econômicos, instituições públicas e financeiras. Esses ativos tem a capacidade 

de promover a diversificação e a competitividade da economia local, por meio da observância 

do princípio da sustentabilidade, de forma que o desenvolvimento se torne também 

sustentável (ROCHA, 2010). 
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Buarque (2008, p. 25) define desenvolvimento local como “um processo 

endógeno de mudanças, que leva ao dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida 

da população de pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos”. Esse processo  

associa recursos endógenos e exógenos como forma de produzir e consolidar as estratégias de 

desenvolvimento na localidade, elevando as oportunidades da sociedade com o propósito de 

propagar-se a curto, médio e longo prazos, devendo compatibilizar “no tempo e no espaço, o 

crescimento e a eficiência econômicos, a conservação ambiental, a qualidade de vida e a 

equidade social” (BUARQUE, 2008, p. 67). 

Sem desconsiderar  que está inserido em uma realidade mais ampla e complexa, 

interagindo e recebendo influências e pressões positivas e negativas de fatores externos, o 

desenvolvimento local não pode ser confundido com um processo de isolamento da 

localidade, como forma de evitar os impactos da globalização. Ao contrário, a abertura aos 

processos externos é um fator de propagação e estimula a produção da inovação local 

(BUARQUE, 2008), principalmente porque não se pode negligenciar a existência e 

hierarquias interregionais, a partir das quais se observa que o comando maior desses 

processos, geralmente está fora do espaço sob análise, criando uma relação de dependência 

entre locais ou regiões (BRANDÃO, 2012). 

Nessa trama de relações as localidades, sejam elas cidades ou mesmo regiões, se 

transformam em ofertantes de espaços com ambiente ameno para atrair investimentos, 

gerando verdadeira guerra fiscal. Localidades diferentes competem ente si, enquanto o Estado 

se coloca como mero agente que subsidia custos de implantação e operação para grandes 

empreendimentos. Ao final, o receptor das benesses (a grande empresa) é que determina o 

local onde se instalará e desenvolverá suas atividades, podendo a qualquer tempo migrar para 

outro localidade conforme for a oferta de tais subsídios e benefícios (BRANDÃO, 2012). 

Considerando a intensidade e a velocidade com que acontecem as transformações 

globais e os impactos gerados no âmbito local, compreender e responder a esses processos, 

utilizando suas próprias forças e talentos é uma tarefa permanente que os atores locais 

precisam assumir e realizar. Nesse sentido, Buarque (2008) aponta para a necessidade de 

analisar a realidade interna da localidade identificando os componentes endógenos (positivos 

ou negativos) relativos às suas potencialidades e problemas e relacioná-los com os 

movimentos exógenos (positivos ou negativos), apontados como sendo as oportunidades e 

ameaças que possam influenciar o processo de desenvolvimento.  

Sobre as questões relacionadas aos componentes endógenos e exógenos, Buarque 

(2008, p. 103) sinaliza que “o confronto dos movimentos internos e externos permite uma 
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maior clareza sobre as condições que facilitam ou restringem o desenvolvimento local, 

ajudando na priorização das ações e projetos”. 

Pressuposto importante para o desenvolvimento de uma atividade ou espaço, o 

planejamento deve ser compreendido “como um processo técnico e político de envolvimento 

e comprometimento da sociedade nas decisões locais” (BUARQUE, 2008, p. 95). Para o 

referido autor, um planejamento estratégico para se efetivar requisita seguir etapas como 

conhecer a realidade local, tomar decisões, executar, acompanhar, controlar e a avaliar o 

plano e suas ações. Associando as etapas do plano à participação dos diferentes atores 

envolvidos, Buarque (2008, p. 111) conclui que é necessário formular as “ações concretas e 

operacionais, desagregando as opções estratégicas em programas, políticas e projetos 

específicos por setor ou dimensões da realidade”. A desagregação das ações é importante 

porque estabelece de forma mais clara as funções a serem desenvolvidas por cada um dos 

atores locais, estabelecendo suas responsabilidades e papéis específicos, segundo a área de 

atuação e competência de cada um.  

Embora não seja uma realidade presente nas diversas localidades, o movimento 

pelo desenvolvimento local deve iniciar-se a partir da formulação de um planejamento de 

ações estratégicas que busquem construir um processo sustentável, que leve em conta os 

diversos atores locais e o aproveitamento dos recursos endógenos concomitantemente à 

atração de investimentos exógenos. É importante registrar que a sustentabilidade das 

estratégias de desenvolvimento local requer a existência de capital institucional, diversificado 

e com acesso às esferas de decisão e poder (ROCHA, 2010). 

O desenvolvimento local, portanto, se conforma em diferentes dimensões, entre 

elas a institucional. No âmbito desta, há uma corrente de pensamento que propõe que as 

responsabilidades pelas questões sociais e ambientais, antes pertencentes apenas ao Estado, 

sejam compartilhadas com as empresas em geral. Assim emerge a noção de Responsabilidade 

Social Empresarial (RSE) associada aos princípios da sustentabilidade, que pressupõe o 

envolvimento das empresas nas questões e problemas da comunidade na qual a organização 

desenvolve suas operações, convergindo para a ideia de desenvolvimento local. 

No cenário atual, adquire destaque a tese de que é fundamental que o processo de 

desenvolvimento local se conforme  em um ambiente constituído por instituições, em 

especial, por empresas, que assimilam em suas práticas o conceito de sustentabilidade. Deriva 

dessa tessitura a noção de empresa sustentável, que se institui na convergência de sentidos dos 

termos RSE e Sustentabilidade, os quais foram incorporados às práticas das empresas, ao 

longo do tempo. Dessa forma, a empresa sustentável é aquela que procura incorporar em suas 
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políticas e práticas, os conceitos e objetivos relacionados à sustentabilidade (SILVEIRA, 

2011). 

Embora distintos, o movimento pela sustentabilidade e a Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE) convergem para a busca de soluções às problemáticas sociais e ambientais, 

sem desconsiderar a questão econômica. Essa convergência caracteriza e está em consonância 

com os principios da sustentabilidade organizacional, fortalecendo o processo de 

desenvolvimento local. 

Entre os objetivos das estratégias de desenvolvimento local estão o investimento 

em educação, saúde, oferta de serviços básicos, infra-estrutura de logistíca, geração de 

empregos e distribuição de renda na comunidade.  Todas essas ações devem ser alvo das 

diferentes instituições locais, entre elas o Estado, as empresas e as demais organizações.  

No âmbito da empresa sustentável e do ponto de vista do desenvolvimento, suas 

ações devem ser no sentido de investimentir no bem-estar dos funcionários e de seus 

dependentes, incluindo um ambiente de trabalho com condições físicas adequadas; promover 

formação técnica e profissional na área de ocupação dos colaboradores e fora dela, afim de 

proporcionar condições de desenvolvimento individual das pessoas; criar mecanismos de 

comunicação transparente entre a empresa e seus stakeholders; gerar resultados econômicos 

positivos, de forma que o capital investido pelos acionistas seja remunerado e distribuindo 

parte desses recursos com a sociedade local; produzir sinergias com os parceiros; satisfazer 

seus clientes e/ou consumidores;  fomentar a produção de tecnologias limpas e a 

racionalização do uso dos recuros naturais (OLIVEIRA, 2002). 

Na sociedade atual, os valores ligados à sustentabilidade têm sido 

institucionalizados em maior ou menor grau nos diversos países pela mídia, pelos 

movimentos sociais e ambientalistas, pelas Organizações Não Governamentais, empresas e 

governos. O fato de que a sustentabilidade ultrapassa a dimensão ambiental, envolvendo as 

questões de diversidade cultural, prosperidade econômica e equidade social, abre espaço para 

a discussão de dois aspectos: a) a participação e o papel das empresas quanto a forma como as 

atividades produtivas e exploratórias dos recursos naturais e sociais existentes em cada região 

são praticadas, e b) sobre formulação das estratégias que compoe um conjunto de ações 

convertentes e articuladas capazes de modificar a realidade, alcançar os objetivos e as metas 

definidas e promover o desenvolvimento local.  

No que se refere ao primeiro aspecto, considerando o contexto empresarial, as 

empresas precisam assumir uma nova postura baseada na adoção da sustentabilidade como 

paradigma para mudar a configuação dos atuais modelos de negócios. Quanto ao segundo 
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aspecto, Buarque (2008) coloca que as estratégias devem ser definidas com base numa 

combinação de trabalho técnico e discussão com os diferentes atores locais.  

Nesse contexto, a Região do Seridó Potiguar precisa definir suas estratégias de 

desenvolvimento de forma que as empresas locais insiram-se nesse processo, adotando uma 

nova postura, enquanto atores promotores desse processo, com base na institucionalização da 

sustentabilidade como paradigma para mudar a configuação dos atuais modelos de negócios e 

padrões de desenvolvimento, buscando produzir processo econômicos viáveis, mas também, 

sustentáveis do ponto de vista social, ambiental e cultural. 

Baseado nesses pressupostos, investigou-se a atividade faccionista têxtil do Seridó 

na perspectiva de analisar o nível de sustentabilidade organizacional que apresenta e em que 

medida contribui para o desenvolvimento local.  
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2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

A área de estudo é a Região do Seridó, localizada na porção centro-meridional do 

Estado do Rio Grande do Norte. O espaço em análise corresponde a um recorte regional 

identificado como Seridó historicamente constituído (MORAIS, 2005, p. 21), que envolve os 

23 municípios que se desmembraram direta ou indiretamente do município primaz – Caicó 

(Mapa 1).  De acordo com o Censo Demográfico 2010, a população seridoense era de 279.525 

habitantes, sendo 216.786 residentes urbanos e 62.739 moradores rurais. A taxa de 

urbanização regional, em 2010, era de 77,81% (IBGE, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 – Região do Seridó Norte-rio-grandense. 
Fonte: MORAIS, 2005. 

 

 

O Seridó, inserido no semiárido nordestino e abrigando um dos quatro polos de 

desertificação no Brasil, possui um clima que se caracteriza por elevadas temperaturas médias 

anuais, em torno de 33° C; pluviosidade baixa e irregular, em termos espaço-temporais, com 

média de 500 mm/ano. Na paisagem predomina a vegetação de Caatinga do tipo xerófila: 

13 - Jardim de Piranhas
14 - timbaúba dos Batistas
15 - Serra Negra do Norte
16 - São João do Sabugi
17 - Ipueira
18 - Ouro Branco
19 - Santana do Seridó
20 - Jardim do Seridó
21 - Carnaúba dos Dantas
22 - Parelhas
23 - Equador
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ESCALA LEGENDA

Municípios do Seridó

Divisão Estadual
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cactos, arbusto e pouca vegetação de grande porte, que se caracteriza por perder as folhas 

durante a estação seca e rapidamente recuperar-se durante o curto período chuvoso. O quadro 

natural dessa região favorece a ocorrência de secas periódicas, que afetam a dinâmica 

populacional e econômica (MORAIS, 2005; AZEVEDO, 2014). 

No âmbito da economia, a pecuária foi a atividade responsável por delinear as 

primeiras formas de exploração produtiva regional, constituindo-se a base econômica até o 

final do século XIX, quando a cotonicultura passou a ter representatividade, configurando-se 

o binômio gado-algodão. Esse quadro perdurou até os anos de 1940, quando a exploração da 

scheelita no município de Currais Novos assumiu relevância na economia do Seridó e do Rio 

Grande do Norte, projetando o estado como maior produtor do país. Com o desenvolvimento 

desta atividade, a mineração em conjunto com a pecuária e o algodão impulsionaram a 

economia do Seridó até os anos de 1980 (MORAIS, 2005). 

A partir da década de 1970, a produção de algodão do Seridó entrou em declínio, 

devido a fatores como baixo nível técnico da produção, descapitalização dos produtores, 

intempéries climáticas, difusão da praga do bicudo em uma tessitura de ineficientes políticas 

públicas voltadas para a economia agrária, surgimento de novas áreas produtoras que se 

utilizavam de inovações tecnológicas, dentre outros (MORAIS, 2005). 

Nos anos de 1980, a crise econômica do Seridó foi acentuada com o declínio da 

produção scheelitífera devido ao fim da Guerra Fria e a consequente redução dos preços 

praticados no mercado internacional, simultâneos à ampliação da oferta do produto no 

mercado internacional (pela China) e aos elevados custos de produção em nível nacional 

(MORAIS, 2005). 

O declínio de dois pilares da base produtiva do Seridó gerou consequências tanto 

sobre o espaço rural quanto sobre o urbano, produzindo mudanças na dinâmica populacional e 

econômica da região. Em termos demográficos, a aceleração no processo de migração rural-

urbano, contribuiu para que, em 1980, a população urbana passasse a ser predominante 

(54,72%) na região. Em 2010 a taxa de urbanização regional foi de 77,81%. Na economia, as 

repercussões levaram a um quadro de debilidade, sobretudo no setor agropecuário e no 

segmento industrial ligado à cotonicultura e à indústria extrativo-mineral.  

Em meados da década de 1980, a produção industrial no Seridó era basicamente 

representada por três segmentos: produção de alimentos; transformação de produtos minerais 

não metálicos, especialmente o ramo ceramista; e indústria têxtil, relacionada à produção de 

boné, rede e pano de prato (MORAIS, 2005). 

Segundo Morais (2005, p. 291), no início dos anos 2000, os três mais importantes 
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segmentos industriais “tanto foram alvo de reestruturação produtiva, com a inserção de novos 

equipamentos e técnicas, como descortinaram novos veios produtivos”. Entre 1975 e 2000, 

notadamente a indústria têxtil, a despeito do declínio da cotonicultura, passou a se destacar na 

região “registrando uma taxa de crescimento de 172,34%” em relação ao número de 

estabelecimentos. Nesse contexto de busca por alternativas à crise econômica e no âmbito da 

reestruturação produtiva do Seridó foi implementada a atividade faccionista têxtil na região.  

 A atividade faccionista têxtil, até os primeiros meses de 2015, era desenvolvida 

em 12 dos 23 municípios da Região do Seridó Potiguar: Acari, Carnaúba dos Dantas, Cerro 

Corá, Cruzeta, Equador, Jardim do Seridó, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Seridó, São 

Fernando, São José do Seridó e São Vicente. Além das unidades localizadas na zona urbana, 

existem aquelas situadas em cinco comunidades rurais: Catinga Grande (São José do Seridó); 

Currais Novos (Jardim do Seridó); Cobra (Parelhas); São Bento e Tuiuiú (ambas em Santana 

do Seridó) (Mapa 2). 

 

 

 
 

Mapa 2 – Facções Têxteis em funcionamento no Seridó, por municípios – 2015 
Fonte: Pesquisa direta, Abril de 2015. 
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Considerando as unidades faccionistas em funcionamento, o município que 

concentra o maior número é o de São José do Seridó, com 14 fábricas, seguido por Jardim do 

Seridó, com 13 unidades, e Parelhas com 11 fábricas.  

Ainda em 2015, foram implantadas 14 unidades faccionistas na região, mais 

especificamente nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, São José 

do Seridó, São Vicente e Jucurutu; este último, recebendo sua primeira unidade faccionista 

têxtil, ampliando de 12 para 13 o total de municípios seridoenses que desenvolvem essa 

atividade na região (Mapa 3). 

 

 

 

 

Mapa 3 – Facções Têxteis em implantação no Seridó, por municípios – 2015 
Fonte: Pesquisa direta, Abril de 2015. 

 

O segmento faccionista têxtil no Seridó, em 2015, totalizava 89 empresas, das 

quais 75 em funcionamento e 14 em processo de implantação (Tabela 1). As 75 empresas em 

funcionamento representaram a base empírica desse estudo. 
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Tabela 1 – Facções Têxteis do Seridó Potiguar – 2015 

Município Número de Empresas 

Em funcionamento Em implantação  Total 

Acari 7 - 7 

Carnaúba dos Dantas 3 - 3 

Cerro Corá 10 - 10 

Cruzeta 5 1 6 

Equador 2 4 6 

Jardim do Seridó 13 - 13 

Jucurutu - 1 1 

Ouro Branco 3 - 3 

Parelhas 10 4 14 

Santana do Seridó 4 2 6 

São Fernando 3 - 3 

São José do Seridó 14 1 15 

São Vicente 1 1 2 

Total 75 14 89 

Fonte: Pesquisa direta, Abril de 2015. 

 

As informações apresentadas revelam que o município que registra o maior 

número de empresas faccionistas em funcionamento é o de São José do Seridó, representando 

18,67% das fações existentes no Seridó, seguido por Jardim do Seridó com 17,34%, Parelhas 

e Cerro Corá, ambos com 13,34% e Acarí com 9,34%. 

Segundo dados do Ministrério do Trabalho e Emprego (MTE) disponibilizados 

pela Relação Anual de Informação Social (RAIS) do ano de 2014, a Região do Seridó 

abrigava 83% da empresas faccionistas existentes no Rio Grande do Norte, caracterizando-se 

como um polo de produção têxtil no estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

3 METODOLOGIA GERAL 

 

 

A produção do conhecimento compreende processos como revisão bibliográfica 

sobre o tema de pesquisa, cujos conceitos fundamentais foram apresentados na sessão 

anterior; coleta, tratamento e análise dos dados obtidos. Desenvolver tais processos envolve 

método e procedimentos técnicos que auxiliam o pesquisador durante o percurso de pesquisa.  

Considerando o exposto, quanto aos objetivos, a pesquisa realizada classifica-se 

como descritivo-analítica, ao contemplar a sustentabilidade organizacional da atividade 

faccionista têxtil do Seridó e suas contribuições para o desenvolvimento local. 

Quanto à natureza dos dados, a pesquisa se apresenta como quanti-qualitativa. A 

perspectiva qualitativa, que considera “o ambiente como fonte de dados e o pesquisador como 

instrumento chave” (GODOY, 1995, p. 95), evidencia-se por meio da análise do conjunto de 

informações obtidas, inclusive de natureza estatística, visando atingir os objetivos delineados. 

A perspectiva quantitativa, na qual há o “emprego de instrumentos estatístico, tanto na coleta 

quanto no tratamento dos dados” (BEUREN, 2006, p. 92), mostra-se por meio do 

levantamento e tratamento de dados necessários visando desvendar diferentes aspectos 

associados à problematização da pesquisa, os quais serão descritos a seguir. 

Para examinar os indicadores de sustentabilidade organizacional das empresas 

faccionistas recorreu-se à aplicação do Método para Avaliação de Indicadores de 

Sustentabilidade Organizacional (M.A.I.S.) e, no âmbito deste, aplicou-se o Protocolo de 

Pontuação dos referidos indicadores, onde foi utilizada a média das pontuações obtidas no 

conjunto da amostra, visando à classificação das empresas segundo as faixas de 

sustentabilidade. A escolha desse método se justifica em função de ter sido desenvolvido para 

utilização em empresas de diferentes atividades e portes, e possibilitar o uso da sistemática de 

triangulação dos dados, que consiste na realização de entrevistas, concomitante à verificação 

in loco e análise documental, permitindo que o pesquisador identifique e descreva 

componentes, dimensões e características do objeto estudado. 

Complementando esse quadro, também foram obtidas informações necessárias 

para a realização do cálculo do Índice de Quociente Localização (QL), também conhecido 

como Índice de Especialização; Índice de Participação Relativa (IPR) e Critério de Densidade 

(CD). O cálculo desses índices possibilitou avaliar a representatividade do setor faccionista no 

âmbito da economia do Seridó.  
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O QL “indica a concentração relativa de uma determinada indústria numa região 

ou município comparativamente à participação dessa mesma indústria em um espaço definido 

como base” (RESENDE et al, 2012, p. 36). O cálculo do QL se dá a partir da aplicação da 

seguinte equação: 

 

Onde: 

i = Atividade Econômica 

j = Região do Estudo 

E = Número de Empregos 

RR = Região de Referência 

 

Nesse estudo, foi assumido que i se refere ao setor confeccionista têxtil, j se refere 

à Região do Seridó Potiguar e RR se refere ao Estado do Rio Grande do Norte. Nesse cenário, 

o QL foi calculado a partir do número de empregos gerados na atividade faccionista em 

relação ao número total de empregos gerados em todas as atividades, da Região do Seridó 

Potiguar, dividido pelo número de empregos gerados na atividade faccionista em relação ao 

número total de empregos gerados em todas as atividades do Rio Grande do Norte. 

Quanto aos valores dos resultados, Resende et al (2012, p. 37) explica que é 

necessário indicar um valor mínimo, destacando que “boa parte dos trabalhos feitos no Brasil 

adotou um QL maior ou igual a 1”, e aconselha adotar como filtro o valor mínimo de três. 

Justificando a utilização do peso mínimo de três para o QL, Crocco et. al. (2003, p. 11) diz 

que 

 

Tendo em vista o elevado grau de disparidade regional existente no país, é de se 

esperar que um número enorme de setores em diferentes cidades irá apresentar QL 

acima de um, sem que isto signifique a existência de especialização produtiva, mas 

sim de diferenciação produtiva. 

 

Mediante o exposto, optou-se pela adoção do valor mínimo de três para a 

definição do QL da atividade faccionista têxtil do Seridó. O IPR corresponde a “participação 

percentual, ou seja, nesse caso, a participação relativa do emprego do setor i na região j” 

(RESENDE et al, 2012, p. 37). O cálculo do IPR é realizado a partir da seguinte fórmula: 
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Onde: 

i = Atividade Econômica 

j = Região do Estudo 

E = Número de Empregos 

RR = Região de Referência 

 

Semelhante ao QL, o valor mínimo para o IPR é estipulado em 1%, ou seja, o 

total de empregos do setor i deve atingir no mínimo 1% para que a cidade ou região j seja 

considerada um clusters em relação a uma região de referência. Nesse estudo consideramos 

como região de referência o Estado do Rio Grande do Norte, de forma que a caracterização do 

clusters localizado no Seridó se configura como regional. 

O CD permite identificar se o “elevado QL de uma determinada região não é mera 

decorrência da presença local de uma, ou poucas grandes empresas”, ou ainda, decorre da 

“baixa densidade da estrutura industrial local” (RESENDE et al, 2012, p. 38), de forma que a 

região não se caracterizaria um cluster especializado em determinada atividade. Nessa 

perspectiva, adotou-se, como parâmetro de corte do CD, o total mínimo de 30 

estabelecimentos, conforme indicado por Rezende et al (2012). 

As informações necessárias ao cálculo dos índices de QL, IPR e CD, como 

número de empregos gerados e número de estabelecimentos existentes, foram obtidas na base 

de dados da RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).  

Além dos procedimentos metodológicos já mencionados, a investigação também 

foi desenvolvida com base em pesquisa bibliográfica e de campo, sendo esta última realizada 

em três etapas, caracterizando a triangulação dos dados que permite ao pesquisador “ampliar 

seu universo informal” (BRISOLA; MARCONDES, 2014), conforme apresentado a seguir.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada com base em autores que discutem temas 

como sustentabilidade organizacional, viabilidade econômica, capacidade produtiva, 

terceirização produtiva, indicadores de sustentabilidade organizacional, flexibilização, 

competitividade e desenvolvimento local/regional. A leitura dos referidos temas aportou-se 

nos autores que estão relacionados no item Fundamentação Teórica.  

A pesquisa de campo (iniciada em setembro de 2014 e finalizada em abril de 

2015) foi realizada em três etapas, tendo sido adotados paralelamente três procedimentos de 
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coleta de dados: entrevistas, levantamento de informações em documentos e observação in 

loco, conforme descrito a seguir: 

 Primeira etapa: compreendeu o levantamento de dados sobre o setor faccionista 

seridoense, abrangendo informações relativas ao número de municípios que registram 

a presença de facções têxteis, o total de empresas em operação, o número de empregos 

gerados pelo setor em cada município, o processo de produção no âmbito das 

empresas e as relações contratuais estabelecidas entre as facções e os fornecedores que 

contratam seus serviços. Nesta etapa foi aplicado um questionário com 32 empresários 

proprietários de 56 das 75 empresas em funcionamento em 12 municípios da Região 

do Seridó. Essa etapa objetivou compreender o processo produtivo no âmbito das 

facções e as relações de trabalho estabelecidas na atividade faccionista têxtil 

seridoense. 

 Segunda etapa: correspondeu à aplicação do Protocolo para Pontuação dos 

Indicadores de Sustentabilidade Organizacional (conforme apresentado na 

Fundamentação Teórica - Quadro 4), entrevistas, levantamento documental e 

observação in loco. Para auxiliar as análises, utilizamos as médias das pontuações 

obtidas no conjunto da amostra objeto do estudo. O protocolo foi aplicado no período 

de março a abril de 2015, junto aos proprietários das empresas do ramo faccionista 

têxtil na Região do Seridó Potiguar, que constituíram a amostra da pesquisa. A 

amostra foi definida com base nos seguintes critérios: empresários cuja unidade 

faccionista estava em funcionamento até o final de 2013 e aplicação de um formulário 

por empresário, independente do número de empresas que possua. Desse modo, foram 

selecionados 32 empresários de facções, com a ressalva de que, juntos, eles possuem 

56 empresas em funcionamento no Seridó. Os referidos empresários possuem facções 

em nove municípios (Acari, Cruzeta, Cerro Corá, Jardim do Seridó, Parelhas, Ouro 

Branco, São Fernando, Santana do Seridó e São José do Seridó). Embora a aplicação 

do M.A.I.S esteja adequada à realidade de empresas; durante a pesquisa observou-se a 

necessidade de entrevistar colaboradores empregados na atividade faccionista, de 

forma que pudéssemos confirmar as informações coletadas com a aplicação do 

Protocolo de Pontuação dos Indicadores de Sustentabilidade junto aos empresários. 

Esse procedimento busca auxiliar o trabalho de análise qualitativa dos dados, 

ampliando as possibilidades de exame dos indicadores propostos pelo método. Nessa 

perspectiva, foram realizadas entrevistas com cinco empregados em quatro cidades da 

região (Cerro Corá, Jardim do Seridó, Parelhas e São José do Seridó). Essa etapa 
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objetivou reunir as informações necessárias à análise do nível de sustentabilidade 

organizacional das facções têxteis do Seridó, tomando por base a aplicação do 

M.A.I.S. 

 Terceira etapa: um dos parâmetros utilizados para a realização desta etapa da 

pesquisa na Base de Dados da RAIS/MTE foi o código 1412-6 – Confecção de peças 

do vestuário, exceto roupas íntimas, pertencente à Classificação Nacional de Atividade 

Econômica (CNAE). Essa classe engloba três subclasses: 1412-6/01 – Confecções de 

peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; 1412-6/02 

– Confecções sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e a 1412-6/03 

– Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas. As empresas que desenvolvem 

a atividade faccionista têxtil são registradas com o código 1412-6/03 – Facção de 

Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas. Dessa forma foi possível filtrar e apontar 

o número de empresas registradas com essa atividade econômica e a quantidade de 

empregos gerados na Região do Seridó e no Estado do Rio Grande do Norte. A 

pesquisa documental objetivou levantar dados informados pelas empresas faccionistas 

na Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), enviadas à Receita 

Federal do Brasil (RFB) em 2014 e 2015, relativos ao ano calendário de 2013 e 2014, 

respectivamente. Nessa etapa da investigação, por envolver um conjunto de 

informações relativas aos custos com setor pessoal, definiu-se que contemplaria os 

cinco municípios do Seridó que concentram o maior número de facções (Acari, Cerro 

Corá, Jardim do Seridó, Parelhas e São José do Seridó). Os dados obtidos se referem 

aos valores pagos em folha de pagamento, 13º salário, férias + 1/3, verbas rescisórias e 

o montante de encargos sociais gerados. Essas informações foram analisadas 

juntamente com os dados coletados junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em 

Natal – 4ª R.F e a Secretaria Estadual de Tributação do Rio Grande do Norte. Em 

ambos os órgãos foram levantados o volume da Receita Bruta produzida e o montante 

de impostos recolhidos pela atividade faccionista e demais atividades econômicas, 

considerando todos os municípios do Seridó que registram a presença do setor 

faccionista e no Rio Grande do Norte. Esses dados foram fundamentais para avaliação 

da contribuição da atividade faccionista têxtil para o desenvolvimento do Seridó 

Potiguar. 

 

 

 



55 

 

4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

4.1 – Contexto de inserção e expansão da atividade faccionista no Seridó 

 

 

No Estado do Rio Grande do Norte, a interiorização da atividade faccionista têxtil 

ocorreu em meados da década de 1990, por meio da Associação Comunitária do Trairí (ACT) 

e da Associação Comunitária do Umbuzeiro (ACUM). Estas associações surgiram a partir de 

cooperativas de trabalho fundadas em 1983 e 1993, pertencentes ao município de Santa Cruz, 

localizado na Região do Vale do Trairí  (BORGES, 2005), cujas atividades, inicialmente, 

eram voltadas para fins educacionais, agropecuários e de crédito. Posteriormente, essas 

associações passaram a produzir fardamentos, artigos de cama, malharia, mesa e banho. Em 

1997, iniciou-se o processo de terceirização produtiva na Região do Vale do Trairí, por 

intermédio de um projeto idealizado por um grupo político para atrair grandes empresas do 

segmento têxtil sediadas em Natal e Parnamirim.  

Na esteira do processo de interiorização da atividade faccionista têxtil no território 

potiguar, também o Seridó passou a figurar como uma área de produção no setor têxtil. Essa 

atividade emergiu na região na fase posterior à crise econômica deflagrada pelo declínio da 

cotonicultura (década de 1970) e da mineração (década de 1980), no âmbito da qual foi 

engendrada a sua reestruturação produtiva. Nesse processo, que é definido como um 

“conjunto de transformações de carácter estrutural, organizacional e técnico, fazendo-se 

refletir no espaço geográfico em sua totalidade” (AZEVEDO, 2013), o Seridó vivenciou a 

transição de sua base econômica agrária/rural para terciária/urbano, assumindo destaque a 

produção têxtil e, no âmbito desta, as facções. 

Sob um contexto institucional diferente do que se apresentava na Região do 

Trairi, onde teve início o processo de interiorização das facções têxteis no Rio Grande do 

Norte e a atividade era desenvolvida por associações (cooperativas de trabalhadores), no 

Seridó Potiguar, a prática do faccionismo ocorre por meio de micro e pequenas empresas, 

formalizadas juridicamente como empresárias (forma individual) ou como sociedades de 

responsabilidade limitada, que celebram contratos de prestação de serviços com grandes 

empresas detentoras de marcas e grifes nacionais.  

O primeiro município do Seridó a registrar a presença de facções têxteis foi São 

José do Seridó, onde eram confeccionadas “peças do vestuário em tecido de malha, com 
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destaque para camisetas” (MORAIS, 2005, p. 292). A primeira empresa faccionista data do 

ano de 2001 e foi aberta por um empresário que já atuava no setor têxtil, no segmento de 

bonelaria. Essa unidade passou a faccionar peças do vestuário para a empresa RM Nor, 

localizada no município de Parnamirim/RN. 

A expansão da atividade faccionista têxtil no Seridó, considerada importante do 

ponto de vista econômico e social por sua capacidade de gerar emprego e renda, pode ser 

avaliada a partir dos dados sobre o número de empresas do setor no período de 2002 a 2015. 

(Gráfico 1). As informações do referido gráfico indicam o número de empresas abertas e o 

total existente em determinado ano. 

 

 
 

 

Gráfico 1 – Número de Empresas Faccionistas do Seridó – 2001/2015. 
Fonte: Pesquisa direta, abril de 2015. 

Obs.: Os números foram levantados até o mês de abril de 2015. 

 

 

Em 2001, foram abertas as primeiras empresas faccionistas na região, ambas 

localizadas em São José do Seridó.  No ano de 2007, a região passou a contar com cinco 

fábricas. Essas facções produziam peças do vestuário para uma única empresa fornecedora, a 

RM Nor, que foi a principal abastecedora até 2008.  
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As informações obtidas na pesquisa de campo permitem inferir que, desde a 

inserção das facções no Seridó até os dias atuais, ocorreram duas fases de expansão da 

atividade.  

A primeira teve como marco o ano de 2008, com a entrada da Cia Hering no 

mercado seridoense, quando se registrou a abertura de nove empresas localizadas em três 

municípios: Cruzeta, Jardim do Seridó e São José do Seridó, representando um aumento de 

280% em relação ao número de unidades faccionistas em 2007. A partir de 2008, a Cia 

Hering passou a assumir o papel de principal empresa fornecedora. 

A segunda fase de expansão da atividade na região iniciou-se em 2013, com a 

criação do Programa de Industrialização do Interior (Pró-Sertão) e a chegada da empresa 

Guararapes no mercado regional, tornando-se a principal fornecedora. Entre 2008 e 2015, 

verificou-se uma ampliação do número de unidades produtivas, de 14 para 75 empresas, 

representando um aumento de 535,71% (Gráfico 1).  

O Pró-Sertão decorre da ação de diversos atores públicos e privados, entre eles: o 

Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC); órgãos como o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Social da Indústria (SESI), Federação das 

Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN); agentes financeiros, empresários locais, muitos 

desses com experiência profissional em outros ramos econômicos; trabalhadores do ramo 

faccionista, que buscam oportunidades de empreender e abrir seu próprio negócio, a partir de 

suas experiências no ramo; e empresas nacionais (Guararapes, Hering e ZTEC – RMNor). 

Em conjunto, esses atores objetivam oferecer orientação empresarial para abertura 

de empresas e licenciamento ambiental; financiamento para instalações, equipamentos e 

capital de giro; capacitação dos gestores; qualificação da mão de obra para costura; além de 

treinamento para equipes em saúde e segurança do trabalho (SEBRAE, 2013). 

O Pró-Sertão tem como justificativa a criação de meios e condições favoráveis 

para ampliar o número de unidades faccionistas no Rio Grande do Norte, gerando emprego e 

renda.
3
 Espera-se alcançar uma produção diária de 126.000 peças, em tecido plano e malha, 

até dezembro de 2018 (SEBRAE/2013). 

O lançamento oficial do Pró-Sertão aconteceu no dia 11 de setembro de 2013, 

durante a sessão da Assembleia Legislativa Itinerante, instalada na Cidade de Caicó. No dia 

                                                           
3
 O programa espera abrir 360 novas unidades faccionistas até 2018, sendo 300 unidades vinculadas ao grupo 

Guararapes e 60 vinculadas aos demais parceiros (Hering e RM Nor).  
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07 de novembro de 2013 foi realizado o I Seminário Técnico do Programa de 

Industrialização do Interior, também em Caicó; no dia 26 de novembro de 2014 foi realizado 

o II Seminário Técnico do Programa de Industrialização do Interior, na cidade de Parelhas.  

Nesses seminários aconteceram as rodadas de negócios, com participação dos 

diferentes atores envolvidos, onde os candidatos a novos empresários do ramo faccionista 

passaram a conhecer o programa, a atividade e as condições para abertura do negócio. A 

dinâmica de relações que envolvem cada ente e suas respectivas atribuições no processo de 

produção faccionista configurado no âmbito do Programa Pró-Sertão pode ser visualizada na 

Figura 1. 

 

 

 

Figura 1- Fluxograma do Projeto Pró-Sertão. 
Fonte: Apresentação Pró-Sertão – PADI (SEBRAE/RN, 2013, p. 8). 

 

 

Cada ente atua no programa segundo seu objetivo social, oferecendo orientação 

empresarial sobre a abertura da empresa que compreende a elaboração de um plano de 

negócios desde o investimento inicial, capital de giro necessário, definição da linha de 

produção e o estabelecimento de metas de produção necessárias à viabilidade da empresa; 

legalização ambiental; auxílio no cadastro junto às instituições financeiras que disponibilizam 

linhas de crédito para investimento em estrutura física (instalações e equipamentos) e capital 

de giro para os meses iniciais; qualificação da mão de obra local e da gestão da empresa. 

Na perspectiva de cumprir o objetivo primordial do Pró-Sertão, que é ampliar o 

número de unidades faccionistas no estado, e considerando o perfil de atuação dos órgãos 
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envolvidos, foram propostas etapas e ações prioritárias a serem desenvolvidas por cada agente 

integrante do programa. 

De acordo com o documento Apresentação Pró-Sertão – PADI (SEBRAE, 2013), 

as ações desenvolvidas pelo SENAI são direcionadas para o treinamento e a capacitação da 

mão-de-obra local para formação de costureiros e mecânicos de máquinas de costura em 

geral. O SESI se responsabiliza pela adequação e observância das normas de segurança no 

ambiente de trabalho e saúde do trabalhador. O Quadro 6 apresenta as ações prioritárias a 

serem desenvolvidas pelo SENAI e SESI. 

 

 

Etapa Ação Prioritária Órgão 

Responsável 

Qualificação 

de mão de 

obra 

Realizar capacitação profissional e pessoal, atendendo a demanda 

de profissionais, necessários à implantação de 300 unidades 

produtivas, para atuar como: 

 Operadores de máquina de costura 

 Mecânico de máquinas de costura 

SENAI  

Saúde e 

Segurança 

Apoiar as empresas nas demandas de Saúde e Segurança no 

Trabalho 

 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 

 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) 

 Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) 

 Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA)  

 Laudo Técnico de Condições Ambientais e de Trabalho 

(LTCAT) 

 Análise Ergonômica 

SESI  

Quadro 6 – Ações do SENAI e SESI. 
Fonte: Apresentação Pró-Sertão – PADI (SEBRAE/RN, 2013, p. 6). 

 

 

As empresas são obrigadas a indicar e treinar pessoal para compor a Comissão 

Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA), que é responsável pela implementação do 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e do Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO); a realizar periodicamente exames ergométricos com 

profissional médico do trabalho e a emitir o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO); bem 

como a emitir periodicamente, por meio de profissional perito em segurança do trabalho, o 

Laudo Técnico de Condições Ambientais e de Trabalho (LTCAT). 

A atuação do SEBRAE consiste na capacitação da gestão e acompanhamento do 

desempenho desta frente ao desenvolvimento das atividades relacionadas ao negócio, com 

ênfase no controle das finanças e da produção, essenciais para que a empresa possa atingir a 

produtividade necessária para alcançar resultados financeiro-econômicos positivos, 
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indispensável para a continuidade do negócio. O Quadro 7 apresenta, de acordo com cada 

etapa, as ações e as metas a serem desenvolvidas pelo SEBRAE em parceria com os 

empresários. 

 

 

 

Etapa Ação Principal Metas/Responsáveis 

Abertura e 

Legalização 

Realizar orientação técnica para abertura 

e legalização dos pequenos negócios; 

Orientação técnica individual; 

Oficias de plano de negócios; 

Sebraetec Desenvolver ações de consultoria de 

inovação e tecnologia nas diversas 

etapas do processo produtivo; 

Gestão da produção – 130 horas por 

empresa; 

Gestão industrial – 220h por empresa; 

Licenciamento ambiental – 91h por 

empresa; 

Gestão 

Empresarial 

Realizar capacitação e consultoria 

empresarial; 

Consultorias; 

Capacitações vinculadas à programação 

dos escritórios; 

Acesso a 

Mercado 

Realizar rodadas de negócios para 

aproximar e ampliar os clientes das 

facções de costura e realizar uma missão 

empresarial como benchmarking para 

ampliar a visão dos empresários sobre a 

atividade; 

Missão Empresarial; 

Rodadas de Negócios; 

Portal das Facções; 

Quadro 7 – Proposta para atuação do SEBRAE. 
Fonte: Apresentação Pró-Sertão – PADI (SEBRAE/RN, 2013, p. 7). 

 

 

Desde 2013, com o Pró-Sertão, as principais empresas que contratam os serviços 

das facções são a Confecção Guararapes S/A, fundada em 1956 em Recife, e que teve sua 

matriz transferida para Natal em 1958, quando adquiriu a cadeia de Lojas Riachuelo em 1979 

(FELIPE et al, 2010); a Companhia Hering, com sede em Blumenau, possui cinco fabricas em 

Santa Catarina, três em Goiás e uma no Rio Grande do Norte, instalada no município de 

Parnamirim, em 2009; e o grupo ZTEC RM Nor com sede em São Paulo (ARROYO; 

GOMES, 2013). 

Considerando a distribuição total de facções por fornecedores, a Guararapes 

fornece peças para 51 facções, a Cia Hering para 42 facções e a RM Nor para duas facções. 

Ressalta-se que, das 75 unidades faccionistas, 53 facções (71%) mantém contrato de prestação 

de serviços com apenas um fornecedor e 22 unidades (29%) prestam serviços a mais de um 

fornecedor.  

A celebração de contrato com mais de um fornecedor manifesta-se como uma 

forte tendência para o futuro, por questões de segurança em relação à manutenção de um 

fluxo contínuo do abastecimento e a possibilidade de trabalhar diferentes peças de tecido 
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plano, jeans e malha. Em contrapartida, a facção que atende a dois contratos precisa manter 

mais de uma linha de produção, exigindo que as empresas contratem um número maior de 

empregados e detenha na unidade um layout com mais diversificação de máquinas, que 

atendam às especificidades dos variados tipos de tecidos. 

No que se refere às principais motivações que levaram os empresários a optarem 

pelo ramo faccionista têxtil, as informações obtidas sinalizam para o seguinte quadro: 62% 

dos empresários consideraram ser uma oportunidade de negócio (nesse aspecto se enquadram 

empresários oriundos de outras atividades ou que já possuíam uma facção e agora está 

ampliando); 26% apontaram a experiência profissional (muitos empresários já foram 

trabalhadores de facções e por conhecer bem o processo de produção, aliam sua experiência 

no ramo e a visão empreendedora como elementos que os impulsionaram a abrirem sua 

própria facção) e 12% assinalaram a opção incentivo local, sobretudo em relação às estruturas 

físicas (galpões) que alguns municípios, como São Fernando e Equador, disponibilizaram aos 

empresários para a instalação das unidades. 

Quanto à origem dos recursos utilizados no setor, 61% dos empresários indicaram 

que são oriundos de terceiros, ou seja, de financiamentos captados nos bancos; 24% 

utilizaram recursos próprios e de terceiros e apenas 15% empregaram totalmente recursos 

próprios. Constata-se que a atividade se desenvolve predominantemente por meio de 

financiamentos bancários, ressaltando-se que o programa Pró-Sertão fomentou a abertura de 

linhas de crédito junto a instituições financeiras, facilitando os empréstimos para instalações, 

aquisição de máquinas e equipamentos e capital de giro para os seis primeiros meses de 

operacionalização, com juros mais baixos e carência de até um ano para iniciar o pagamento 

das parcelas. 

Com relação ao tipo de recurso captado e sua destinação, 45% dos empresários 

captaram recursos para capital de giro e implantação do negócio (aquisição de equipamentos e 

instalações físicas nos galpões), 28% somente para a implantação do negócio, 20% para 

capital de giro e 7% não captaram nenhuma forma de financiamento. Esses números 

sinalizam para a existência de problemas como: dificuldade de obter a produção necessária 

nos meses iniciais de sua abertura e falta de abastecimento em alguns períodos do ano, que 

também trás implicação à produtividade necessária para a obtenção de receitas; ambas, geram 

dificuldades financeiras para pagar a folha de pagamento, encargos sociais, impostos e/ou 

outros custos, principalmente nos meses iniciais da abertura do negócio, daí a necessidade de 

buscar capital de giro. 
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 Com a implantação do Pró-Sertão, o processo de reestruturação produtiva da 

indústria têxtil potiguar ganhou força, em especial, no segmento faccionista. Entre outros 

pontos positivos, está a preocupação com a viabilidade dos negócios, que resulta na busca 

pelo aprimoramento das práticas de gestão da empresa como forma de alcançar a 

sustentabilidade das organizações.  

Antes da implantação do Pró-Sertão, as empresas abriam e operacionalizavam 

sem nenhuma acessória técnica, seja na área de gestão do empreendimento ou de formação e 

qualificação da mão de obra. No entanto, com a criação do Pró-Sertão, as novas facções 

chegam ao mercado sob outras condições, que compreendem desde a elaboração de um plano 

de negócio, orientações sobre gestão empresarial e treinamento para a equipe de 

colaboradores. 

Tendo em vista o formato e a proposta de execução do Pró-Sertão na perspectiva 

de promoção de desenvolvimento local e observando a necessidade de elaboração de um 

planejamento estratégico para tal, observamos que o processo de planejamento das ações do 

referido programa não contempla todas as etapas sequenciais necessárias à confecção de um 

bom plano, por conseguinte, não define e não engloba todos os atores presentes na localidade. 

Além disso, é uma proposta que se coloca de cima para baixo, ou seja, o Estado juntamente 

com empresas âncoras e outras instituições elaboraram e definiram as ações do plano. Nesse 

sentido, é perceptível que o desenho do programa ratifica a completa dependência de 

demanda produtiva das pequenas empresas em relação às empresas fornecedoras de peças.  

Embora seja reconhecível a importância do Pró-Sertão quanto à geração de 

emprego e à distribuição de renda nos municípios do interior do Estado e a contribuição para 

a formação de mão de obra e qualificação da gestão das empresas locais, a fim de produzir 

efeitos capazes de assegurar a viabilidade econômica, essas ações não são suficientes para 

resolver o problema da vulnerabilidade existente na atividade, sobretudo no que diz respeito à 

relação entre empresa fornecedora e facção.  

No Pró-Sertão, por exemplo, o papel do Estado está aquém do esperado, enquanto 

agente de mobilização dos demais atores. Os agentes públicos presentes na Região do Seridó 

Potiguar precisam atuar mais fortemente no sentido de captar outras empresas fornecedoras 

que demandem produção; criar um ambiente de negócios favorável à produção e à 

comercialização de uma marca própria que atenda as empresas locais; buscar parcerias com 

empresas e instituições que possam formar e qualificar pessoas da comunidade local nos 

segmentos de elaboração, designer, corte, costura, mecânica e gestão de empresas para 

atuarem no segmento; atrair instituições de pesquisa e empresas que desenvolvem e produzem 
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máquinas e equipamentos utilizados pelas empresas do setor; e participar efetivamente no 

processo de controle e avaliação das ações propostas pelo programa.  

Não obstante a constatação de que a atividade faccionista têxtil no Seridó se 

expandiu significativamente, é importante ressaltar a vulnerabilidade que apresenta em termos 

de mercado. Considerando que esta atividade se realiza a partir de relações de prestação de 

serviço entre empresa fornecedora (contratante) e facção (contratada), esta última carece das 

demandas provenientes da primeira, sem as quais não terá como produzir. É exatamente nesse 

aspecto que a vulnerabilidade se institui no âmbito da atividade no Seridó, visto que apenas 

três empresas demandam produção para as facções da região, o que representa um número 

pouco expressivo e gera um elevado nível de dependência e risco para o setor. 

Em decorrência desse quadro, o papel do Estado e de outras instituições ao adotar 

políticas de incentivo ao setor torna-se importante no sentido de assegurar certo nível de 

viabilidade econômica a atividade. No entanto, reconhece-se que tal papel não aniquila 

completamente a vulnerabilidade, pois esta se situa no plano das relações de mercado e, como 

é típico do capitalismo, as empresas têm como principal objetivo a obtenção de lucros. Sendo 

assim, as relações estabelecidas entre as empresas fornecedoras e as facções somente serão 

mantidas enquanto estiverem asseguradas a reprodução e a acumulação do capital. 

Nesse cenário de vulnerabilidade econômica, uma possibilidade para as facções é 

buscar ampliar o número de empresas fornecedoras, manter uma equipe de trabalhadores bem 

preparada para receber diferentes demandas de produção e dispor de uma variedade de 

maquinário que possam atender às diferentes demandas. 

Embora descaracterize a atividade faccionista têxtil, pelo fato de não mais existir 

um processo restrito à prestação de serviços, outra iniciativa seria investir na criação de uma 

marca própria, agregando a esta um conteúdo cultural, por meio da projeção da identidade nos 

produtos regionais, que já tem um nicho de mercado no qual a dimensão qualitativa é 

valorizada. Entretanto, esse é um caminho mais complexo, já que envolve diferentes 

processos, desde elaboração e designer das peças, aquisição de matéria-prima e 

comercialização de produtos, de forma que, uma possibilidade seria utilizar as associações de 

faccionistas existentes na região para garantir demanda produtiva em situações em que os 

fornecedores desabastecessem as fábricas. Nesse processo, a participação do Estado e das 

demais instituições governamentais para fomentar o capital endógeno e captar recursos 

exógenos se constitui uma importante ação. 

Não obstante, o quadro que se configura no Seridó em relação à forma como 

instituições governamentais e da iniciativa privada têm atuado no que se refere à atividade 
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faccionista é possível pensar que o processo de expansão terá continuidade. Todavia, não há 

como desconsiderar o atual cenário (abril de 2016) do país, enredado em uma grave crise 

política, que está interferindo na dinâmica de todos os segmentos da economia e, por 

conseguinte, reduzindo o poder de compra e promovendo uma desaceleração no consumo. 

Considerando que a intensificação dessa crise é muito recente, suas influências sob a 

atividade faccionista não foi alvo da investigação realizada. Portanto, somente daqui a algum 

tempo será possível avaliar em que medida essa crise afetou o processo de expansão das 

facções delineado para o Rio Grande do Norte e, consequentemente, para o Seridó. 

 

 

4.2 – Caracterização e processo produtivo da atividade faccionista têxtil seridoense 

 

 

A indústria têxtil é constituída por uma cadeia macrocomplexa, composta por uma 

sequência linear de segmentos microcomplexos que compreendem a fiação, a tecelagem, a 

malharia, o acabamento/beneficiamento, a confecção final das peças do vestuário e a moda 

(HAGUENAUER et al, 2001).  No segmento pertencente à cadeia microcomplexa que 

compõe a indústria têxtil, encontra-se a atividade faccionista, que embora seja identificada 

como um segmento da indústria de transformação assume características específicas por se 

constituir uma prestação de serviços.  

A facção é um modelo de produção que se desenvolveu ainda no século XVII, 

quando tecelões e fiandeiros, em seus domicílios e com a ajuda de familiares, agregados e ou 

empregados, produziam peças encomendadas por comerciantes que cediam à matéria-prima e 

parte da remuneração.  

No Brasil, as empresas faccionistas enquanto personalidade jurídica, estão 

inseridas na Classe Nº 1412-6 e subclasse 1412-6/03 – Facção de Peças do Vestuário, exceto 

roupas íntimas, da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0).  

Em geral, essas empresas se enquadram no regime de tributação denominado de 

Simples Nacional, cuja principal característica é o recolhimento unificado de tributos 

municipais, estaduais e federais. Isso significa que, embora prestem serviços de costura, as 

empresas recolhem seus tributos de acordo com o Anexo II – Alíquotas e Partilha do Simples 

Nacional – Indústria, que estabelece as alíquotas e partilhas do Simples Nacional para o 

segmento industrial. 
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De modo geral, no âmbito da referida atividade, o processo produtivo se 

caracteriza com base nos valores do toyotismo, entre eles: a prática do contrato de trabalho 

assalariado; a especialização dos operários; a utilização de máquinas com tecnologia 

microeletrônica e a não existência de estoques de matéria-prima, ou seja, o serviço é 

executado com contratação pré-realizada. Toda a matéria-prima é recebida pela contratada e 

devolvida à contratante após a execução do serviço, caracterizando o modelo just-in-time 

(DENNIS, 2008). 

No modelo de produção faccionista implementado na Região do Seridó Potiguar, 

as características do toyotismo são perfeitamente verificadas. As empresas faccionistas 

contratam mão-de-obra local que se especializa em costura à máquina industrial. No dia a dia, 

embora cada trabalhador desenvolva uma única operação por vez, ao longo dos anos e diante 

da necessidade produtivas, alguns se tornaram polivalente e passaram a costurar diversas 

partes da peça e operacionalizar em diferentes máquinas. A remuneração dos empregados no 

setor é baseada no salário mínimo da categoria. Todos os trabalhadores recebem um salário 

fechado (fixo) e a receita da empresa é obtida mediante a contratação da prestação de serviço 

onde o fornecedor se obriga a abastecer à empresa com peças para produção. 

A prestação de serviços ocorre a partir da celebração de instrumentos de Contrato, 

firmado entre as facções (contratadas) e empresas fornecedoras (contratantes). As facções 

prestam serviços de costura de peças do vestuário sob encomenda, assumindo todos os riscos 

e obrigações relativas às questões econômicas, trabalhistas, ambientais e possíveis impactos 

gerados para a sociedade local, sejam eles positivos ou negativos. 

No contrato de Prestação de Serviços as empresas faccionistas se obrigam a 

cumprir integralmente diversas exigências quanto à legislação trabalhista, entre elas observar 

à jornada de trabalho legalmente estabelecida, remunerar corretamente seus colaboradores, 

recolher os encargos sociais e fornecer os equipamentos de proteção individual, entre outros; 

além de observar questões relacionadas à viabilidade econômica como ponto necessário para 

se alcançar a sustentabilidade das organizações. 

No âmbito da atividade faccionista, para se alcançar níveis de sustentabilidade 

organizacional é necessário, inicialmente, implementar um processo de gestão interna 

eficiente e mantiver um fluxo contínuo da demanda de produção através da captação de novos 

fornecedores. A combinação desses dois fatores dá condições para que as facções possam 

atuar na perspectiva de atender aos princípios da sustentabilidade quanto às dimensões 

econômica, social e ambiental.  
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Relacionado à gestão interna das facções é fundamental que a empresa 

compreenda a importância e realize o cálculo de sua capacidade produtiva, por entender que 

sua operacionalização combina fatores como: tempo padrão da peça, valor do minuto pago 

pelo fornecedor, número de colaboradores necessários, dias úteis mensais utilizados para a 

produção e carga horária máxima de trabalho legalmente estabelecida. 

O cálculo da capacidade produtiva deve ser realizado sempre que a empresa 

recebe uma nova Ordem de Produção (OP) porque os valores das peças e o tempo gasto para 

produzir cada uma delas variam de acordo com o modelo. Esse cálculo possibilita que a 

empresa projete e planeje a operacionalização do seu processo produtivo, bem como 

identifique os possíveis gargalos que possam ocasionar a sua ineficiência em obter a 

produtividade diária necessária para alcançar resultados financeiros positivos. 

Outro elemento importante do processo de gestão está relacionado à identificação 

e à classificação dos custos de produção da empresa. É fundamental para o gestor conhecer 

todos os custos fixos e variáveis, diários e mensais para que se definam as metas de produção 

mínima para cada dia e o tempo necessário para cada OP. Dessa forma, a empresa pode 

auferir a receita necessária para cobrir os custos e obter resultado positivo, o que contribui 

para a sua continuidade no mercado e indica se o negócio é viável ou não. 

Os principais custos de produção presentes na atividade faccionista têxtil são 

mão-de-obra, energia elétrica, impostos e encargos sociais, gastos com equipamentos de 

proteção individual (EPI) e parcelas relativas às aquisições de máquinas e instalações, 

correspondendo essas últimas a parcelas de empréstimos financeiros utilizados para a 

implantação da empresa. 

Uma parcela considerável dos custos de produção de uma empresa industrial 

decorre da mão de obra. Todavia, esses custos são variáveis pelo fato de que os trabalhadores 

recebem de acordo com sua produção.  

Na atividade faccionista seridoense, os custos com mão-de-obra se tornam fixos 

porque os trabalhadores recebem um salário mínimo estabelecido pelo sindicato local da 

categoria e não por produção. Isso significa que, mesmo não atingindo a produtividade 

necessária para honrar seus compromissos financeiros, a empresa precisa remunerar 

integralmente seus trabalhadores, inclusive nos meses em que a receita com a prestação dos 

serviços é baixa em decorrência, dentre outros fatores, da falta de abastecimento.  

No que se refere à baixa produtividade, que pode decorrer da falta de 

abastecimento de peças, da reprovação da OP ou da improdutividade da equipe, esta gera uma 

situação de comprometimento financeiro, ocasionando que em muitos casos as empresas 
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deixam de cumprir com alguns compromissos financeiros. Essa situação evidencia que existe 

certo grau de vulnerabilidade econômica na atividade. 

Quanto ao processo produtivo, nas facções seridoenses este se inicia com a 

entrada da OP. As peças chegam acompanhadas de uma ficha técnica, enviada à facção pela 

contratante, contendo as instruções necessárias à operacionalização da produção, entre elas: as 

operações envolvidas, o tempo gasto, o valor de cada operação, o valor do minuto e o preço 

final da peça. De acordo com a demanda de produção e capacidade produtiva existente, a 

empresa pode girar simultaneamente até três modelos de peças diferentes. 

A produção envolve três etapas: preparação, montagem e fechamento. A primeira 

fase, de preparação das peças, envolve costurar e unir as partes menores, como bainha, punho, 

gola, bolso, zíper, etc.; na segunda se inicia a montagem, o que implica em costurar e unir as 

partes das peças independentes do tamanho, fechando-a e concluindo a fase de costura, e a 

terceira corresponde ao fechamento da peça, bem como limpar, casear, pregar os botões e 

proceder a revisão final. Essas etapas precisam ser cumpridas no tempo máximo estabelecido 

segundo a ficha técnica. Se isso não ocorrer significa que a empresa não conseguirá obter a 

lucratividade na OP. 

Os Quadros 8 e 9 apresentam as fases que envolvem a produção de peças de 

vestuário  (camisa de tecido, calça e short) e seus respectivas procedimentos. 

 

 
Fases Produção Procedimentos 

 

 

 

 

 Preparação 

 

 

Bainha Passar a bainha 

Punho Orlar, fechar, pespontar e pranchar o punho 

Gola Orlar, fechar e pespontar gola, pé de colarinho, pesponto do 

colarinho 

Vista Pranchar e costurar a vista 

Bolso Pranchar bolso, pregar o bolso na vista 

Cacela Pranchar e pespontar caçela, bainha de caçela 

Pala Unir pala 

Martigale Pranchar, pespontar e pregar martigale 

Pinça Fazer pinça 

 

 

 Montagem 

 

Ombro Unir ombro 

Gola Pregar gola, rebater gola 

Manga Pregar manga 

Lateral Fechar lateral 

Punho Pregar punho 

 

Finalização 

 

Casear Fazer as casas para os botões 

Botões Pregar botões 

Limpeza Limpar os fios das peças 

Revisão Revisar todas as peças 

Quadro 8 – Fases e Procedimentos da Produção de Camisa de Tecido. 
Fonte: Pesquisa direta, setembro de 2014. 
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Fases Produção Procedimentos 

 

 

Preparação 

da Frente 

 

 

Bolso Bainha de bolso relógio e pregar bolso relógio na vista 

Forro Pregar espelho do forro, fechar forro, pregar o forro na peça e fazer 

a bocada 

Zíper Preparação do zíper, fechar perdigal ou braguilha, pregar zíper no 

perdigal, pregar o zíper na vista e pespontar zíper na frente 

Vista Chuliar vista, chuliar frente, fazer o jota, unir vistas, fazer 

ganchinho, fixar e pregar etiqueta 

Preparação 

Traseira 

Pala Fazer pala 

Gancho Fazer gancho 

Bolso Fazer bainha de bolso, pranchar bolso e pregar bolso 

Revisão 

Intermediária 

Revisão Revisão das preparações da frente e traseira 

 

Montagem 

Lateral Fechar lateral, fechar entre pernas e pespontar lateral 

Cós Pregar cós, cortar e desmanchar pontas do cós 

Passador Pregar o passador, pregar etiqueta, pregar travete 

Barra Fazer a barra 

 

Finalização 

 

Casear Fazer as casas para os botões 

Botões Pregar botões 

Limpeza Limpar os fios das peças 

Revisão Revisar todas as peças 

Quadro 9 - Fases e Procedimentos da Produção de Calças e Shorts. 
Fonte: Pesquisa direta, setembro de 2014. 

 

 

Entre uma fase e outra, as peças passam por uma revisão de qualidade. Esse 

procedimento visa assegurar que a produção está seguindo a ficha técnica, o que garante a 

qualidade e permite projetar a quantidade de peças que será fechada no decurso do dia. Esse é 

um aspecto importante, visto que a receita da atividade faccionista é auferida segundo a 

produção de peças. Isso quer dizer que quanto maior o número de peças produzidas ao dia, 

maior será a receita bruta final. Quando a revisão detecta erros, a produção é refeita até que se 

corrijam os defeitos existentes, representando um prejuízo financeiro para a empresa. 

Finalizada a costura, as peças passam pela limpeza para retirada de fios e pontas 

de linhas e pela revisão final, garantindo a qualidade da OP. Alguns fornecedores realizam 

uma revisão antes de receber a OP finalizada pela facção, procedimento que ocorre da 

seguinte forma: um funcionário da empresa fornecedora retira uma amostra das peças, e 

procede a revisão. Se forem encontrados defeitos em pelo menos seis peças, a OP será 

reprovada e a facção terá que realizar uma revisão de todas as peças, identificando os defeitos 

e corrigindo-os. Somente após a correção das peças, a OP é aprovada pelo fornecedor e o 

pagamento efetuado após 48 horas úteis da devolução das peças produzidas e revisadas pelo 

fornecedor. 
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Nessa perspectiva, observa-se que o processo produtivo que envolve a atividade 

faccionista na Região do Seridó ocorre nos mesmos moldes que acontece em outros lugares 

do Brasil, ressaltando-se a dependência de demandas das empresas fornecedoras, as práticas 

vinculadas ao toyotismo, havendo simultaneamente uma segmentação do trabalho e uma 

especialização da mão de obra. 

Não obstante, é na esfera das relações de trabalho que se efetivam na atividade 

faccionista seridoense é que se estabelece o diferencial. De modo geral, as facções operam 

com relações de trabalho estabelecidas de forma precárias, muitas vezes realizada à domicílio, 

sem contrato formal ou registros legais, contribuindo para o aumento do trabalho informal 

(CORDOVIL, 2003).  No caso das facções do Seridó a geração de empregos formais, carga 

horária de trabalho de 44 horas semanas atendendo às Leis Trabalhistas, distribuição de renda 

e cobertura previdenciária de seus trabalhadores são as variáveis em que se efetiva o 

diferencial em relação às práticas produtivas adotadas em outras regiões do Brasil. 

 

 

4.3 – Os Indicadores de Sustentabilidade Organizacional da atividade faccionista têxtil 

seridoense 

 

 

Neste tópico foram sistematizadas informações quantitativas e qualitativas 

relativas aos 40 indicadores utilizados no M.A.I.S, segundo as quatro dimensões da 

sustentabilidade organizacional, conforme resultados obtidos mediante a aplicação do 

Protocolo de Pontuação dos Indicadores de Sustentabilidade Organizacional, utilizando a 

metodologia de triangulação dos dados e as entrevistas realizadas com cinco empregados nas 

empresas faccionistas têxteis.  

As informações obtidas por meio da aplicação do Protocolo para Pontuação dos 

Indicadores de Sustentabilidade Organizacional possibilitaram o cálculo da média por 

indicador, segundo as dimensões: social, ambiental, econômica e cultural. Os resultados 

obtidos para a Dimensão Social podem ser visualizados no Quadro 10. 
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Indicador Média Análise do Indicador 

Geração de emprego 

e renda 

9,0 100% das empresas pesquisadas contratam seus trabalhadores de 

maneira formal, evidencia que a atividade faccionista é 

potencialmente geradora de emprego e distribuição de renda; 

Ética organizacional 9,0 100% das empresas pesquisadas adotam práticas organizacionais 

éticas (admissão formal de seus colaboradores, garantindo seus 

direitos trabalhistas e recolhimento da previdência social); 

Participação em 

entidades de classe e 

de desenvolvimento 

regional 

6,0 66,67% das empresas faccionistas participam de associações em 

entidades de classe; 

Programas de 

prevenção de 

acidentes e doenças 

para os envolvidos 

7,7 85,55% das empresas buscaram melhores condições de trabalho 

para seus colaboradores, levantando questões relacionadas à 

insalubridade e ergometria; 

Capacitação e 

desenvolvimento de 

pessoas 

6,4 71,11% das empresas capacitaram seus empregados; 

Programas para a 

melhoria da 

qualidade de vida 

3,2 35,56% das facções estão envolvidas em programas para melhoria 

da qualidade de vida; 

 

Projetos Sociais 3,9 43,33% das facções desenvolvem projetos sociais de formação e 

capacitação de pessoas da própria comunidade 

 

Sistemas de trabalho 

socialmente aceitos 

9,0 100% das empresas não manifestam práticas discriminatórias em 

relação a sexo, religião e cor; exploração de mão-de-obra infantil ou 

trabalho análogo a escravo; 

Interação com a 

sociedade 

4,8 53,33% das facções a interação com a sociedade ocorre por meio de 

ações de saúde (campanhas de vacinação) esporte (torneio de 

futebol) e cultura (semana do costureiro) 

Politicas de 

responsabilidade 

social, saúde e 

segurança 

6,6 73,33% desenvolvem ações de responsabilidade social, saúde e 

segurança no âmbito das empresas, destacando-se o 

acompanhamento regular da saúde através dos exames periódicos e 

o fornecimento de EPI para todos os empregados 

Quadro 10 – Média de Indicadores de Sustentabilidade Organizacional das Facções Seridoenses na 

Dimensão Social – 2015. 
Fonte: Pesquisa direta, abril de 2015. 

 

 

Na Dimensão Social os três indicadores que apresentaram as melhores médias 

foram: Geração de emprego e renda, Ética organizacional e Sistemas de trabalho 

socialmente aceitos (Quadro 10). Esses indicadores demonstram que 100% das empresas 

faccionistas contratam seus empregados por meio do registro na CTPS, evidenciando que a 

atividade é potencialmente geradora de emprego e distribuição de rendas; adotam práticas 

organizacionais éticas, que vão desde a admissão formal de seus colaboradores a garantia da 

observação dos seus direitos trabalhistas, recolhimento da previdência social. Caracteriza um 

sistema de trabalho socialmente aceito, em que não existem práticas discriminatórias em 

relação a sexo, religião e cor; exploração de mão-de-obra infantil ou trabalho análogo a 
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escravo. Essa condição é atestada por auditorias realizadas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) e pelos fornecedores. 

As respostas obtidas pelas entrevistas realizadas com os colaboradores também 

confirmam os resultados da pontuação desses indicadores. Todos os entrevistados afirmaram 

que possuem CTPS assinada, recebem mensalmente um salário mínimo da categoria e todos 

os direitos trabalhistas devidos. Trabalham 44 horas semanais, conforme a legislação 

trabalhista e afirmam não existir exploração de trabalho infantil ou análogo a escravo. 

Os indicadores Participação em entidades de classe e de desenvolvimento 

regional, Programas de prevenção de acidentes e doenças para os envolvidos e Políticas 

de responsabilidade social, saúde e segurança (Quadro 10), indicam que 66,67% das 

empresas faccionistas participam de associações em entidades de classe. No Seridó existem 

duas associações de empresas faccionistas, cuja atuação contribui para a unificação e 

fortalecimento do capital institucional, possibilitando a geração de aprendizagem e inovação, 

criando opções coletivas para atingir economias em escala acima da capacidade individual, 

realizar compras, qualificar a gestão e a mão-de-obra empregada, adquirir novas tecnologias, 

definir estratégias de mercado e contratar serviços de consultorias em marketing, elaboração 

de produtos, design e vendas. Representa uma estratégia para enfrentar possíveis problemas 

de mercado que possam comprometer a sustentabilidade econômica das empresas. A pesquisa 

constatou que não existem entidades de classe ligada aos empregados, fator que comprometeu 

a pontuação do indicador Participação em entidades de classe e de desenvolvimento regional. 

Em 85,55% das facções seridoenses há programas de prevenção de acidentes e 

doenças, os quais se preocupam com questões relativas à insalubridade, ergometria, ruído, 

calor e condições de segurança para o trabalhador. 

Entre os procedimentos adotados para controle e prevenção de emergências 

relacionamos a criação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), a Comissão 

Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA) e o Laudo Técnico de Condições Ambientais e de 

Trabalho (LTCAT). Embora sejam exigências, detectaram-se falhas na operacionalização 

destes instrumentos nas empresas faccionistas. 

Em relação ao ambiente produtivo, todos os trabalhadores entrevistados 

afirmaram que as empresas investem em melhorias das condições de trabalho para seus 

empregados, fornecendo equipamentos de proteção individual e adquirindo máquinas mais 

modernas e cadeiras apropriadas conforme indicam os laudos ergométricos. Também realizam 

periodicamente os exames exigidos pelo Ministério do Trabalho e fornecedores. 
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Em relação ao indicador Capacitação e desenvolvimento de pessoas, 71,11% 

das empresas capacitaram seus empregados. Esse indicador foi evidenciado principalmente 

nas empresas que foram abertas a partir do Pró-Sertão, ocasião em que a equipe passou por 

um processo de formação e qualificação para o desempenho da função. 

No universo pesquisado, 73,33% das empresas desenvolvem ações de 

responsabilidade social, saúde e segurança tanto internamente como em ambiente externo 

tais como: realização periódica de exames para emissão do Atestado de Saúde Ocupacional 

(ASO); aquisição de equipamentos adequados às necessidades ergométricas e Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI) e participação em campanhas nacionais de vacinação. 

Embora tenham atestado que as empresas desenvolvem ações de prevenção de 

acidentes e doenças provenientes pelo esforço laboral, os empregados entrevistados 

afirmaram desconhecer a existência de ações realizadas pelas empresas faccionistas no âmbito 

da sociedade e de sindicatos de empregados no setor. Dentre os entrevistados, apenas dois 

trabalhadores receberam treinamento e capacitação para ingressar na atividade. Observou-se 

que aqueles que não participaram de processos de qualificação já trabalhavam na atividade 

faccionista antes da criação do Pró-Sertão. 

Entre os indicadores desta dimensão que apresentaram as três menores médias, 

estão os Programas para a melhoria da qualidade de vida e Programas sociais e 

Interação com a sociedade (Quadro 10). Esses indicadores existem em 100% das empresas; 

no entanto, sua implantação não está documentada, comprometendo sua verificação, controle 

e avaliação.  Nesses aspectos, apenas 35,56% das facções estão envolvidas em programas 

para melhoria da qualidade de vida; 43,33% das facções desenvolvem projetos sociais e 

53,33% das facções a interação com a sociedade, essas poucas ações ocorrem em parceria 

com o município, por exemplo, durante campanhas de vacinação, atividades do programa 

Mesa Brasil, a semana do costureiro, ou ainda, por captar, treinar e qualificar pessoas da 

comunidade para trabalhar nas empresas, revelando que as facções precisam atuar 

efetivamente para melhorar a avaliação desses indicadores, seja por meio de programas e 

ações de formação que não se resumam apenas a qualificação de mão de obra, mas 

expandindo as atividades esportivas e culturais já existentes, a exemplo da semana do 

costureiro e do torneio esportivo que ocorre durante essa festividade em São José do Seridó. 

A informação acerca dos Programas para a melhoria da qualidade de vida dos 

trabalhadores foi contestada pelos entrevistados, que afirmaram desconhecer ações 

promovidas pelas empresas faccionistas nessa perspectiva. A exceção são os empregados que 

ocupam cargos na administração, entre eles, o de gerente de produção, que recebem 
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capacitação e remuneração diferenciada. Os entrevistados também não identificam em que 

aspecto existe o envolvimento das empresas com programas sociais; apenas dois afirmaram 

que o único momento de interação com a sociedade ocorre durante a semana do costureiro, 

onde são promovidas diversas atividades culturais e esportivas. Nesse sentido, embora 

desempenhem um papel importante quanto à geração de emprego e à distribuição de renda no 

âmbito da sociedade local, as empresas não proporcionam a seus funcionários e familiares 

condições que incentivem a formação desses em outras áreas que não corresponda à função 

que ocupam nas empresas. O Quadro 11 apresenta informações acerca dos Indicadores de 

Sustentabilidade Organizacional das facções do Seridó segundo a dimensão ambiental.  

 

 

Indicador Média Análise do Indicador 

Política de gestão 

ambiental 

4,3 47,78% reconhecem os problemas ambientais existentes na região, 

no entanto, não realizam nenhuma ação de gestão desses 

problemas ambientais, daí a baixa avaliação desse indicador; 

Avaliação dos 

aspectos e impactos 

ambientais do negócio 

9,0 100 % das empresas do setor faccionista analisam os impactos 

ambientais, ecológicos e no ambiente produtivo da organização; 

Preparação para 

emergências 

5,0 55,56% das empresas adequaram o layout da produção, adotando 

mecanismos de ventilação, saída de emergência e equipamentos 

contra incêndio; 

Ações corretivas e 

preventivas 

9,0 100% das empresas do setor faccionista estudam os possíveis 

riscos ao ambiente produtivo, apontados através de laudos 

técnicos de prevenção de acidentes e segurança no trabalho; 

Avaliação do 

desempenho global 

4,6 51,12% das facções avaliam seu desempenho e identificam os 

gargalos existentes no âmbito de suas operações, que possam 

interferir nos resultados da organização; 

Avaliação de riscos  4,7 52,22% das empresas afirmaram ter avaliado os riscos ambientais 

da atividade em relação às áreas de influencia; 

Avaliação de 

oportunidade 

4,3 47,78% das facções avaliam as oportunidades existentes no 

mercado. Embora todas as empresas conheçam os riscos da 

atividade, detectou-se que apenas as empresas que participam de 

associações estão buscando novas oportunidades de mercado. 

Estratégias para 

desenvolvimento de 

tecnologias 

ecologicamente 

equilibradas 

4,3 47,78% afirmam reconhecer oportunidade de utilizar tecnologias e 

fontes de energia limpa. Essas ações são praticadas a partir da 

aquisição de máquinas e iluminação com baixo consumo de 

energia elétrica. Apenas duas empresas afirmaram ter projetos 

para instalação de energia solar ou eólica; 

Análise do ciclo de 

vida de produtos e 

serviços 

3,6 40% das facções avaliam o ciclo de vida de seus produtos através 

dos serviços prestados aos fornecedores, como forma de agregar 

valor; 

Controle operacional 5,1 56,67% das empresas desenvolvem ações praticas de controle 

operacional em relação à destinação de seus resíduos; 

Quadro 11 – Média de Indicadores de Sustentabilidade Organizacional das Facções Seridoenses na 

Dimensão Ambiental – 2015. 
Fonte: Pesquisa direta, abril de 2015. 
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Na Dimensão Ambiental apenas os indicadores Avaliação dos aspectos e 

impactos ambientais do negócio e Ações Corretivas e Preventivas obtiveram pontuação 

máxima. Esses indicadores evidenciam que 100% das empresas do setor faccionista analisam 

os possíveis impactos ambientais decorrentes da atividade e definem, através de manual e 

laudos técnicos, as ações corretivas e preventivas acerca desses. 

Nesta dimensão, a atividade faccionista se destaca em relação ao indicador 

Avaliação dos aspectos e impactos ambientais do negócio, que se realiza por meio do 

Relatório de Avaliação de Impactos Ambientais exigido pelos fornecedores ao celebrar o 

contrato de prestação de serviços. Esse relatório indica que os impactos ambientais 

relacionados à fauna, à flora, ao solo, ao ar e à água são mínimos. Evidenciou-se que não se 

utiliza no processo produtivo nenhuma matéria prima retirada diretamente do meio ambiente, 

fator considerado importante para a Região do Seridó, diferenciando a facção têxtil de outras 

atividades econômicas que degradam em potencial os recursos ambientais, como é o caso da 

atividade ceramista. 

Todas as facções trabalham com baixa emissão de resíduos. A quantidade mínima 

de resíduos gerados está relacionada às pontas de linhas retiradas das peças, restos de tecidos, 

passantes, cones das linhas e agulhas que são substituídas durante o processo. Os possíveis 

riscos ao meio ambiente são estudados e apontados por meio do Relatório de Avaliação de 

Impactos Ambientais, produzido durante a solicitação da Licença Ambiental necessária para a 

abertura da empresa. 

Os indicadores Preparação para emergências e Controle operacional 

evidenciam que o ambiente de trabalho também passa por estudos. Entre os procedimentos 

necessários para a abertura de uma empresa está a adequação do layout da produção, adotando 

mecanismos de ventilação, saída de emergência e equipamentos contra incêndio. Os possíveis 

riscos ambientais provenientes da atividade também são levantados, no entanto, apenas 

56,67% das empresas executam ações práticas de controle operacional, selecionando por 

exemplo, os resíduos produzidos (agulhas, restos de linhas e cones) para devido descarte. 

Nesse aspecto os trabalhadores entrevistados confirmaram que a produção de 

resíduos é quase zero, contudo, as empresas precisam selecionar os materiais descartáveis e 

dar uma destinação correta. Uma opção de destinação seria devolver para os fornecedores ou 

encaminhar para processo de reciclagem. 

Nos indicadores Avaliação do desempenho global, Avaliação de Riscos, 

51,12% das facções avaliam seu desempenho global identificando, dentro do ambiente 

institucional, os gargalos que interferem diretamente nos resultados da empresa e 52,22% 
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identificaram os impactos provocados pela atividade dentro de sua área de influencia 

ambiental. 

Com relação aos indicadores Políticas de Gestão Ambiental, Avaliação de 

Oportunidades, Estratégias para desenvolvimento de tecnologias ecologicamente 

equilibradas e Análise do ciclo de vida de produtos e serviços (Quadro 11), todos esses 

indicadores existem, mas não são documentados ou praticados por 100% das empresas, 

apenas 47,78% reconhecem os problemas ambientais existentes na região, no entanto, não 

realizam nenhuma ação de gestão que minimizem os impactos ambientais; embora todas as 

empresas conheçam os riscos da atividade, detectou-se que apenas 47,78% das empresas, em 

especial as que participam de associações estão buscando novas oportunidades de mercado. 

Quanto ao indicador estratégias para desenvolvimento de tecnologias 

ecologicamente equilibradas, 47,78% afirmam reconhecer oportunidade de utilizar 

tecnologias e fontes de energia limpa, entre as ações praticadas está a aquisição de máquinas e 

instalação de iluminação com baixo consumo de energia elétrica, e apenas duas empresas 

afirmaram ter projetos para instalação de energia solar ou eólica. Apenas 40% das facções 

avaliam o ciclo de vida de seus produtos por intermédio dos serviços prestados aos 

fornecedores, como forma de agregar valor. Nesse sentido, verifica-se a necessidade de que as 

empresas desenvolvam ações corretivas no sentido de implantar e tornar esses indicadores 

verificáveis e passíveis de controle. Como exemplo, citamos o indicador Estratégias para 

desenvolvimento de tecnologias ecologicamente equilibradas, onde constatou-se que apenas 

duas empresas estudam a viabilidade de substituição da energia elétrica por fontes renováveis 

como a energia eólica e a solar, todavia, não existe documentação que comprove tal ação. 

 A dimensão ambiental também se relaciona com os fatores gestão interna da 

empresa e manutenção dos contratos de prestação de serviços. Nos contratos de prestação de 

serviços está previsto o atendimento as normas ambientais e obtenção das licenças necessárias 

para o funcionamento das empresas faccionistas como uma condição para o abastecimento de 

peças. 

Informações relativas aos Indicadores de Sustentabilidade Organizacional das 

facções do Seridó, segundo a dimensão econômica podem ser visualizadas no Quadro 12.  
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Indicador Média Análise do Indicador 

Política de qualidade 9,0 100% das facções visitadas adotam procedimentos de revisão 

(intermediária e final) da produção para garantir a qualidade das 

peças produzidas 

Definição de metas e 

objetivos 

9,0 100% das empresas definem as metas diárias de produção 

mediante a ficha de acompanhamento da Ordem de Produção 

(OP) 

Gestão de processos, 

produtos e serviços 

9,0 100% das empresas faccionistas recebem uma ficha técnica 

contendo as informações relativas às peças e possibilita identificar 

sua capacidade produtiva e a quantidade de peças necessária para 

que a produção cubra os custos mensais 

Controle de Não 

Conformidades 

8,2 91,12% assumem que todos os possíveis riscos ao meio ambiente 

são estudados e apontados através do relatório de Avaliação de 

Impactos Ambientais  

Medição e 

monitoramento de 

processos e serviços 

9,0 100% das empresas cumprem o exposto no indicador, sendo que 

90,62% delas utilizam a cronometragem do tempo como 

mecanismo para monitorar o processo de produção e em 9,38% 

delas o monitoramento dos processos segue apenas a ficha técnica 

que acompanha a OP; 

Auditorias e análise 

crítica 

 

5,1 56,67% das facções realizam auditorias internas como forma de 

identificar gargalos e implantar controles gerenciais 

Gerenciamento de 

riscos e crises 

 

7,9 87,78% das facções adotaram como procedimento de 

gerenciamento de riscos e crises manter contrato de prestação de 

serviços com mais de um fornecedor como forma de garantir a 

demanda de produção 

Infraestrutura 

adequada 

 

8,5 94,45% das empresas faccionistas investem em infraestrutura 

adequada à realidade produtiva 

Registro e 

documentação 

6,6 73,33% registram adequadamente sua documentação 

Avaliação dos 

resultados da 

organização 

4,8 53,34% divulgam seus resultados e realizam avaliações dos 

processos decisórios 

Quadro 12 – Média de Indicadores de Sustentabilidade Organizacional das Facções Seridoenses na 

Dimensão Econômica – 2015. 
Fonte: Pesquisa direta, abril de 2015. 

 

 

Na dimensão econômica da Sustentabilidade Organizacional, entre os indicadores 

que apresentam resultados satisfatórios quanto à sustentabilidade organizacional estão: 

Política de qualidade, Definição de metas e objetivos e Gestão de processos, produtos e 

serviços (Quadro 12), evidenciando que a gestão interna das facções é o fator chave para 

buscar a continuidade e sustentabilidade organizacional das empresas. 

Todas as facções alvo da pesquisa de campo adotam procedimentos de revisão 

(intermediária e final) da produção para garantir a qualidade das peças produzidas e definem 

as metas diárias de produção mediante a ficha de acompanhamento da Ordem de Produção 

(OP), instrumento usado pelo fornecedor para informar o tempo padrão da peça e o valor 
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unitário do minuto e de cada operação. Por meio dessa ficha a facção identifica sua 

capacidade produtiva e a quantidade de peças necessárias para que a produção cubra os custos 

mensais. Esses procedimentos contribuem para que as empresas faccionista alcancem 

resultados satisfatórios. 

No indicador Medição e monitoramento de processo e serviços, 90,62% das 

empresas utilizam a cronometragem do tempo como mecanismo para monitorar o processo de 

produção. Essas empresas contratam e treinam empregados para as funções de gerente de 

produção e cronoanalista, delegando a responsabilidade de “puxar a produção”. Em 9,38% 

das empresas, o monitoramento dos processos segue apenas a ficha técnica que acompanha a 

OP, limitando o controle da produção. 

Os indicadores Controle de não conformidades, Gerenciamento de riscos e 

crises, e Infraestrutura adequada (Quadro 12), indicam 91,12% das empresas adotam o uso 

das fichas técnicas que acompanha a OP e desenvolvem operações que são adequadamente 

atendidas pela sua infraestrutura de máquinas, instalações e ambiente de produção. No 

entanto, apenas 87,78% das facções adotaram como procedimento de gerenciamento de riscos 

e crises manter contrato de prestação de serviços com mais de um fornecedor como forma de 

garantir a demanda de produção e 94,45% das empresas faccionistas investem em infraestrutura 

adequada à realidade produtiva, adquirindo máquinas sofisticadas e com funcionalidades diversas. Por 

meio das associações de empresas faccionistas os empresários discutem as diferentes 

demandas, buscando soluções alternativas, por exemplo: estudam a possibilidade de captação 

de outros fornecedores e a criação de uma marca própria para o grupo. 

Os trabalhadores entrevistados informaram que conhecem as metas diárias de 

produção, as quais são informadas por meio de quadros de aviso; que o processo produtivo é 

acompanhado por um “encarregado de produção”, que cronometra o tempo e a quantidade 

peças produzidas a cada hora, para certificar de que a meta diária será cumprida, e que o fluxo 

do processo e a qualidade das peças são verificados por meio da ficha técnica que acompanha 

a OP. 

Os indicadores Auditoria e análise crítica, Registro e documentação e 

Avaliação dos resultados da organização (Quadro 12) comprometeram a pontuação da 

dimensão econômica. Esse aspecto está relacionado ao fato de que, embora os procedimentos 

de auditoria sejam contínuos nas empresas faccionistas, através de seus fornecedores e dos 

órgãos de fiscalização, que realizam regularmente auditorias nos setores de pessoal e fiscal, 

verificando o cumprimento e adequação das práticas operacionais em relação às legislações, 

os dados obtidos indicam que 56,67% auditorias internas como forma de identificar gargalos e 
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implantar controles gerenciais, entre eles, os controles das despesas, possibilitando melhorar 

os processos de gestão nas empresas. 

O resultado da pesquisa evidenciou em relação ao indicador Registro e 

documentação, que 73,33% das facções registram suas receitas, movimentações fiscais e 

trabalhistas, no entanto, 100% das empresas não registram adequadamente sua movimentação 

financeira e as demais despesas, comprometendo a divulgação dos resultados, suas avaliações 

e os processos decisórios. 

As informações sobre os Indicadores de Sustentabilidade Organizacional das 

facções do Seridó, segundo a dimensão cultural estão expostas no Quadro 13.  

 

 

Indicador Média Análise do Indicador 

Incentivo a criatividade 

e a liderança 

7,9 87,5% das facções formam pessoas da própria comunidade; 

Geração de cultura 

organizacional 

9,0 100% das empresas definiram seu conjunto de valores, crenças e 

normas para a gestão da produção e da empresa; 

Adequação das 

comunicações internas e 

externas 

8,7 92,3% das empresas utilizam quadros de avisos para 

comunicações internas e 7,7% realizam reuniões 

periodicamente; 

Comprometimento da 

organização 

7,9 77,5% das empresas desenvolvem ações que visam obter o 

comprometimento dos colaboradores para com a organização; 

Avaliação de 

fornecedores e do 

mercado 

2,0 22,23% das facções realizam avaliação de seus fornecedores 

frente as questões econômicas, ambientais e sociais; 

Melhoria continua 

 

2,0 22,23% investem em capacitação como forma de buscar o 

comprometimento de seus empregados e de melhorar seu 

desemprenho 

Prática do exercício da 

cidadania 

organizacional 

2,9 32,23% das facções buscam cultivar  em seus empregados uma 

consciência, essa envolve o desenvolvimento de competências 

individuais e a valorização do trabalho em equipe; 

Existência de código de 

conduta organizacional 

7,9 59,37% das empresas criaram seu código de conduta 

organizacional, voltado pra o estabelecimento de normas 

internas; 

Aprendizagem 

organizacional 

8,7 71,87% buscam aperfeiçoar seus processos internos através da 

realização de consultorias durante e depois do processo de 

abertura da empresa; 

Imagem da organização 2,8 31,12% das empresas estabeleceram e divulgaram entre seus 

trabalhadores sua missão, crenças, valores; 

Quadro 13 –  Média de Indicadores de Sustentabilidade Organizacional das Facções Seridoenses na 

Dimensão Cultural – 2015.    
Fonte: Pesquisa direta, abril de 2015. 
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Na Dimensão Cultural da Sustentabilidade Organizacional, a avaliação ocorre do 

ponto de vista do conjunto de práticas operacionais e de gestão adotadas que criam a cultura 

organizacional da empresa. Nessa dimensão, sobressai o indicador Geração de cultura 

organizacional, que obteve a média máxima de pontos, indicando que 100% das empresas 

definem seu conjunto de valores, crenças e normas para a gestão da produção e da empresa. 

Nesse conjunto, ressalta-se a observância das legislações trabalhistas como forma de atender 

ao aspecto social, o aperfeiçoamento da gestão da empresa objetivando controlar seus 

processos internos e a obtenção de resultados econômicos positivos. 

Quanto ao Incentivo a criatividade e a liderança, verificou-se que 87,5% das 

facções formam pessoas da própria comunidade para as funções de gerente de produção, 

mecânico de máquinas e cronoanalista.  

No que se refere à Adequação das comunicações internas e externas,  92,3% 

das empresas atendem ao indicador, efetivando as comunicações por meio de quadros de 

aviso, sendo as comunicações internas relativas às ordens de produção, metas de 

produtividade, resultados obtidos e normas internas. Apenas 7,7% das empresas realizam 

reuniões com a equipe periodicamente. 

Nos indicadores Comprometimento das organizações, Existência de código de 

conduta organizacional e Aprendizagem organizacional (Quadro 13), evidenciou-se que 

77,5% das empresas desenvolvem ações que visam obter o comprometimento dos 

trabalhadores para com a organização, entre elas: melhorar a comunicação interna, promover 

treinamento e qualificação e estipular gratificações. Identificou-se que apenas 59,37% das 

empresas criaram seu código de conduta organizacional, voltado para o estabelecimento de 

normas internas, e 71,87% buscam aperfeiçoar seus processos internos através da realização 

de consultorias durante e depois do processo de abertura da empresa.   

Segundo os trabalhadores entrevistados, as empresas faccionistas possuem um 

Manual de Regras que definem a conduta das pessoas dentro da organização. Entre os 

entrevistados, três empregados afirmam não ter recebido nenhum tipo de treinamento prévio 

para ingressar na atividade e que apenas os “encarregados de produção” participam de 

treinamento e qualificação com certa regularidade. Com relação aos incentivos que 

contribuem para criar um espírito de comprometimento dos colaboradores para com a 

empresa, todos os entrevistados responderam que não se sentem motivados a se 

comprometerem com a empresa porque não existe nenhuma recompensa para tal ação. 

Entre os indicadores da dimensão cultural que apresentaram baixa pontuação 

estão Avaliação de fornecedores e de mercado, Melhoria continua, Prática de exercício 
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da cidadania organizacional e Imagem da organização (Quadro 13). Em 100% das 

empresas esses indicadores existem, mas, estão parcialmente implantados ou não são 

verificáveis por falta de documentação e controle, de forma que todas obtiveram baixa 

pontuação, comprometendo o resultado total das empresas nessa dimensão. Apenas 22,23% 

das facções realizam avaliação de seus fornecedores frente as questões econômicas, 

ambientais e sociais; 22,23% investem em capacitação como forma de buscar o 

comprometimento de seus empregados e de melhorar seu desemprenho;  32,23% das facções 

buscam cultivar  em seus empregados uma consciência, essa envolve o desenvolvimento de 

competências individuais e a valorização do trabalho em equipe; e 31,12% das empresas 

estabeleceram e divulgaram entre seus trabalhadores sua missão, crenças, valores. Nesses 

aspectos, as empresas melhorar as ações por parte da gestão interna, a fim de avançar nas 

questões de cultura organizacional. 

Relacionando aspectos da dimensão cultural da Sustentabilidade Organizacional 

com práticas socioculturais locais, identificou-se a existência de alguns problemas, como: os 

empregados trocam frequentemente de empresas nas cidades com maior número de unidades 

faccionistas, em alguns casos, se recusam a desenvolver mais de uma operação e ter sua CTPS 

assinada devido à possibilidade de perder auxílios assistenciais do governo. Mediante essa 

constatação, o fortalecimento da cultura organizacional deve ser uma meta estabelecida pela 

gestão das empresas visando atingir, principalmente, seus trabalhadores no sentido de 

esclarecê-los acerca do seu papel, importância, direitos e obrigações perante a organização, 

recusando-se a manter na empresa qualquer empregado que não aceite formalizar seu vínculo 

empregatício. 

Estabelecida a pontuação dos Indicadores e realizadas as devidas análises, passa-

se a etapa de classificação das empresas, tomando como referência os níveis de 

sustentabilidade organizacional, conforme proposto pelo M.A.I.S (OLIVEIRA, 2002). As 

pontuações mínima, média e máxima por dimensão são apresentadas no Gráfico 2. 

A leitura dos dados relativos à pontuação dos Indicadores de Sustentabilidade 

Organizacional das Facções Seridoenses, por dimensões, evidenciou que nenhuma empresa se 

enquadrou na faixa Insustentável, ou seja, aquela cuja pontuação compreende de 0 a 29 

pontos (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Pontuação dos Indicadores de Sustentabilidade Organizacional das Facções 

Seridoenses, por Dimensões – 2015.   
Fonte: Pesquisa direta, abril de 2015. 

 

 

Na dimensão social da sustentabilidade organizacional das referidas empresas, a 

pontuação oscilou entre 48 a 75 pontos. Nessa dimensão, a média atingiu 67 pontos, o que 

permite inferir que as empresas investigadas se enquadram na faixa Sustentável (60 a 90 

pontos). Os indicadores que contribuíram decisivamente para esse resultado foram Geração de 

emprego e renda; Ética organizacional e Sistemas de trabalho socialmente aceitos. Entretanto, 

é importante registrar que as empresas precisam estreitar suas relações com a comunidade em 

geral, buscando desenvolver ações que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da 

população, sobretudo de seus empregados. 

Na dimensão ambiental da sustentabilidade organizacional das facções, a 

pontuação mínima obtida por uma empresa foi 34 pontos e a máxima chegou a 80 pontos. A 

média obtida nessa dimensão foi de 54 pontos, situando as empresas na faixa Em busca da 

Sustentabilidade (30 a 59 pontos).  

A análise dos indicadores demonstra que o processo produtivo da atividade 

faccionista se adequa as condições ambientais existentes na Região do Seridó Potiguar, por 

não gerar pressão sobre recursos naturais como solo, água e vegetação. No entanto, as práticas 

de gestão das empresas ainda não implementam efetivamente uma política de gestão 

ambiental, de avaliação de riscos e oportunidades, bem como estratégias para 

desenvolvimento de tecnologias ecologicamente equilibradas e análise do ciclo de vida de 

produtos e serviços. Esse quadro é responsável pela tendência de indicadores medianos nesta 

dimensão, o que se traduz na classificação obtida. 
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Com relação à dimensão econômica da sustentabilidade organizacional das 

empresas faccionistas, a pontuação variou de 67 a 90 pontos, sendo a média de 77 pontos, o 

que leva as empresas pesquisadas a serem classificadas na faixa Sustentável (60 a 90 pontos). 

Esse quadro resulta da elevada pontuação de indicadores associados à gestão e ao processo 

produtivo, como Política de qualidade; Definição de metas e objetivos; Gestão de processos, 

produtos e serviços; Medição e monitoramento de processos e serviços; Controle de Não 

Conformidades e Infraestrutura adequada. Não obstante, há situações que precisam ser 

aprimoradas, pois os indicadores foram medianos, sobretudo aquelas contempladas em 

indicadores como Auditorias e análise crítica; Gerenciamento de riscos e crises; Registro e 

documentação e Avaliação dos resultados da organização.  

Outro aspecto que precisa ser levado em conta na avaliação da dimensão 

econômica da sustentabilidade organizacional das facções do Seridó, que não está entre as 

variáveis propostas pelo M.A.I.S, é a dependência e vulnerabilidade das empresas contratadas 

em relação as contratantes. Conforme ressaltado anteriormente, há apenas três empresas 

fornecedoras para aproximadamente 80 facções em atividade na região.  

Na eventualidade de uma dessas empresas contratantes sair desse mercado ou 

reduzir suas demandas, se afigura uma situação de fragilidade na atividade faccionista. Apesar 

disso, é sabido que as empresas faccionistas, pela característica de prestação de serviços, 

dependem da manutenção de contratos diretos com empresas fornecedores, ao mesmo tempo 

em que estão livres para negociar, individualmente ou em grupo, com outros fornecedores. 

No que tange à dimensão cultural da sustentabilidade organizacional das facções 

seridoenses, a pontuação mínima obtida foi 37 pontos e a máxima atingiu 65 pontos. A média 

atingiu 60 pontos, classificando as empresas pesquisadas na faixa Sustentável (60 a 90 

pontos).  

Nessa dimensão, os indicadores Geração da cultura organizacional, Aprendizagem 

organizacional Adequação das comunicações internas e externas, relativos à gestão das 

empresas, apresentaram pontuações expressivas e são, em grande parte, responsáveis pelo 

posicionamento satisfatório das empresas quanto ao nível de sustentabilidade organizacional. 

Todavia, nesta dimensão, há indicadores que precisam ser melhorados, como Avaliação de 

fornecedores e do mercado, Melhoria contínua, Prática do exercício da cidadania 

organizacional e Imagem da organização, tendo em vista tanto os interesses econômicos das 

empresas, quanto à responsabilidade social que deve ter no âmbito da sociedade onde atuam. 

É importante registrar que a metodologia utilizada permitiu a definição dos níveis 

de sustentabilidade organizacional por empresa faccionista e, sendo assim, há diferentes 
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classificações quanto às faixas de sustentabilidade. Todavia, corroborando a análise anterior, 

individualmente, nenhuma empresa foi classificada na faixa Insustentável.  

Concluída a pontuação e análise dos indicadores de sustentabilidade 

organizacional das empresas faccionistas, bem como o nível de sustentabilidade em que se 

encontram, por dimensão, fez-se necessário definir o nível de sustentabilidade do conjunto 

das empresas do setor. Nessa perspectiva, o cálculo para se chegar a essa definição foi 

realizado considerando a soma da pontuação média obtida pelas empresas pesquisadas nas 

quatro dimensões da sustentabilidade organizacional. O resultado desse cálculo revelou que as 

empresas faccionistas obtiveram 258 pontos e, sendo assim, estão classificadas no nível de 

Sustentável (250 a 360 pontos). 

Entretanto, alerta-se que a despeito dessa classificação satisfatória e de possíveis 

lacunas em relação à abrangência do M.A.I.S, é  reconhecível, a partir do emprego desse 

método, que em muitos aspectos as facções precisam de aprimoramento tanto para consolidar 

essa condição de sustentabilidade organizacional, ou seja, focada na empresa,  como para 

assegurar a sustentabilidade da atividade, de modo geral, no cenário da economia local, o que 

requisita considerar também as externalidades que repercutem o mesmo. 

 

 

4.4 – Contribuições da atividade faccionista têxtil para o desenvolvimento local  

 

 

A inserção da atividade faccionista no Seridó Potiguar, nos anos 2000, quando se 

efetivava a reestruração produtiva regional engendrada nos meandros da crise que se iniciou 

nos anos de 1970 e 1980 (declínio do algodão e da scheelita), repercutiu positivamente na 

economia dos municípios que passaram a sediar unidades fabris.  No decurso do processo de 

configuração do Seridó como espaço de produção faccionista, a atividade vivenciou duas 

fases de expansão marcadas, sobretudo, pelo aumento do números de unidades faccionistas 

em funcionamento, o que se reflete no mercado de trabalho e na geração e circulação de renda 

nos municípios onde se desenvolvem.  

Considerando esses aspectos e reconhecendo que existem várias possibilidades de 

se analisar como uma atividade econômica pode influenciar o desenvolvimento local, no caso 

em análise, buscou-se informações acerca das variáveis emprego, receita bruta
4
 e arrecadação 

                                                           
4
 Receita Bruta é o resultado das vendas de mercadorias, produtos e prestação de serviços, representando a 

entrada de recursos financeiros durante o período contábil das empresas (IUDICIBUS et al, 2007) 
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de impostos municipais gerados pela atividade faccionista na perspectiva de avaliar suas 

contribuições para o desenvolvimento dos municípios do Seridó Potiguar. 

Informações coletadas na Base de Dados do MTE, especificamente na RAIS, 

considerando os códigos das classes existentes na CNAE, permitem inferir sobre o número de 

empregos gerados pelos 10 principais segmentos industriais do Seridó, nos anos de 2013 e 

2014
5
 (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 – Principais Classes de Atividades Industriais na Região do Seridó, 

por Empregos Gerados – 2013/2014 

 

 

Classes de Atividades Industriais/Anos 

Nº de Empregos 

2013 2014 

Extração de minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente 473 508 

Extração de pedra, areia e argila 576 628 

Fabricação de Produtos de Panificação 266 316 

Fabricação de Biscoitos e Bolachas 456 514 

Confecção de Artigos Têxteis para Uso Doméstico 739 706 

Confecção de Roupas Íntimas 264 269 

Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas 2135 3276 

Fabricação de acessórios do Vestuário, exceto para segurança e proteção 1419 1365 

Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais 

semelhantes 

837 838 

Fabricação de produtos cerâmicos refratários para uso estrutural na 

construção 

2920 2841 

Total 12.727 13.972 

Fonte: MTE/RAIS (2014, 2015). 

 

 

Os dados indicam que, em 2013, quanto à geração de empregos, destacava-se a 

Fabricação de produtos cerâmicos refratários para uso estrutural na construção, 

correspondente ao setor ceramista, que gerou 22,94% do total de empregos, seguida da 

atividade de confecção têxtil, com 16,77% dos empregos gerados na indústria do Seridó.  

Em 2014, a classe de Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas, que 

engloba a atividade faccionista têxtil, assumiu o primeiro lugar ao ser responsável pela 

geração de 23,44% dos empregos no segmento industrial da região. O aumento no número de 

                                                                                                                                                                                     
 
5
 Na base de dados da RAIS não constam os números relativos aos empregos gerados em 2015, pelo fato de que 

essas informações serão enviadas apenas no primeiro trimestre de 2016. 
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empregos na referida classe se deu a partir da expansão da atividade faccionista têxtil no 

Seridó Potiguar, incentivada pelo Pró-Sertão.  

Nesse aspecto, a inserção socioeconômica dos trabalhadores contratados pelas 

empresas faccionista é atestada pelo número de contratos formais de trabalho, garantindo 

renda e seguridade previdenciária para os empregados e contribuindo para a dinâmica 

econômica das pequenas cidades. Essa situação contribui para o desenvolvimento local na 

medida em que o setor injeta recursos financeiros na economia dos municípios, por meio dos 

salários pagos e da arrecadação de impostos, a qual é revertida em forma de benefícios para a 

sociedade. 

A proporção de empregos gerados pela atividade faccionista no Seridó em relação 

ao total desses empregos no Rio Grande do Norte pode ser avaliada a partir dos dados 

expostos na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3 – Total de Empregos gerados pela Atividade Faccionista  

no Seridó e no Rio Grande do Norte – 2008/2014 

 

 

 

Ano 

Total de Empregos gerados pela Atividade Faccionista 

 

Seridó 

 

Rio Grande do Norte  

Empregos gerados pelas 

facções na Região/Estado 

(%) 

2008 503 21.753 2,31 

2009 839 22.239 3,77  

2010 1.163 25.072 4,64  

2011 1.634 23.816 6,86  

2012 1.687 20.468 8,24  

2013 2.221 19.862 11,18  

2014 3.276 21.403 15,31  

Fonte: RAIS/PDET (2014). 

 

 

Os dados relativos ao número de empregos gerados pela atividade faccionista, no 

período 2008-2014, apontam claramente a tendência a certa estabilidade em nível de Rio 

Grande do Norte e a crescimento na Região do Seridó Potiguar. Considerando os anos de 

2008 e 2014, no estado, o número de empregos gerados pelo setor foi negativo (-1,6%), 

enquanto na região, registrou-se um aumento de 551,3%. 

Em 2008, as facções do Seridó Potiguar geravam apenas 2,31% do total dos 

postos de trabalho criados pelo setor no Rio Grande do Norte. Em 2014, essa proporção em 
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relação ao estado passou a ser de 15,31%, ratificando a tendência a crescimento do número de 

empregos do setor na região e da representatividade no cômputo total em relação ao estado.  

Para fins de avaliação da representatividade da atividade faccionista na Região do 

Seridó e no Rio Grande do Norte, sistematizou-se dados sobre os empregos gerados no setor e 

no âmbito de outros segmentos industriais (Tabela 4).  

 

 

Tabela 4 – Total de Empregos gerados pela Indústria e Atividade Faccionista no Seridó – 

2008/2014 

 

 

Ano 

Total de Empregos  

Seridó  Rio Grande do Norte 

Atividade 

Faccionista 

Outras  

Indústrias 

Atividade 

Faccionista 

Outras  

Indústrias 

2008 503 36.106 21.753 709.906 

2009 839 37.265 22.239 724.236 

2010 1.163 41.281 25.072 781.904 

2011 1.634 44.140 23.816 823.563 

2012 1.687 49.192 20.468 850.547 

2013 2.221 48.668 19.862 873.690 

2014 3.276 50.428 21.403 885.283 

Fonte: RAIS/PDET (2014). 

 

 

Na Região do Seridó, as informações relativas a geração de emprego na indústria, 

excluindo a atividade faccionista revelam um crescimento de 39,6%. Nesse sentido, embora 

tenha ocorrido esse aumento no número de empregos gerados, verifica-se que foi em um 

índice bem inferior ao registrado para o setor faccionista (551,3%). No Estado do Rio Grande 

do Norte, configura-se o inverso: o número de empregos gerados nas demais atividades 

industriais, exceto a faccionista, foi de 24,7%, enquanto no segmento faccionista houve 

redução (-1,6%). 

A justificativa para essa tendência a crescimento do numero de empregos está 

associado à expansão da atividade em função dos contratos estabelecidos com a CIA. Hering 

que, em 2008, passou a atuar na região como empresa fornecedora (primeira fase de 

expansão).  

Por meio do levantamento do número de empregos gerados pelo setor faccionista 

e em outros segmentos industriais na Região do Seridó e no Rio Grande do Norte foi possível 

identificar o QL (Tabela 5) e o IPR (Tabela 6) do setor de confecções frente a uma economia 

de referência, nesse caso, o estado. 
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Tabela 5 – Índice do Quociente Locacional do Setor Faccionista do Seridó  

em relação ao Rio Grande do Norte - 2008/2014 

 

Ano Quociente Locacional 

2008 0,454643 

2009 0,733205 

2010 0,878606 

2011 1,280111 

2012 1,425094 

2013 2,007426 

2014 2,687074 

 Fonte: RAIS/PDET (2014). 

 

 

Efetuado o cálculo do Quociente Locacional da atividade faccionista têxtil no 

Seridó (conforme exposto na Metodologia), observou-se que não atingiu o QL mínimo de 3,0, 

necessário para que a região seja considerada especializada em um determinado setor 

industrial. No entanto, observando a evolução do crescimento do setor de confecções, no qual 

está inserida a atividade faccionista têxtil, houve um significativo aumento no índice QL, que 

passou de 0,454643, em 2008, a 2,687074 em 2014. 

Tendo em vista que, a partir de 2013, a atividade faccionista passou a vivenciar 

uma segunda fase de expansão em decorrência da implementação do Pró-Sertão, é possível 

vislumbrar que a região já esteja com índice QL compatível com a configuração de uma 

região especializada no setor de confecções, especialmente no segmento faccionista têxtil. 

O IPR da atividade faccionista têxtil seridoense frente ao Rio Grande do Norte, no 

período 2008 até 2014 esta apresentada na Tabela 6. 

 

 

Tabela 6 – Índice de Participação Relativa do Setor de Confecções do Seridó  

em relação ao Rio Grande do Norte - 2008/2014 

 

Ano Índice de Participação Relativa (%) 

2008 2,31  

2009 3,77  

2010 4,64  

2011 6,86  

2012 8,24 

2013 11,18 

2014 15,31 

Fonte: RAIS/PDET (2014). 
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O IPR da atividade faccionista têxtil seridoense frente ao Rio Grande do Norte, no 

período 2008 até 2014 demonstra que, em termos de atividade faccionista têxtil, a 

participação do Seridó em relação ao estado aumentou consideravelmente, passando de 

2,31%, em 2008, a 15,31% em 2014, do total de empregos gerado pela atividade no estado. 

Os índices QL e IPR ganham respaldo por meio do Critério de Densidade, que 

observa o número de empresas existentes na região estudada, como forma de averiguar se o 

resultado dos referidos índices não é fruto da existência de poucas grandes empresas. A 

Tabela 7 apresenta o universo total de empresas que foram abertas no Seridó, com o código 

1412-6/03 – Facção de Peças do Vestuário, exceto roupas íntimas, e os respectivos números 

de empregados em 2014. 

 

 

Tabela 7 – Empresas Faccionistas da Região do Seridó - 2014 

 

Município Número de Empresas 

Total  Com Empregados Sem Empregados 

Acari 11 6 5 

Caicó 5 0 5 

Carnaúba dos Dantas 4 2 2 

Cerro Corá 7 5 2 

Cruzeta 9 6 3 

Currais Novos 2 0 2 

Equador 4 2 2 

Florânia 1 0 1 

Jardim do Seridó 25 13 12 

Jucurutu 4 0 4 

Ouro Branco 4 2 2 

Parelhas 22 6 16 

Santana do Seridó 10 3 7 

São Fernando 4 3 1 

São José do Seridó 14 13 1 

São Vicente 2 1 1 

Total 128 62 66 

Fonte: MTE/RAIS (2015). 

 

 

Segundo os dados obtidos junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, 

disponibilizados no banco de dados da RAIS 2014, no Seridó existiam 128 empresas abertas 

com a atividade faccionista como principal objetivo social. Desse total, 62 empresas 

informaram que possuem empregados, indicando que estão em atividade, e 66 empresas 

informaram que estavam sem empregados, ou seja, RAIS Negativa. Quanto a estas últimas, é 

possível a existência de duas situações: a primeira seria a de encerramento das atividades sem 
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a devida baixa e a segunda, que estão em processo de abertura para inicio de suas atividades 

operacionais.  

O Critério de Densidade estabelece como parâmetro o total de 30 empresas para 

que o QL e o IPR se confirmem. Nesta perspectiva, os dados sobre as empresas faccionistas 

revelam que os referidos índices estão validados e que a Região do Seridó Potiguar é um polo 

de produção do setor faccionista têxtil no Rio Grande do Norte. As informações obtidas sobre 

a geração de empregos e o número de empresas instaladas na região são sinalizadoras das 

contribuições da atividade para o desenvolvimento local do Seridó porque revelam a presença 

de recursos endógenos, ou seja, a mão de obra empregada, as empresas e sua gestão são 

oriundas da própria comunidade. 

O processo de desenvolvimento de uma localidade se fortalece quando é 

fomentado por atores endógenos e conseguem captar recursos exógenos. A parceria com as 

diferentes instituições presentes na localidade, entre elas, agentes financeiros e órgãos que 

atuam junto à capacitação de pessoas, dos processos internos e da gestão fortalece as 

operações das empresas locais com reflexos positivos em relação ao nível de competitividade 

e sustentabilidade das organizações (empresas) frente ao mercado, impulsionando o processo 

de desenvolvimento em curso. 

O Pró-Sertão tem sido um instrumento importante para a efetivação e 

consolidação do setor faccionista têxtil no Seridó pela sua proposta de atrair recursos 

exógenos, entre eles, demande de produção proveniente de grandes empresas nacionais, oferta 

de linhas de crédito para implantação das unidades, capital de giro, formação de trabalhadores 

e da própria gestão das empresas. Essas ações se refletem na melhoria da produtividade e dos 

resultados das empresas, contribuindo para que a competitividade e a sustentabilidade 

organizacional alcancem níveis satisfatórios. 

Além dos índices já apresentados e do critério de densidade, que consideraram a 

geração de emprego como um dos fatores que caracteriza a contribuição do setor faccionista 

têxtil para o desenvolvimento do Seridó, levantou-se junto à Secretaria Estadual de Tributação 

(SET), a evolução da receita bruta da atividade no Seridó e no Rio Grande do Norte No 

interstício 2008-2015, a evolução da receita bruta da atividade faccionista no Seridó evidencia 

uma sequência de crescimento, tanto em termos absolutos quanto relativos, ou seja, na 

proporção de participação da receita gerada na região no conjunto daquela obtida em nível de 

estado (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Receita Bruta da Atividade Faccionista Têxtil no Seridó e no Rio Grande do Norte - 

2008/2015 

 

 

 

 

Ano 

Receita Bruta da Atividade Faccionista 

 

 

Seridó 

 

 

Rio Grande do Norte 

Receita Bruta da 

Atividade Faccionista da 

Região/Estado (%) 

2008 1.639.363,29 4.538.482,44 36,12 

2009 3.115.421,02 6.744.480,74 46,19 

2010 7.034.937,69 10.132.488,45 69,43 

2011 11.882.588,32 18.089.291,40 65,69 

2012 16.654.674,51 25.466.583,70 65,40 

2013 20.171.136,67 31.392.515,29 64,25 

2014 27.422.036,73 40.598.935,37 67,54 

2015 44.313.658,07 58.411.496,83 75,86 

Fonte: Secretaria de Tributação do RN (Março, 2016). 

 

Em 2008, o faturamento das empresas faccionistas seridoenses representava 

36,12% do total faturado pelo setor em todo o estado, atingindo 75,86% em 2015. No que se 

refere à receita bruta, torna-se importante avaliar o que representa o segmento faccionista no 

conjunto das atividades econômicas do Seridó (Tabela 9).  

 

 

Tabela 9 – Receita Bruta das Atividades Econômicas e da Atividade Faccionista Têxtil do Seridó 

- 2008/2015 

 

 

 

 

Ano 

Receita Bruta de Atividades Econômicas do Seridó 

 

Conjunto das Atividades 

 

Atividade Faccionista 

Têxtil 

Facção Têxtil/ Conjunto 

das atividades da 

Região (%) 

2008 1.211.618.222,88 1.639.363,29 0,14 

2009 1.469.272.458,14 3.115.421,02 0,21 

2010 1.789.801.935,97 7.034.937,69 0,39 

2011 2.109.110.258,28 11.882.588,32 0,56 

2012 2.492.711.484,09 16.654.674,51 0,67 

2013 3.368.319.821,24 20.171.136,67 0,60 

2014 3.036.336.013,44 27.422.036,73 0,90 

2015 3.015.408.012,05 44.313.658,07 1,47 

Fonte: Secretaria de Tributação do RN, Março, 2016 

 

Os dados evidenciam que a receita bruta da atividade faccionista no conjunto da 

economia da Região do Seridó apresentou tendência a crescimento no período em foco. Não 
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obstante, as receitas brutas auferidas pelas empresas do setor correspondem à apenas 1,47% 

de toda a receita obtida pelo conjunto das atividades econômicas da região. 

Esse dado reafirma a condição de vulnerabilidade econômica do setor, ou seja, 

embora a facção se apresente como a mais importante atividade industrial no item geração de 

empregos, não é igualmente a que apresenta maior receita bruta entre as atividades 

desenvolvidas na região. Por se caracterizar pela prestação de serviços, com elevados custos 

de produção, com destaque para a mão-de-obra, e a dependência de demanda produtiva em 

relação ao fornecimento de peças, o setor se desenvolve em meio a um cenário que permite 

questionar a viabilidade econômica das empresas faccionistas. 

Visando aprofundar a análise sobre a geração de receita no âmbito da atividade, 

buscaram-se informações relativas aos cinco municípios da região, que concentram o maior 

número de facções: São José do Seridó, Jardim do Seridó, Cerro Corá, Parelhas e Acari. A 

Tabela 10 apresenta os valores referentes ao total da Receita Bruta, os Custos com Setor 

Pessoal (Salários, Remunerações de 13º Salário e Férias + 1/3, Encargos Sociais e Verbas 

Rescisórias) e o percentual desses custos em relação à receita bruta total, referentes a 2013 e 

2014, das empresas faccionistas localizadas nos cinco municípios supracitados. 

 

 

Tabela 10 – Custos com Setor Pessoal em Relação à Receita Bruta das Empresas Faccionistas 

em Municípios Seridoenses  - 2013/2014 

 

 

 

Municípios 

 

Receita Bruta 

 

Custos com Mão-de-Obra  

Custo/ 

Receita Bruta 

(%) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

São José do 

Seridó 

6.073.360,34 8.639.816,98 3.560.302,02 4.821.007,58 58,62 55,80 

Jardim do 

Seridó 

5.323.193,30 7.273.426,06 2.498.850,99 4.038.513,81 46,94 55,52 

Cerro Corá 2.326.508,54 3.734.982,68 1.087.259,46 1.874.536,18 46,73 50,19 

Parelhas 1.583.603,67 3.564.520,24 1.025.539,20 2.417.663,26 64,76 67,83 

Acarí 1.528.401,68 2.323.864,26 929.822,48 1.593.089,93 60,84 68,55 

Total 16.835.067,53 25.535.610,22 9.101.774,15 14.744.810,76 54,06 57,74 

Fonte: DANS (2014 e 2015) 

 

Os dados apresentados referentes aos anos de 2013 e 2014 demonstram que os 

custos com o setor pessoal são a principal causa de desembolso de recursos existentes no 

setor, atingindo uma média de 54,06%, em 2013, e 57,74% em 2014 do total da receita bruta 
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auferida pelas empresas faccionistas nos cinco municípios pesquisados, e ainda, que esses 

custos aumentaram em 1,068% nos referidos anos. 

O Município de Parelhas registrou o maior percentual de Custos em relação à 

Receita Bruta no ano de 2013, quando atingiu 64,76%, seguido por Acari com 60,84%.  Esses 

índices elevados apontam para diferentes possibilidades de causas que podem se apresentar 

individualmente ou associadas, dentre elas: que a empresa informa corretamente todos os seus 

custos com setor pessoal; a falta de treinamento dos trabalhadores, resultando em baixa 

produtividade e redução da receita; ou ainda, a existência de retrabalho, situação que também 

impacta na produção e eleva os custos. 

Entre os municípios que apresentaram os menores percentuais de Custos em 

relação à Receita Bruta estão Cerro Corá e Jardim do Seridó (Tabela 10), indicando que as 

empresas conseguiram manter uma boa produtividade em relação aos custos, evitando 

retrabalho e mantendo uma equipe de empregados bem treinada e afinada com as operações 

desenvolvidas na produção. A importância da atividade faccionista para os pequenos 

municípios da região pode ser avaliada a partir do total de empregos existentes e aqueles 

vinculados a atividade faccionista têxtil (Tabela 11). 

 

 

Tabela 11: Total de Empregos e Empregos gerados pelas Facções, por município do 

Seridó – 2014 

 

Município Total de Empregos Empregos na 

Facção 

Emprego Total/ 

Empregos na Facção (%) 

São José do Seridó 930 427 45,91 

Jardim do Seridó 1.621 473 29,17 

Cerro Corá 833 200 24,00 

Parelhas 3.771 352 9,33 

Acari 1.243 254 20,43 

Fonte: MTE/RAIS, 2014. 

 

 

Nos pequenos municípios, a importância das facções têxteis enquanto 

responsáveis pela geração de empregos é ainda mais evidente. A situação de São José do 

Seridó é emblemática dessa assertiva, tendo em vista que 45,91% dos empregos formais são 

gerados pela atividade faccionista. A associação desse dado ao percentual de custos em 

relação à receita bruta das empresas nesse município confirma a relevância da atividade 

faccionista para a inserção socioeconômica da população local.Além da distribuição de renda 
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que movimenta a economia local e do elevado número de empregos gerados, outro fator de 

destaque é a segurança previdenciária para os empregados do setor, uma vez que os postos de 

emprego são todos formais. 

O volume de Receita Bruta também implica em geração de arrecadação para os 

municípios. As empresas faccionistas, em geral, são optantes do Simples Nacional, 

recolhendo todos os seus tributos, inclusive o ICMS, via Documento de Arrecadação do 

Simples Nacional (DAS), que segue o sistema de partilha, onde estados e municípios recebem 

um percentual da arrecadação federal. A Tabela 12 apresenta os valores recolhidos pelas 

empresas faccionistas por município do Seridó, em 2013 e 2014, relativos ao Simples 

Nacional, administrado pela Receita Federal do Brasil (RFB), o total da arrecadação de cada 

município no total das atividades econômicas e o percentual referente à atividade faccionista 

têxtil em relação às demais atividades econômicas. 

 

 

Tabela 12 – Arrecadação proveniente da Atividade Faccionista Têxtil, por  Municípios 

2013 e 2014 

 

 

 

 

 

Municípios 

Arrecadação de Impostos (Reais) 

2013 2014 

 

 

Atividade 

Faccionista 

 

 

 

Conjunto das 

Atividades 

 

Atividade 

Faccionista/

Conjunto 

das 

atividades 

(%) 

 

 

Atividade 

Faccionista 

 

 

 

Conjunto das 

Atividades 

 

Atividade 

Faccionista/

Conjunto 

das 

atividades 

(%) 

Acari 223.316,93 2.124.272,48 10,51 % 326.826,97 2.414.122,81 13,54 % 

Carnaúba 

dos Dantas 

7.080,91 2.158.689,56 0,33 % 2.267,89 2.291.841,32 0,10 % 

Cerro Corá 208.891,60 1.222.900,98 17,08 % 229.747,56 1.337.221,77 17,18 % 

Cruzeta 120.811,92 1.896.346,65 6,37 % 123.557,26 1.808.077,58 6,83 % 

Equador  0,00 1.558.021,42 0,00 % 845,01 1.861.179,94 0,05 % 

Jardim do 

Seridó 

301.251,46 3.197.234,85 9,42 % 364.716,60 3.566.310,52 10,23 % 

Ouro Branco 28.199,35 605.926,29 4,65 % 52.086,85 674.582,37 7,72 % 

Parelhas 45.266,00 5.998.526,58 0,75 % 101.299,23 6.974.099,97 1,45 % 

Santana do 

Seridó 

7.755,02 473.593,26 1,64 % 5.870,25 763.507,04 0,77 % 

São 

Fernando 

60.692,67 606.684,68 10,00 % 82.841,46 716.261,29 11,57 % 

São José do 

Seridó 

115.545,63 1.024.049,92 11,28 % 189.613,11 1.142.920,13 16,59 % 

São Vicente 0,00 693.507,33 0,00 %  562,09 746.847,33 0,08% 

Fonte: Receita Federal do Brasil, Novembro, 2015. 



94 

 

Em 2013, o setor faccionista têxtil gerou impacto significativo na arrecadação de 

tributos em  diversos municípios do Serido, especialmente em Cerro Corá, São José do 

Seridó, Acari, São Fernando e Jardim do Seridó.  

Em 2014, a expansão do setor faccionista se refletiu no aumento do percentual da 

arrecadação gerada pela atividade nos municípios. Os municípios onde a arrecadação 

proveniente da atividade no computo geral foi mais representativa foram: São José do Seridó, 

Acari, São Fernando e Jardim do Seridó. No município de Parelhas, embora o percentual da 

arrecadação do setor faccionista no âmbito das demais atividades represente apenas 1,45%, o 

valor arrecadado correspondente à atividade subiu de R$ 45.266,00 para R$ 101.299,23, 

representando 44,68% de aumento na receita própria do município. 

De acordo com os dados apresentados o setor faccionista têxtil é de grande 

importância para os pequenos municípios seridoenses, tendo em vista que a arrecadação 

proveniente dessa atividade gera recursos próprios, que podem ser destinados para os serviços 

publicos de sua competência e que beneficiam a população. 

Considerando as informações obtidas sobre emprego e arrecadação, conclui-se 

que a atividade faccionista têxtil é importante para os municípios e para a Região do Seridó e 

contribui efetivamente pra o desenvolvimento local, uma vez que se constitui como 

importante agente endógeno com fortes condições de atrair recursos exógenos. Todavia, fica 

evidente a necessidade de uma participação efetiva de outros atores, entre eles o Estado, por 

seu papel enquanto agente capaz de criar condições favoráveis para a consolidação do 

processo de desenvolvimento, tendo emvista que este não se realiza apenas pela dimensão 

econômica. 

A atividade faccionista tem buscado institucionalizar em suas operações os 

princípios que norteiam o paradigma da sustentabilidade, no entanto, enquanto atores 

participantes de um processo de desenvolvimento, suas ações não podem ser isoladas dos 

demais atores, principalmente do Estado, que ocupa uma posição estratégica quanto ao 

fomento de condições reais que permitam às facções alcançar níveis razoaveis de viabilidade 

econômica e competitividade, consequentemente, de sustentabilidade organizacional, 

pemitindo que participem mais efetivamento do processo de desenvolvimento local. 
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RESUMO 

 

As discussões acerca do tema sustentabilidade foram ampliadas em meio à crise 
socioambiental, que se revela por meio da elevada degradação ambiental, do 
aumento da pobreza e da desigualdade social. Nesse contexto, a noção de 
sustentabilidade adquire proeminência, passando a ser institucionalizada por 
empresas que atuam em diferentes escalas geográficas, enfatizando a importância 
da Sustentabilidade Organizacional. O objetivo deste trabalho é analisar a 
sustentabilidade organizacional das facções têxteis do Seridó. Para sua realização 
utilizou-se pesquisa bibliográfica, documental e de campo, ressaltando-se a 
aplicação do Método para Avaliação de Indicadores de Sustentabilidade 
Organizacional (M.A.I.S). Os procedimentos seguiram a sistemática da Triangulação 
de Dados: entrevistas, levantamento documental nas empresas faccionistas e 
observação in loco. Considerando os resultados da pesquisa quanto ao nível de 
sustentabilidade organizacional, a pontuação obtida pelo conjunto da amostra indica 
que as empresas faccionistas têxteis se na faixa Sustentável. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade organizacional. Indicadores de sustentabilidade. 
Facções têxteis. 
 

 

ABSTRACT 
 
Discussions about sustainability were enlarged in the socioambiental crisis context, 
which is revealed through the rise of environmental degradation, poverty increase 
and social inequality. In this perspective, sustainability acquires prominence, starting 
to be institutionalized by the companies that operate in differents geographical 
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scales, emphasizing the importance of organizational sustainability. The aim of this 
study is to analyse the sustainability of textile activities in brazilian Seridó region. For 
this analysis, the Organizational Sustainability Validate Method (M.A.I.S) was used, 
their set of indicators and punctuation methodology through the application of the 
score Protocol to the Organizational Sustainability Indicators. Methodology 
proceedings followed the systematic triangulation of data, involving: interviews with 
business and workers, documental data analysis about the textile companies and 
field work. Considering the results on the level of organizational sustainability, the data 
indicates that textile factions companies is in the Sustainable range. 
 
Key words: Organizational Sustainability. Sustainability Indicators. Textile Factions. 
 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A temática sustentabilidade adquiriu proeminência nos últimos decênios 

do século XX e se mantêm na pauta de discussões e reflexões téoricas e políticas 

no início do século XXI. Nesse contexto, a sociedade contemporânea tem se 

defrontado com questões socioambientais desafiantes e, por vezes, inusitadas e de 

consequências dificeis de dimensionar. 

Segundo Becker (2002, p. 77), “a sustentabilidade deve ser compreendida 

como as múltiplas alternativas que cada localidade, região ou nação têm, pelas suas 

diferenças culturais, ambientais e valores (éticos e morais), de se inserir no processo 

geral de desenvolvimento”. Para Leff (2001), o princípio da sustentabilidade propõe 

um limite e a reorientação do processo de desenvolvimento atual, visto que o 

mesmo se baseia em uma racionalidade economicista, secundarizando as demais 

dimensões da sociedade.  

Considerando a temática da sustentabilidade em pauta neste artigo, 

analisou-se a problemática em torno do processo produtivo e da gestão das facções 

têxteis situadas na região do Seridó Potiguar, enquanto variáveis para avaliar a 

sustentabilidade organizacional dessas empresas a partir dos seguintes 

questionamentos: em que medida as facções têxteis do Seridó apresentam 

sustentabilidade organizacional? E ainda: como ocorre o processo de produção das 

facções têxteis no Seridó? Como são estabelecidas as relações de trabalho no 

âmbito desta atividade? Quais os indicadores de sustentabilidade organizacional das 

empresas faccionistas têxteis seridoenses? 

A palavra facção, originada “do francês à façon, significa a execução de 

um serviço sem que o prestador tenha a propriedade da matéria prima” (ZÉU, 2008, 
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p. 79). Para Lins (1994, p. 08), “dar facção significa subcontratar junto a outras 

firmas ou à trabalhadores a domicílio. No setor vestuarista, quem dá facção são os 

confeccionistas, ou seja, firmas que possuem etiquetas”. O confeccionista 

subcontrata o serviço de costura para empresas menores, em alguns casos até para 

trabalhadores informais, recebendo às peças montadas e prontas para serem 

enviadas ao mercado. 

A partir do itinerário da pesquisa, definiu-se como objetivo geral analisar o 

nível de sustentabilidade organizacional das facções têxteis do Seridó Potiguar e, de 

modo específico, compreender o processo produtivo das facções, avaliar as 

relações de trabalho estabelecidas no âmbito dessa atividade e examinar os 

indicadores de sustentabilidade organizacional das empresas. 

A realização deste estudo apresenta relevância tendo em vista a 

expansão da atividade faccionista têxtil no Seridó, e que apesar das questões que 

envolvem a dependência de pouquíssimas empresas contratantes, apresenta uma 

tendência a crescimento tornando-se importante para a economia e para a 

sociedade local. 

 

2. SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL 

 

A sustentabilidade organizacional está diretamente relacionada, como o 

próprio nome anuncia, às organizações: empresas, instituições publico-privadas, etc. 

Sua compreensão, inicialmente, remetia a ideia de que “uma empresa sustentável 

era aquela economicamente saudável, com um bom patrimônio e lucros crescentes, 

mesmo se houvesse dívidas” (MUNCK, et al, 2011, p. 5).  Nos dias atuais, frente à 

pressão de Organizações não Governamentais (ONG`s), da mídia e dos governos, 

que desenvolvem um papel de monitores, as empresas precisam reescrever, em 

suas práticas de gestão, produção e comercialização o conceito de organização 

sustentável, orientado pelos princípios da sustentabilidade. 

No âmbito empresarial existe um ambiente de desacordo quanto à 

importância da sustentabilidade e suas contribuições para as empresas e seu 

ambiente de negócios. Alguns empresários a veem como um “mandato moral”, uma 

“exigência legal” e ainda algo “inerente ao fato de se fazer negócios” de forma que “a 

busca pela sustentabilidade continua difícil de ser conciliada ao objetivo de aumentar 

o valor para o acionista” (HART; MILSTEIN, 2004, p. 66). De fato, proporcionar a 
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criação de uma ambiente institucional e implementar práticas de produção e 

comercialização sustentável significa gerar custos e diminuir lucros para a empresa, 

por isso, as organizações precisam explorar estrategicamente as oportunidades 

ligadas ao tema sustentabilidade como meio de maximizar seus lucros, 

proporcionalmente à geração de custos adicionais, a fim de tornar a empresa 

sustentável. 

Nesse contexto, Hart & Milstein (2004, p. 66) diz que uma empresa 

sustentável “é aquela que contribui para o desenvolvimento sustentável ao gerar, 

simultaneamente, benefícios econômicos, sociais e ambientais”, paralelo a esse 

conceito se discute a responsabilidade social das empresas e como esta se inserem 

entre os princípios da sustentabilidade, criando uma dimensão que é a 

sustentabilidade organizacional. 

A formulação do conceito de sustentabilidade organizacional, segundo 

Munck (et al, 2011, p. 8), envolveu três elementos de suporte: a ecoeficiência, que 

se refere “a capacidade de fornecimento de bens e serviços a preços competitivos 

que satisfaçam as necessidades humanas e proporcionem a qualidade de vida, ao 

mesmo tempo em que reduz progressivamente o impacto ambiental e o consumo 

dos recursos”; a justiça socioambiental que se refere a “equalização da distribuição 

dos benefícios e dos constrangimentos impostos pelo ambiente organizacional”; e a 

inserção socioeconômica que “é uma competência capaz de viabilizar o engajar da 

organização em favor do coletivo” na promoção de melhores condições de vida para 

colaboradores. 

Portanto, seguindo esse raciocínio, Munck e Souza (2009) assumem que 

a sustentabilidade organizacional é o nível atingido pela gestão das empresas que 

se refletem a partir de suas atividades operacionais no menor impacto ambiental 

possível, preocupando-se, simultaneamente, em promover um desenvolvimento 

socioeconômico que propicie a sobrevivência de gerações presentes e futuras, e 

ainda, adotar práticas transparentes e inclusivas, totalmente dependentes das 

pessoas inseridas nos ambientes sociais e organizacionais, uma vez que por elas 

são estabelecidas as decisões finais. 

Enquanto atores e promotoras de desenvolvimento, as organizações são 

um canal pelo qual a sustentabilidade e seus benefícios se efetivam na sociedade, 

de forma que é importante identificar através de indicadores o nível de 
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sustentabilidade organizacional das empresas ou mesmo de uma atividade 

econômica. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O percurso metodológico adotado conduz a uma pesquisa descritiva e 

analítica. Quanto à natureza dos dados, a pesquisa se apresenta como quanti-

qualitativa, tendo em vista que se propõe a analisar a sustentabilidade 

organizacional das empresas faccionistas do Seridó. Para tal recorreu-se a 

aplicação do Método para Avaliação de Indicadores de Sustentabilidade 

Organizacional (M.A.I.S.) e, no âmbito deste, aplicou-se o Protocolo de Pontuação 

dos referidos indicadores, onde se utilizou a média das pontuações obtidas no 

conjunto da amostra, visando a classificação das empresas segundo as faixas de 

sustentabilidade  

A investigação também foi desenvolvida com base em pesquisa 

bibliográfica e de campo, sendo esta última realizada em duas etapas, 

caracterizando a triangulação dos dados que permite ao pesquisador “ampliar seu 

universo informal” (MARCONDES; BRISOLA, 2014). 

A pesquisa de campo (iniciada em setembro/2014 e finalizada em abril de 

2015) foi realizada em duas etapas, adotando-se os procedimentos de coleta de 

dados: entrevistas, levantamento de informações em documentos e observação in 

loco, conforme descrito a seguir: 

 Primeira etapa: compreendeu o levantamento de dados sobre o setor 

faccionista seridoense, abrangendo informações relativas ao número de 

municípios que possuem facções têxteis, o total de empresas em operação, o 

número de empregos do setor por município, o processo de produção e as 

relações contratuais estabelecidas entre as facções e os fornecedores. 

 Segunda etapa: correspondeu à aplicação do Protocolo para Pontuação dos 

Indicadores de Sustentabilidade Organizacional, entrevistas, levantamento 

documental e observação in loco. Para auxiliar as análises, utilizaram-se as 

médias das pontuações obtidas no conjunto da amostra objeto do estudo. O 

protocolo foi aplicado no período de março a abril de 2015, junto aos 

proprietários das facções têxteis do Seridó Potiguar, que constituíram a 

amostra da pesquisa, a qual foi definida com base nos seguintes critérios: 
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empresários cuja unidade faccionista estava em funcionamento até o final de 

2013. Foram selecionados 32 empresários que, juntos possuem 56 empresas 

em funcionamento no Seridó. Embora a aplicação do M.A.I.S esteja 

adequado à realidade de empresas, durante a pesquisa observou-se a 

necessidade de entrevistar empregados das facções, visando confirmar as 

informações coletadas com a aplicação do Protocolo de Pontuação dos 

Indicadores de Sustentabilidade. Diante de tal limitação do M.A.I.S, foram 

realizadas entrevistas com cinco empregados em cinco cidades da região 

escolhidos aleatoriamente. Esse procedimento auxiliou a análise qualitativa 

dos dados, ampliando as possibilidades de discussão dos indicadores 

propostos pelo método. 

A escolha M.A.I.S. se deu em razão de ter sido esta metodologia 

desenvolvida para uso em empresas de diferentes atividades e portes, adaptável a 

diversos setores e sistemas; propor um modelo de pontuação e indicadores 

direcionados para o ramo empresarial; e possibilitar a triangulação dos dados, 

permitindo que o pesquisador identifique e descreva componentes, dimensões e 

características do objeto estudado. 

Para avaliar o nível de sustentabilidade organizacional utiliza-se 

indicadores, definidos como instrumentos que reduzem grande quantidade de 

informação a um número apropriado de parâmetros para análise e tomada de 

decisão. Sua utilização permite revelar condições e, ao mesmo tempo tendências, 

apontando aspectos deficientes ou que necessitam de intervenção (BELLEN, 2006) 

A pontuação de cada indicador considera três níveis: a elaboração ou 

existência de política ou procedimento (E), a implantação do planejamento ou do 

procedimento adotado (I) e o processo de verificação ou controle adotado na busca 

de oportunidades de melhoria e processos de gestão (V) (Quadro 1) 

 

Quadro 1 – Pontuação de Indicadores de Sustentabilidade Organizacional por 
Nível de Análise 

 
Pontuação Níveis de Análise 

Elaboração e/ou Existência do Indicador - “E” 

Zero Inexistência do indicador 

Um O indicador existe, mas não há registros documentados 

Dois O indicador existe, é documentado, mas não é praticado 

Três O indicador existe, é documentado e praticado. Conhecimento pelas partes 
interessadas. 
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Implantação do Indicador - “I” 

Zero O indicador não está implantado. 

Um O indicador está implantado em 30%. 

Dois O indicador está implantado em 50%. 

Três O indicador está implantado em sua plenitude. 

Verificação e/ou Controle do Indicador - “V” 

Zero Não existe verificação ou controle do indicador 

Um É verificado de forma informal 

Dois É verificado, mas não serve de instrumento para ações corretivas ou 
preventivas 

Três É verificado e serve de base para o melhoramento contínuo 
FONTE: OLIVEIRA, 2002. 

 

Seguindo esse método, as empresas podem ser classificadas nas 

seguintes faixas: Insustentável, Em busca de sustentabilidade e Sustentável. A 

leitura da situação das empresas quanto às faixas de sustentabilidade indica que 

aquela que for considerada insustentável terá dificuldades em sobreviver num 

mercado cada vez mais consciente da necessidade de modificar a relação entre 

produção e consumo; Em busca da sustentabilidade evidencia que está buscando 

integrar seus sistemas de gestão de forma que possa conviver em harmonia com a 

sociedade e garantir a continuidade do negócio, e a que for reconhecida como 

Sustentável pode ser considerada empresa cidadã, visto que suas práticas 

operacionais estão em harmonia com os princípios da sustentabilidade. 

No M.A.I.S., a sustentabilidade é avaliada segundo quatro dimensões - 

social, ambiental, econômica e cultural; para cada uma delas foram propostos 10 

indicadores, podendo cada um atingir 3 pontos. A pontuação máxima que cada 

dimensão poderá obter é de 90 pontos, totalizando 360 pontos nas quatro 

dimensões (Quadro 2), medidos através do Protocolo para Pontuação dos 

Indicadores de Sustentabilidade Organizacional (Quadro 3). 

 

Quadro 2 – Faixas de Sustentabilidade Organizacional: pontuação por 
dimensão e total 

 

Faixas de Sustentabilidade Pontuação por Dimensão Pontuação Total 

Insustentável 0 a 29 0 a 149 

Em busca da sustentabilidade 30 a 59 150 a 249 

Sustentável 60 a 90 250 a 360 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2002) 
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Quadro 3 - Protocolo para Pontuação dos Indicadores de Sustentabilidade 
Organizacional 

 

 
Indicadores de Sustentabilidade 

Pontuação 
Máxima 

Critérios Pontuação 
Obtida E I V 

Dimensão Social 

Geração de emprego e renda 9     

Ética organizacional 9     

Participação em entidades de classe e de desenvolvimento 
regional 

9     

Programas de prevenção de acidentes e doenças para os 
envolvidos 

9     

Capacitação e desenvolvimento de pessoas 9     

Programas para a melhoria da qualidade de vida 9     

Projetos Sociais 9     

Sistemas de trabalho socialmente aceitos 9     

Interação com a sociedade 9     

Politicas de responsabilidade social, saúde e segurança 9     

Dimensão Ambiental 

Política de gestão ambiental 9     

Avaliação dos aspectos e impactos ambientais do negócio 9     

Preparação para emergências 9     

Ações corretivas e preventivas 9     

Avaliação do desempenho global 9     

Avaliação de riscos 9     

Avaliação de oportunidade 9     

Estratégias para desenvolvimento de tecnologias 
ecologicamente equilibradas 

9     

Análise do ciclo de vida de produtos e serviços 9     

Controle operacional 9     

Dimensão Econômica 

Política de qualidade 9     

Definição de metas e objetivos 9     

Gestão de processos, produtos e serviços 9     

Controle de não conformidades 9     

Medição e monitoramento de processos e serviços 9     

Auditorias e análise crítica 9     

Gerenciamento de riscos e crises 9     

Infraestrutura adequada 9     

Registro e documentação 9     

Avaliação dos resultados da organização 9     

Dimensão Cultural  

Incentivo a criatividade e a liderança 9     

Geração de cultura organizacional 9     

Adequação das comunicações internas e externas 9     

Comprometimento da organização 9     

Avaliação de fornecedores e do mercado 9     

Melhoria continua 9     

Prática do exercício da cidadania organizacional 9     

Existência de código de conduta organizacional 9     

Aprendizagem organizacional 9     

Imagem da organização 9     

FONTE: OLIVEIRA , 2002 (Adaptado). 
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Na sociedade atual, os valores ligados à sustentabilidade têm sido 

institucionalizados em diferentes instâncias. O fato de que a sustentabilidade 

ultrapassa a dimensão ambiental, envolvendo as questões ambientais, de 

diversidade cultural, prosperidade econômica e equidade social, inclui a discussão 

sobre a participação e o papel das empresas quanto a forma como as atividades 

produtivas em cada região são praticadas. O M.A.I.S. possibilita que os gestores 

avaliem os indicadores e a partir desta, implementem iniciativas que possam se 

traduzir em melhorias e novas formas de gestão. 

 

4 A ATIVIDADE FACCIONISTA TÊXTIL NO SERIDO POTIGUAR 

 

Na Região do Seridó Potiguar, a atividade faccionista emergiu nos 

primórdios do Século XXI, na cidade de São José do Seridó, na fase pós-crise da 

cotonicultura e da mineração, quando foi delineado um perfil terciário/urbano, 

assumindo destaque a produção têxtil e, nesta, as facções (MORAIS, 2005). Em 

2015, as facções em funcionamento já estavam presentes em 12 dos 23 municípios 

seridoenses. 

Considerando a importância econômica e social que as facções têxteis 

assumem no Seridó, torna-se relevante compreender o processo produtivo e as 

relações de trabalho existentes nessas empresas. 

 

4.1 Processo Produtivo da Atividade Faccionista Têxtil Seridoense 

 

A atividade faccionista têxtil, embora seja identificada como um segmento 

da indústria de transformação assume características específicas por se constituir 

uma prestação de serviços. Esse modelo de produção se desenvolveu no século 

XVII, quando tecelões e fiandeiros, em seus domicílios e com a ajuda de familiares, 

agregados e ou empregados, produziam peças encomendadas por comerciantes 

que cediam à matéria-prima e parte da remuneração.  

No Brasil, enquanto personalidade jurídica, as empresas faccionistas 

estão inseridas na Classe Nº 1412-6 e subclasse 1412-6/03 – Facção de Peças do 

Vestuário, exceto roupas íntimas, da Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE 2.0) e enquadram no regime de tributação denominado Simples 

Nacional, com recolhimento de tributos municipais, estaduais e federais unificado.  
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De modo geral, na referida atividade, o processo produtivo se caracteriza 

com base no toyotismo: contrato de trabalho assalariado; especialização dos 

operários; uso de máquinas com tecnologia microeletrônica e não existência de 

estoques de matéria-prima. A matéria-prima é recebida pela contratada e devolvida 

à contratante após a execução do serviço, caracterizando o modelo just-in-time 

(DENNIS, 2008). 

A prestação de serviços ocorre a partir da celebração de Contrato, 

firmado entre as facções (contratadas) e empresas fornecedoras (contratantes). As 

facções prestam serviços de costura de peças sob encomenda, assumindo os riscos 

e obrigações relativas às questões econômicas, trabalhistas e ambientais. 

No contrato de Prestação de Serviços as facções se obrigam a cumprir 

integralmente diversas exigências quanto à legislação trabalhista, entre elas 

observar à jornada de trabalho legalmente estabelecida, remunerar corretamente 

seus colaboradores, recolher os encargos sociais e fornecer os equipamentos de 

proteção individual, entre outros; além de observar questões relacionadas à 

viabilidade econômica como ponto necessário para se alcançar a sustentabilidade 

das organizações. 

Na atividade faccionista, para se alcançar níveis de sustentabilidade 

organizacional, é necessário implementar uma gestão interna eficiente e manter um 

fluxo contínuo da demanda de produção através da captação de novos 

fornecedores. A combinação desses fatores dá condições para que as facções 

atuem na perspectiva de atender aos princípios da sustentabilidade.  

No âmbito da gestão interna das facções é fundamental que a empresa 

realize o cálculo de sua capacidade produtiva, que envolve o tempo padrão da peça, 

o valor do minuto pago pelo fornecedor, o número de colaboradores necessários, os 

dias úteis mensais utilizados para a produção e a carga horária máxima de trabalho 

legalmente estabelecida. 

O cálculo da capacidade produtiva deve ser realizado sempre que a 

empresa recebe uma nova Ordem de Produção (OP) porque os valores das peças e 

o tempo gasto para produzir cada uma delas variam de acordo com o modelo. Esse 

cálculo possibilita que a empresa projete e planeje seu processo produtivo e 

identifique os possíveis gargalos que possam ocasionar a sua ineficiência. 

Também é fundamental para o gestor conhecer os custos fixos e 

variáveis, diários e mensais para que se definam as metas de produção mínima 
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diaria e o tempo necessário para cada OP. Dessa forma, a empresa pode auferir a 

receita necessária para cobrir os custos e obter resultado positivo, contribuindo para 

a sua continuidade no mercado e indicando se o negócio é viável. 

Os principais custos de produção na atividade faccionista são mão-de-

obra, energia elétrica, impostos e encargos sociais, gastos com equipamentos de 

proteção individual (EPI) e aquisições de máquinas e instalações. 

Os custos com mão-de-obra se tornam fixos porque os trabalhadores 

recebem um salário mínimo estabelecido pelo sindicato local da categoria e não por 

produção. Isso significa que, mesmo não atingindo a produtividade necessária para 

honrar seus compromissos financeiros, a empresa precisa remunerar integralmente 

seus trabalhadores, inclusive nos meses em que a receita com a prestação dos 

serviços é baixa em decorrência, dentre outros fatores, da falta de abastecimento. 

No que se refere à baixa produtividade, que pode decorrer da falta de 

abastecimento de peças, da reprovação da OP ou da improdutividade da equipe, 

esta gera uma situação de comprometimento financeiro. Essa situação evidencia 

que existe certo grau de vulnerabilidade econômica na atividade. 

Quanto ao processo produtivo, nas facções seridoenses este se inicia 

com a entrada da OP. As peças chegam acompanhadas de uma ficha técnica, 

enviada à facção pela contratante, contendo as instruções necessárias à produção: 

as operações envolvidas, o tempo gasto, o valor de cada operação, o valor do 

minuto e o preço final da peça. De acordo com a demanda de produção e a 

capacidade produtiva existente, a empresa pode girar simultaneamente até três 

modelos de peças do vestuário diferentes. 

Nesse contexto, observa-se que o processo produtivo da atividade 

faccionista seridoense é semelhante ao de outros lugares do Brasil, ressaltando-se a 

dependência de demandas das empresas fornecedoras, as práticas vinculadas ao 

toyotismo, havendo simultaneamente uma segmentação do trabalho e uma 

especialização da mão de obra. 

Não obstante, é na esfera das relações de trabalho existentes na 

atividade faccionista seridoense que se estabelece o diferencial. De modo geral, as 

facções operam com relações de trabalho precárias, muitas vezes realizadas a 

domicílio, sem contrato formal ou registros legais, contribuindo para o aumento do 

trabalho informal (CORDOVIL, 2003).  No caso das facções do Seridó, a geração de 

empregos formais, a carga horária de trabalho de 44 horas semanas atendendo às 
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Leis Trabalhistas, a distribuição de renda e cobertura previdenciária de seus 

trabalhadores demonstram o diferencial em relação às práticas produtivas adotadas 

em outras regiões do país. 

Nessa perspectiva, torna-se importante analisar o nível de 

sustentabilidade organizacional das empresas faccionistas, tendo em vista as quatro 

dimensões propostas por Oliveira (2002): social, ambiental, econômica e cultural.  

 

5 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL DAS FACÇÕES 

TÊXTEIS SERIDOENSES 

 

Neste tópico foram sistematizadas informações quantitativas e qualitativas 

relativas aos 40 indicadores utilizados no M.A.I.S, segundo as quatro dimensões da 

sustentabilidade organizacional, conforme resultados obtidos mediante a aplicação 

do Protocolo de Pontuação dos Indicadores de Sustentabilidade Organizacional, 

utilizando a metodologia de triangulação dos dados.  

Na Dimensão Social, os indicadores Geração de emprego e renda, Ética 

organizacional e Sistemas de trabalho socialmente aceitos, demonstram que 

100% das empresas faccionistas contratam seus empregados através do registro na 

CTPS, evidenciando que a atividade é geradora de emprego e renda; adotam 

práticas organizacionais éticas, que vão desde a admissão formal dos trabalhadores 

à garantia dos direitos trabalhistas e adotam um sistema de trabalho socialmente 

aceito.  

O indicador Participação em entidades de classe e de 

desenvolvimento regional constatou que 66,67% das empresas faccionistas 

participam de associações em entidades de classe. No Seridó existem duas 

associações de empresas faccionistas, cuja atuação contribui para a unificação e 

fortalecimento do capital institucional, possibilitando a geração de aprendizagem e 

inovação, criando opções coletivas para atingir economias em escala acima da 

capacidade individual, qualificar a gestão e a mão de obra empregada. A pesquisa 

constatou que não existem entidades de classe ligada aos empregados, fator que 

comprometeu a pontuação do indicador. 

Já no indicador Programas de prevenção de acidentes e doenças para 

os envolvidos e Políticas de responsabilidade social, saúde e segurança foi 

observado que em 85,55% das facções seridoenses já há programas de prevenção 
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de acidentes e doenças, os quais se preocupam com questões relativas à 

insalubridade, ergometria, ruído, calor e condições de segurança para o trabalhador. 

Entre os procedimentos adotados para controle e prevenção de 

emergências está a criação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA), a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA) e o Laudo Técnico de 

Condições Ambientais e de Trabalho (LTCAT). Embora sejam exigências, foram 

detectadas falhas na operacionalização destes instrumentos nas facções. 

Em relação ao indicador Capacitação e desenvolvimento de pessoas, 

71,11% das empresas capacitaram seus empregados. Esse indicador foi 

evidenciado principalmente nas empresas abertas a partir do Pró-Sertão, ocasião 

em que a equipe passou por um processo de formação e qualificação. 

Em 73,33% das empresas, são desenvolvidas ações de 

responsabilidade social, saúde e segurança como: realização periódica de 

exames para emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO); aquisição de 

equipamentos adequados às necessidades ergométricas e Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) e participação em campanhas nacionais de vacinação. 

Embora se ateste que as empresas desenvolvem ações de prevenção de acidentes 

e doenças provenientes pelo esforço laboral, os empregados entrevistados 

afirmaram desconhecer a existência de ações realizadas pelas empresas 

faccionistas na sociedade. 

No que se refere a Programas para a melhoria da qualidade de vida e 

Programas sociais e Interação com a sociedade, tem-se que em 100% das 

empresas isso ocorre, no entanto a implantação não está documentada, 

comprometendo sua verificação, controle e avaliação.  Nesses aspectos, apenas 

35,56% das facções estão envolvidas em programas para melhoria da qualidade de 

vida; 43,33% desenvolvem projetos sociais e em 53,33% há interação com a 

sociedade. Essas poucas ações ocorrem em parceria com o município durante 

campanhas de vacinação, em atividades como o programa Mesa Brasil e na semana 

do costureiro, revelando que as facções precisam atuar efetivamente para melhorar 

a avaliação desses indicadores. 

Na Dimensão Ambiental, os indicadores Avaliação dos aspectos e 

impactos ambientais do negócio e Ações Corretivas e Preventivas evidenciaram 

que 100% das empresas faccionistas analisam os possíveis impactos ambientais 
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decorrentes da atividade e definem, através de manual e laudos técnicos, as ações 

corretivas e preventivas. 

Nesta dimensão, destaca-se o indicador Avaliação dos aspectos e 

impactos ambientais do negócio, que se realiza por meio do Relatório de 

Avaliação de Impactos Ambientais exigido pelos fornecedores ao celebrar o contrato 

de prestação de serviços. Esse relatório indica que os impactos ambientais 

relacionados à fauna, flora, solo, ar e água são mínimos. Evidenciou-se que não se 

utiliza no processo produtivo nenhuma matéria prima retirada diretamente do meio 

ambiente, fator considerado importante para o Seridó, diferenciando a facção têxtil 

de outras atividades que degradam em potencial os recursos ambientais e que as 

empresas trabalham com baixa emissão de resíduos, sendo estes relacionadas às 

pontas de linhas retiradas das peças, restos de tecidos, passantes, cones das linhas 

e agulhas. 

Os indicadores Preparação para emergências e Controle operacional 

evidenciam que o ambiente de trabalho também passa por estudos. Entre os 

procedimentos necessários para a abertura de uma empresa está à adequação do 

layout da produção, adotando mecanismos de ventilação, saída de emergência e 

equipamentos contra incêndio. Os possíveis riscos ambientais provenientes da 

atividade também são levantados, no entanto, apenas 56,67% das empresas 

executam ações práticas de controle operacional, por exemplo, selecionando os 

resíduos produzidos para o devido descarte. 

Os trabalhadores entrevistados confirmaram que a produção de resíduos 

é quase zero, no entanto, as empresas precisam selecionar os materiais 

descartáveis e dar uma destinação correta, sendo uma opção devolver para os 

fornecedores ou encaminhar para reciclagem. 

Nos indicadores Avaliação do desempenho global, Avaliação de 

Riscos, 51,12% das facções avaliam seu desempenho global identificando, dentro 

do ambiente institucional, os gargalos que interferem nos resultados e 52,22% 

identificaram os riscos ambientais em relação à sua área de influencia e os impactos 

ambientais provocados pela atividade, que de fato são mínimos. 

Os indicadores Políticas de Gestão Ambiental, Avaliação de 

Oportunidades, Estratégias para desenvolvimento de tecnologias 

ecologicamente equilibradas e Análise do ciclo de vida de produtos e serviços, 

existem, mas não são documentados ou praticados em 100% das empresas. 
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Apenas 47,78% reconhecem os problemas ambientais da região, no entanto, não 

realizam nenhuma ação de mitigação.  Embora conheçam os riscos da atividade, 

detectou-se que apenas 47,78% das empresas, em especial as que participam de 

associações, estão buscando novas oportunidades de mercado. 

Quanto ao indicador estratégias para desenvolvimento de tecnologias 

ecologicamente equilibradas, 47,78% afirmaram reconhecer a oportunidade de 

utilizar tecnologias e fontes de energia limpa. Entre as ações praticadas está a 

aquisição de máquinas e a instalação de iluminação com baixo consumo de energia 

elétrica. Apenas 40% das facções avaliam o ciclo de vida de seus produtos através 

dos serviços prestados aos fornecedores, como forma de agregar valor. 

Verificou-se a necessidade de desenvolver ações no sentido de implantar 

e tornar esses indicadores verificáveis e passíveis de controle. Como exemplo, 

citamos o indicador Estratégias para desenvolvimento de tecnologias 

ecologicamente equilibradas, onde se constatou que apenas duas empresas 

estudam a viabilidade de substituição da energia elétrica por fontes renováveis como 

a energia eólica e a solar. Todavia, não existe documentação que comprove tal 

ação. 

 A dimensão ambiental também se relaciona com os fatores gestão 

interna da empresa e manutenção dos contratos de prestação de serviços. Nos 

contratos está previsto o atendimento as normas ambientais e obtenção das licenças 

necessárias para o funcionamento das empresas como uma condição para o 

abastecimento de peças. 

Na dimensão econômica da Sustentabilidade Organizacional, os 

indicadores Política de qualidade, Definição de metas e objetivos e Gestão de 

processos, produtos e serviços evidenciando que a gestão interna das facções é 

o fator chave para buscar a continuidade e sustentabilidade organizacional. Todas 

as facções alvo da pesquisa de campo adotam procedimentos de revisão da 

produção para garantir a qualidade das peças produzidas e definem as metas 

diárias de produção mediante a ficha de acompanhamento da OP.  

No indicador Medição e monitoramento de processo e serviços, 

90,62% das empresas utilizam a cronometragem do tempo como mecanismo para 

monitorar o processo de produção. Essas empresas contratam e treinam 

empregados para as funções de gerente de produção e cronoanalista, delegando a 

responsabilidade de “puxar a produção”. 
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Os indicadores Controle de não conformidades, Gerenciamento de 

riscos e crises, e Infraestrutura adequada indicam que 91,12% das empresas 

adotam o uso das fichas técnicas que acompanha a OP e desenvolvem operações 

que são adequadamente atendidas pela sua infraestrutura de máquinas, instalações 

e ambiente de produção. Apenas 87,78% das facções adotaram como procedimento 

de gerenciamento de riscos e crises manter contrato de prestação de serviços com 

mais de um fornecedor buscando garantir demanda de produção e 94,45% das 

empresas investem em infraestrutura, adquirindo máquinas e equipamentos 

sofisticados. 

Os indicadores Auditoria e análise crítica, Registro e documentação e 

Avaliação dos resultados da organização comprometeram a pontuação da 

dimensão econômica. Embora os procedimentos de auditoria sejam contínuos nas 

empresas, através de fornecedores e órgãos de fiscalização, que realizam 

regularmente auditorias nos setores de pessoal e fiscal, verificando o cumprimento e 

adequação das práticas operacionais em relação às legislações, os dados indicam 

que apenas 56,67% das empresas realizam auditorias internas. 

Quanto ao indicador Registro e documentação, 73,33% das facções 

registram suas receitas, movimentações fiscais e trabalhistas No entanto, 100% das 

empresas não registram adequadamente sua movimentação financeira e as demais 

despesas, comprometendo a divulgação dos resultados, suas avaliações e os 

processos decisórios. 

Na Dimensão Cultural, sobressai o indicador Geração de cultura 

organizacional. Em 100% das empresas é definido um conjunto de valores, crenças 

e normas para a gestão da produção e da empresa. Nesse conjunto, ressalta-se a 

observância das legislações trabalhistas como forma de atender ao aspecto social, o 

aperfeiçoamento da gestão da empresa objetivando controlar seus processos 

internos e a obtenção de resultados econômicos positivos. 

Quanto ao indicador Incentivo a criatividade e a liderança, verificou-se 

que 87,5% das facções formam pessoas da própria comunidade para as funções de 

gerente de produção, mecânico de máquinas e cronoanalista. No que se refere à 

Adequação das comunicações internas e externas, 92,3% das empresas 

efetivam as comunicações relativas às ordens de produção, metas de produtividade, 

resultados obtidos e normas internas por meio de quadros de aviso. Apenas 7,7% 

das empresas realizam reuniões com a equipe periodicamente. 



115 

 

Nos indicadores Comprometimento das organizações, Existência de 

código de conduta organizacional e Aprendizagem organizacional evidenciou-

se que 77,5% das empresas desenvolvem ações que visam obter o 

comprometimento dos trabalhadores para com a organização: melhorar a 

comunicação interna, promover treinamento e qualificação e estipular gratificações. 

Identificou-se que 59,37% das empresas criaram seu código de conduta 

organizacional, voltado para o estabelecimento de normas internas, e 71,87% 

buscam aperfeiçoar processos internos através da realização de consultorias 

durante e depois do processo de abertura da empresa.  

Segundo os trabalhadores entrevistados, as empresas faccionistas 

possuem um Manual de Regras que define a conduta das pessoas dentro da 

organização. Três empregados afirmam não ter recebido nenhum tipo de 

treinamento prévio para ingressar na atividade e que apenas os “encarregados de 

produção” participam de treinamento e qualificação com certa regularidade. Com 

relação aos incentivos que contribuem para criar um espírito de comprometimento 

dos trabalhadores para com a empresa, os entrevistados responderam que não se 

sentem motivados a se comprometerem com a empresa porque não existe nenhuma 

recompensa. 

Entre os indicadores da dimensão cultural que apresentaram baixa 

pontuação estão Avaliação de fornecedores e de mercado, Melhoria continua, 

Prática de exercício da cidadania organizacional e Imagem da organização. Em 

100% das empresas esses indicadores existem, mas, estão parcialmente 

implantados ou não são verificáveis por falta de documentação e controle. Dessa 

forma, todas obtiveram baixa pontuação, comprometendo o resultado total das 

empresas nessa dimensão. Apenas 22,23% das facções realizam avaliação de seus 

fornecedores frente as questões econômicas, ambientais e sociais; 22,23% investem 

em capacitação como forma de buscar o comprometimento de seus empregados e 

de melhorar seu desemprenho; 32,23% buscam o desenvolvimento de 

competências individuais e a valorização do trabalho em equipe; e 31,12% 

estabeleceram e divulgaram entre seus trabalhadores sua missão, crenças e 

valores. Nesses aspectos, as empresas precisam melhorar as ações por parte da 

gestão interna, a fim de avançar nas questões de cultura organizacional. 

Relacionando aspectos da dimensão cultural da Sustentabilidade 

Organizacional com práticas socioculturais locais, identificou-se a existência de 
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alguns problemas, como: os empregados trocam frequentemente de empresas; em 

alguns casos, se recusam a desenvolver mais de uma operação e ter sua CTPS 

assinada devido à possibilidade de perder auxílios assistenciais do governo. 

Mediante essa constatação, o fortalecimento da cultura organizacional deve ser uma 

meta estabelecida pela gestão das empresas. 

Estabelecida à pontuação dos Indicadores e realizadas as devidas 

análises, passa-se a etapa de classificação das empresas, tomando como referência 

os níveis de sustentabilidade organizacional, conforme proposto pelo M.A.I.S. 

(OLIVEIRA, 2002). As pontuações mínima, média e máxima por dimensão são 

apresentadas no Gráfico 01. 

 

Gráfico 01 –  Pontuação dos Indicadores de Sustentabilidade Organizacional  
das Facções Seridoenses, por Dimensões – 2015    

 

      FONTE: Dados da Pesquisa de Campo, Abril/2015. 

 

A pontuação dos Indicadores de Sustentabilidade Organizacional das 

facções seridoenses, por dimensões, evidenciou que nenhuma empresa se 

enquadrou na faixa Insustentável, ou seja, aquela cuja pontuação compreende de 0 

a 29 pontos. 

Na dimensão social, a pontuação oscilou entre 48 a 75 pontos. A média 

atingiu 67 pontos, o que permite inferir que as empresas investigadas se enquadram 
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na faixa Sustentável (60 a 90 pontos). Os indicadores que contribuíram para esse 

resultado foram Geração de emprego e renda; Ética organizacional e Sistemas de 

trabalho socialmente aceitos. Entretanto, é importante registrar que as empresas 

precisam estreitar suas relações com a comunidade em geral, buscando 

desenvolver ações que contribuam para a melhoria da qualidade de vida, sobretudo 

de seus empregados. 

Na dimensão ambiental, a pontuação mínima obtida foi 34 pontos e a 

máxima 80 pontos. A média foi de 54 pontos, situando as empresas na faixa Em 

busca da Sustentabilidade (30 a 59 pontos). A análise dos indicadores demonstra 

que o processo produtivo da atividade faccionista se adequa as condições 

ambientais do Seridó Potiguar, por não gerar pressão sobre os recursos naturais. No 

entanto, as empresas ainda não implementaram efetivamente uma política de 

gestão ambiental, de avaliação de riscos e oportunidades e de estratégias para 

desenvolvimento de tecnologias ecologicamente equilibradas e análise do ciclo de 

vida de produtos e serviços. Esse quadro é responsável pela tendência de 

indicadores medianos nesta dimensão, o que se traduz na classificação obtida. 

Com relação à dimensão econômica, a pontuação variou de 67 a 90 

pontos, sendo a média de 77 pontos, o que leva as empresas pesquisadas a serem 

classificadas na faixa Sustentável (60 a 90 pontos). Esse quadro resulta da elevada 

pontuação de indicadores associados a gestão e ao processo produtivo. Não 

obstante, há situações que precisam ser aprimoradas, pois os indicadores foram 

medianos, sobretudo Auditorias e análise crítica; Gerenciamento de riscos e crises; 

Registro e documentação e Avaliação dos resultados da organização.  

Outro aspecto que precisa ser levado em conta na avaliação da dimensão 

econômica da sustentabilidade organizacional das facções do Seridó, que não está 

entre as variáveis propostas pelo M.A.I.S, é a dependência e vulnerabilidade das 

empresas contratadas em relação as contratantes. Conforme ressaltado 

anteriormente, há apenas 3 empresas fornecedoras para aproximadamente 80 

facções em atividade na região. Na eventualidade de uma dessas empresas 

contratantes sair desse mercado ou reduzir suas demandas, se afigura uma situação 

de fragilidade na atividade faccionista. Apesar disso, é sabido que as facções, pela 

característica de prestação de serviços, dependem da manutenção de contratos 

diretos com empresas fornecedores, ao mesmo tempo em que estão livres para 

negociar, individualmente ou em grupo, com outros fornecedores. 
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No que tange a dimensão cultural, a pontuação mínima foi 37 pontos e a 

máxima 65 pontos. A média atingiu 60 pontos, classificando as empresas 

pesquisadas na faixa Sustentável (60 a 90 pontos). Nessa dimensão, os indicadores 

Geração da cultura organizacional, Aprendizagem organizacional Adequação das 

comunicações internas e externas, relativos a gestão das empresas, apresentaram 

pontuações expressivas e são, em grande parte, responsáveis pelo posicionamento 

satisfatório das empresas.  

Todavia, nesta dimensão, há indicadores que precisam ser melhorados, 

como Avaliação de fornecedores e do mercado, Melhoria contínua, Prática do 

exercício da cidadania organizacional e Imagem da organização, tendo em vista 

tanto os interesses econômicos das empresas, quanto a responsabilidade social que 

deve ter na sociedade onde atuam. 

Concluída a pontuação e análise dos indicadores de sustentabilidade 

organizacional das facções e o nível de sustentabilidade em que se encontram, por 

dimensão, definiu-se o nível de sustentabilidade do conjunto das empresas do setor. 

Nessa perspectiva, o cálculo para se chegar a essa definição foi realizado 

considerando a soma da pontuação média obtida pelas empresas pesquisadas nas 

4 dimensões da sustentabilidade organizacional. O resultado desse cálculo revelou 

que as empresas faccionistas obtiveram 258 pontos e, sendo assim, estão 

classificadas no nível de Sustentável (250 a 360 pontos). 

Entretanto, alerta-se que a despeito dessa classificação satisfatória e de 

possíveis lacunas em relação a abrangência do M.A.I.S, é  reconhecível, a partir do 

emprego desse método, que em muitos aspectos as facções precisam de 

aprimoramento tanto para consolidar essa condição de sustentabilidade 

organizacional,  como para assegurar a sustentabilidade da atividade, de modo 

geral, no cenário da economia local/regional, o que requisita considerar também as 

externalidades que repercutem sobre o Seridó. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diferente de outras atividades desenvolvidas no Seridó, consideradas 

inviáveis segundo sua realidade ambiental, as facções têxteis se apresentam como 

uma alternativa econômica ao processo de retomada do desenvolvimento da região 

porque se afina às questões sociais, ambientais e culturais. 
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As empresas faccionistas tem buscado internalizar os princípios da 

sustentabiliade nas dimensões: social, ambiental, econômica e cultural, com o 

objetivo de aperfeiçoar suas práticas operacionais envolvendo seu processo 

produtivo e as relações de trabalho existentes na perspectiva de consolidar a 

sustentabilidade organizacional das empresas. 

Seu processo produtivo voltado totalmente para a prestação de serviços 

de costura e montagem de peças do vetuário, se diferencia das demais industrias 

pela presença de fatores como terceirização, inexistencia de estoques de matérias-

primas e produtos acabados, utilização de máquinas com tecnologia microeletrônica 

e especialização da mão-de-obra em determinadas operações. 

Ainda no ambito do seu processo produtivo, as facções facções têxteis no 

Seridó Potiguar se distanciam de práticas que precarizam o trabalho, comuns em 

empresas nas diferentes regiões do Brasil, porque embora se caracterizem pela 

prestação de serviços terceirizados, estabelecem relações de trabalho formalizadas 

através da assinatura da CTPS, garantindo todos os direitos trabalhistas previstos 

em Lei aos seus empregado. 

As empresas faccionistas estão situadas em diferentes faixas de 

sustentabilidade organizacional. Essa condição é atestada pelos resultados das 

pontuações dos indicadores utilizados na pesquisa, que também apontou para a 

gestão das facções como a principal variável a influenciar o processo de 

consolidação da sustentabilidade organizacional em todas as suas dimensões.  

Os resultados obtidos através dos indicadores de sustentabilidade 

organizacional propostos pelo M.A.I.S. revelaram que em todas as dimensões as 

empresas precisam melhorar sua gestão interna. Embora tenham obtidos resultados 

positivos no aspecto econômico, as dificuldades relativas ao mercado apontaram 

para uma realidade de vulnerabilidade e dependência das facções em relação às 

empresas fornecedoras. 

A condição de vulnerabilidade econômica impacta na dimensão social. 

Uma vez que a mão-de-obra é o principal custo de produção da atividade e que as 

pessoas são parte importante das organizações, a dimensão social exige que as 

empresas tenham uma participação efetiva na melhoria de vida da comunidade 

local. 

Na dimensão ambiental, os indicadores reafirmaram a importância das 

facções para a Região do Seridó, por ser uma atividade que não faz uso de recursos 
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como água, solo, flora e fauna. No entanto, dentro da perspectiva da 

sustentabilidade precisam desenvolver ações de cunho ambiental que busquem 

gerir os problemas do meio ambiente já existentes. 

Outro aspecto importante está relacionado a cultura organizacional e 

local. A empresa precisa criar um ambiente propricio a desenvolver nas pessoas 

envolvidas uma conciência individual capaz de gerar compromentimento para com a 

organização. Nesse sentido, compreender a cultura local, manter uma comunicação 

interna eficiente e trabalhar a imagem da empresa frente a sociedade e aos seus 

empregados contribuem para atingir uma cultura organizacional compatível com os 

princípios da sustentabilidade. 

A média da pontuação dos indicadores de sustentabilidade organizacional 

de todas as empresas enquadrou a atividade faccionista na faixa sustentável, no 

entanto, ficou evidente que o setor precisa ser fortalecida através do capital 

institucional formado pelo conjunto de empresas do ramo, associações do setor, 

empresas e organizações parceiras, instituições financeiras, entidades de ensino e 

governos, para que as empresas faccionistas se consolidem enquanto organizações  

sustentáveis e contribuam para o desenvolvimento local/regional do Seridó Potiguar. 
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CONTRIBUTOS DA ATIVIDADE FACCIONISTA TÊXTIL NO SERIDÓ 

POTIGUAR PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

CONTRIBUTIONS OF THE TEXTILE ACTIVITY TO LOCAL 

DEVELOPMENT IN SERIDÓ POTIGUAR REGION 

 

 

RESUMO: 

 

Os modelos de desenvolvimento adotados ao longo dos anos, especialmente, aqueles pautados 

na lógica economicista e capitalista estão em constante questionamento. O paradigma da 

sustentabilidade insere nas abordagens sobre desenvolvimento os aspectos humanista e 

ambiental. As empresas são atores endógenos capazes de atrair recursos exógenos para 

promover o desenvolvimento local. O objetivo deste trabalho é analisar a contribuição da 

atividade faccionista têxtil para o desenvolvimento do Seridó Potiguar, considerando às 

variáveis emprego, renda e arrecadação de impostos municipais gerados pela atividade. Como 

metodologia para a construção das análises utilizou-se pesquisa bibliografica e documental, 

recorrendo-se a definição dos índices: Quociente de Localização, Participação Relativa e 

Critério de Densidade. As informações foram coletadas na base de dados da RAIS/MTE e na 

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) relativos à 2013/2014. Os 

resultados demostram que a inserção da Região do Seridó como espaço de produção têxtil tem 

um reflexo positivo quanto a geração de emprego, renda e aumento da arrecadação de 

impostos nos municípios onde estão sediadas as unidades faccionistas têxteis, contribuindo 

para alavancar o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da população. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Local. Facções Têxteis. Seridó Potiguar. 

 

 

ABSTRACT: 

 

The models of development adopted along the years, specially, those ruled in the economist 

and capitalist logic are in constant discussion. The Sustainability paradigm inserts the 

humanist and environmental aspects that appear like beginning for a new development 

models. In a local scale, endogenous factors could to attract exogenous resources, to promote 

the local development. The main of this work is to analyse the contribution of the textile 

factions for the local development in brazilian Seridó region, considering the variables: 

employment, gross income and tax revenue produced by the activity. For the construction of 

the analyses we used the bibliographical analisys, and some indices like Location Quotient, 

Relative Participation and Density Criteria. Informations were collected in the data base of the 

RAIS/MTE and in the Declaration of Socioeconomics Informations and relative Supervisors 

(DEFIS) for the period 2013/2014. The results demonstrate that the inclusion of the Seridó 

Region as textile production has a positive effect as the generation of employment, income 

and increased tax in the cities where are based textile factions units, helping to increase 

economic dynamism and improve quality of life. 

 

 

Key words: Local Development. Textile Factions. Brazilian Seridó Potiguar Region/RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na década de 1980, as evidências da crise socioambiental que se ampliam, entre 

outros, a partir do modo de produção capitalista e seu princípio acumulador (ZUPELARI, 

2014), assumiram maior nitidez, produzindo diversos questionamentos acerca do modelo de 

desenvolvimento em voga, pautado na industrialização e urbanização. 

Em meio às discussões de ordem teórico-práticas que envolvem estudiosos, políticos e 

representantes da sociedade civil organizada emergiram diferentes concepções de 

desenvolvimento. Essas concepções incorporaram ao referido processo uma dimensão 

humanista, defendida por Sen (2000); ambiental, formulada pela Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) que elaborou o documento intitulado “Nosso 

Futuro Comum”, conhecido como Relatório Brundtland, que resultou na perspectiva de 

desenvolvimento sustentável; e geográfica, que se propõe a pensar o referido processo a partir 

das diferenças existentes nos espaços, entre esses o espaço local (BUARQUE, 2008). 

Considerando a temática em pauta realizou-se um estudo sobre as facções têxteis do 

Seridó Potiguar a partir de uma abordagem que contempla a referida atividade na perspectiva 

de avaliar sua contribuição para o desenvolvimento local, tendo em vista a característica 

própria do setor faccionista marcado pela dependência produtiva e a existência de um 

movimento constante de abertura e fechamento de empresas faccionistas têxteis na Região. 

A perspectiva de abordagem que norteia a pesquisa conduziu à seguinte 

problematização: qual o contexto em que a Região do Seridó se inseriu no âmbito da atividade 

faccionista têxtil e em que aspectos as facções têxteis do Seridó contribuem para o 

desenvolvimento local? 

Parte-se da hipótese de que embora exista uma relação de dependência produtiva das 

empresas do setor faccionista têxtil no Seridó, tal atividade contribui para o processo de 

desenvolvimento local no que se refere aos aspectos econômico, social e ambiental. A partir 

do itinerário da pesquisa definiram-se como objetivos compreender o contexto de inserção e 

expansão da atividade na Região do Seridó Potiguar e analisar as contribuições da atividade 

faccionista têxtil do Seridó para o desenvolvimento local. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Desenvolvimento local  
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A definição de local enquanto escala espacial para o presente estudo sobre 

desenvolvimento passa necessariamente pela discussão do conceito de região, mediante a 

necessidade de diferenciá-los enquanto escalas geográficas espaciais. Segundo Marini e Silva 

(2011, p. 111) “esse debate sobre desenvolvimento regional nos remete a necessidade de 

compreensão dos conceitos de região e local”. Uma região está constituído não apenas pelo 

conjunto de recursos naturais e de sua geografia física, mas também por sua história, 

convenções, valores, regras e arranjos institucionais que lhes dão expressão e formas sociais 

de organização da produção (LEMOS; SANTOS; CROCCO, 2005). 

De acordo com Albaglo (2004, p.49) região “é geralmente entendida como uma 

unidade de análise mas ampla do que uma determinada área ou localidade”, enquanto que 

localidade está mais restrito ao lugar, portanto, uma localidade apresenta um recorte territorial 

menor, podendo ser uma cidade, bairro ou comunidade, equanto que uma região tem uma 

maior abrangência, podendo ser representada por um conjunto de cidades.  

A proposta de desenvolvimento local tem a pretensão de contribuir para a superação 

ou redução das desigualdades entre as regiões, por meio do fomento ao uso de ativos locais 

como capital social, empresas, parcerias entre organizações, redes de cooperação entre 

agentes econômicos, instituições públicas e financeiras. Esses ativos tem a capacidade de 

promover a diversificação e a competitividade da economia local, por meio da observância do 

princípio da sustentabilidade, de forma que o desenvolvimento se torne também sustentável 

(ROCHA, 2010). 

Buarque (2008, p. 25) define desenvolvimento local como “um processo endógeno de 

mudanças, que leva ao dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da população 

de pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos”. Esse processo  associa recursos 

endógenos e exógenos como forma de produzir e consolidar as estratégias de 

desenvolvimento na localidade, elevando as oportunidades da sociedade com o propósito de 

propagar-se a curto, médio e longo prazos, devendo compatibilizar “no tempo e no espaço, o 

crescimento e a eficiência econômicos, a conservação ambiental, a qualidade de vida e a 

equidade social” (BUARQUE, 2008, p. 67). 

As questões estruturais necessárias ao desenvolvimento local são postas por Brandão 

(2012) como algo preocupante, dada a disputa entre as diversas regiões pela captação de 

investimentos externos que, em muitos casos, dependem da oferta local de estruturas, e que 

“na maioria das vezes, não eram suficientes para criar processos sustentáveis” (ROCHA, 

2010, p. 64), uma vez que se baseiam na perspectiva de crescimento econômico e na 

transferência de recursos externos às áreas menos favorecidas, por meio de políticas fiscais 
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compensatórias que visam influenciar a distribuição das atividades econômicas entre os 

diferentes espaços regionais (BRANDÃO, 2012). 

Sem desconsiderar  que está inserido em uma realidade mais ampla e complexa, 

interagindo e recebendo influências e pressões positivas e negativas de fatores externos, o 

desenvolvimento local não pode ser confundido com um processo de isolamento da 

localidade, como forma de evitar os impactos da globalização. Ao contrário, a abertura aos 

processos externos é um fator de propagação e estimula a produção da inovação local 

(BUARQUE, 2008). Principalmente porque não se pode negligenciar a existência e 

hierarquias interregionais, a partir das quais se observa que o comando maior desses 

processos, geralmente está fora do espaço sob análise, criando uma relação de dependência 

entre locais ou regiões (BRANDÃO, 2012). 

Considerando a intensidade e velocidade com que acontecem as transformações 

globais e os impactos gerados no âmbito local, compreender e responder a esses processos, 

utilizando suas próprias forças e talentos é uma tarefa permanente que os atores locais 

precisam assumir e realizar, de forma que é preciso identificas as contribuições que uma 

determinada atividade econômica pode gerar para a localidade em que está sendo 

desenvolvida. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Considerando o exposto, quanto aos objetivos a pesquisa classifica-se como descritiva, 

ao contemplar as características da atividade e das empresas que atuam no setor faccionista 

têxtil do Seridó, e analítica porque a partir de um conjunto de informações procedeu-se a 

análise das contribuições desta atividade para o desenvolvimento local. 

Quanto à natureza dos dados, a pesquisa se apresenta como qualitativa, porque 

considera “o ambiente como fonte de dados e o pesquisador como instrumento chave” 

(GODOY, 1995, p. 95), e quantitativa, tendo em vista o “emprego de instrumentos estatístico, 

tanto na coleta quanto no tratamento dos dados” (BEUREN, 2006, p. 92) através da utilização 

do Índice de Quociente Localização (QL), Índice de Participação Relativa (IPR) e o Critério 

de Densidade (CD). 

O cálculo do QL, também conhecido como Índice de Especialização, do IPR e do CD 

possibilitou avaliar a representatividade do setor faccionista no âmbito da economia do 

Seridó. O QL “indica a concentração relativa de uma determinada indústria numa região ou 

município comparativamente à participação dessa mesma indústria em um espaço definido 
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como base” (RESENDE et al, 2012, p. 36). O IPR corresponde a “participação percentual, ou 

seja, nesse caso, a participação relativa do emprego do setor i na região j” (RESENDE et al, 

2012, p. 37). A realização do cálculo do QL e do IPR se dá a partir da aplicação das seguintes 

equações: 

 

 

Onde: 

i = Atividade Econômica 

j = Região do Estudo 

E = Número de Empregos 

RR = Região de Referência 

 

 

 

Onde: 

i = Atividade Econômica 

j = Região do Estudo 

E = Número de Empregos 

RR = Região de Referência 

 

Nesse estudo assumimos que i se refere ao setor confeccionista têxtil, j se refere à 

Região do Seridó Potiguar e RR se refere ao Estado do Rio Grande do Norte. Nesse cenário, o 

QL foi calculado a partir do número de empregos gerados na atividade faccionista em relação 

ao número total de empregos gerados em todas as atividades, da Região do Seridó Potiguar, 

dividido pelo número de empregos gerados na atividade faccionista em relação ao número 

total de empregos gerados em todas as atividades, do Estado do Rio Grande do Norte. 

Quanto aos valores dos resultados, Resende et al (2012, p. 37) explica que é necessário 

indicar um valor mínimo, destacando que “boa parte dos trabalhos feitos no Brasil adotou um 

QL maior ou igual a 1”. No entanto, o referido autor aconselha adotar como filtro o valor 

mínimo de 3 (três). 

Semelhante ao QL, o valor mínimo para o IPR é estipulado em 1%, ou seja, o total de 

empregos do setor i deve atingir no mínimo 1% para que a cidade ou região j seja considerada 

um clusters em relação a uma região de referência. Nesse estudo consideramos como região 

de referência o Estado do Rio Grande do Norte, de forma que a caracterização do clusters 

localizado no Seridó se configura como regional. 

O CD permite identificar se o “elevado QL de uma determinada região não é mera 

decorrência da presença local de uma, ou poucas grandes empresas”, ou ainda, decorre da 

“baixa densidade da estrutura industrial local” (RESENDE et al, 2012, p. 38) , de forma que a 
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região não se caracterizaria um cluster especializado em determinada atividade. Com base no 

exposto, adotou-se como parâmetro de corte do CD o total mínimo de 30 estabelecimentos, 

conforme indicado por Resende et al (2012). 

As informações necessárias ao cálculo dos índices de QL, IPR e CD, como número de 

empregos gerados e número de estabelecimentos existentes, foram obtidas em fontes 

institucionais como a base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), utilizando como parâmetro o código 1412-6 – 

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, pertencente à Classificação Nacional 

de Atividade Econômica (CNAE), que engloba o código 1412-6/03 – Facção de peças do 

vestuário, exceto roupas íntimas, possibilitando apontar o número de empresas registradas 

nessa atividade econômica e a quantidade de empregos gerados na Região do Seridó e no 

Estado do Rio Grande do Norte. 

A pesquisa documental objetivou levantar os valores pagos em folha de pagamento, 

13º salário, férias + 1/3, verbas rescisórias e o montante de encargos sociais gerados pelas 

empresas faccionistas através da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais 

(DEFIS) enviadas à Receita Federal do Brasil (RFB) em 2014 e 2015, relativos ao ano 

calendário de 2013 e 2014 nos cinco municípios do Seridó que concentram o maior número 

de facções (Acarí, Cerro Corá, Jardim do Seridó, Parelhas e São José do Seridó). Esses 

números foram analisados juntamente com as informações coletadas na base de dados da 

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal – 4ª R.F e da Secretaria Estadual de 

Tributação do Rio Grande do Norte, nesses dois órgãos levantou-se o volume da receita bruta 

auferida e o montante de impostos recolhidos pela atividade faccionista e demais atividades 

econômicas, considerando todos os municípios do Seridó que registram a presença do setor 

faccionista e no Rio Grande do Norte. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Contexto de Inserção e Expansão da Atividade Faccionista no Seridó 

  

No Estado do Rio Grande do Norte, a interiorização da atividade faccionista têxtil 

ocorreu em meados da década de 1990 no município de Santa Cruz, através da Associação 

Comunitária do Trairí (ACT) e da Associação Comunitária do Umbuzeiro (ACUM), através 

de um projeto idealizado por um grupo político para atrair grandes empresas do segmento 

têxtil sediadas em Natal e Parnamirim (BORGES, 2005). 
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Sob um contexto institucional diferente do que se apresentava na Região do Trairi, no 

Seridó Potiguar a prática do faccionismo ocorre por meio de micro e pequenas empresas, 

formalizadas juridicamente como empresárias (forma individual) ou como sociedades de 

responsabilidade limitada, que celebram contratos de prestação de serviços com grandes 

empresas detentoras de marcas e grifes nacionais.  

O primeiro município do Seridó a registrar a presença de facções têxteis foi São José 

do Seridó, onde eram confeccionadas “peças do vestuário em tecido de malha, com destaque 

para camisetas” (MORAIS, 2005, p. 292). A primeira empresa faccionista data do ano de 

2001 e foi aberta por um empresário que já atuava no setor têxtil, no segmento de bonelaria. 

Essa unidade passou a faccionar peças do vestuário para a empresa RM Nor, localizada no 

município de Parnamirim/RN, permanecendo como única empresa fornecedora até 2008. 

As informações obtidas na pesquisa de campo permitem inferir que, desde a inserção 

das facções no Seridó até os dias atuais, ocorreram duas fases de expansão da atividade. A 

primeira fase de expansão teve como marco o ano de 2008, com a entrada da Cia Hering no 

mercado seridoense, e a segunda iniciou-se em 2013, com a criação do Programa de 

Industrialização do Interior (Pro-Sertão) e a chegada da empresa Guararapes no mercado 

regional, tornando-se a principal fornecedora. Entre 2008 e 2015, verificou-se uma ampliação 

do número de unidades produtivas, de 14 para 75 empresas, representando um aumento de 

535,71%.  

O Pró-Sertão decorre da ação de diversos atores públicos e privados. Cada ente atua 

dentro do programa segundo seu objetivo social, oferecendo orientação empresarial sobre a 

abertura da empresa que compreende a elaboração de um plano de negócios desde o 

investimento inicial, capital de giro necessário, definição da linha de produção e o 

estabelecimento de metas de produção necessárias à viabilidade da empresa; legalização 

ambiental; auxilio no cadastro junto às instituições financeiras que disponibilizam linhas de 

crédito para investimento em estrutura física (instalações e equipamentos) e capital de giro 

para os meses iniciais; qualificação da mão-de-obra local e da gestão da empresa. 

Antes da implantação do Pró-Sertão, as empresas abriam e operacionalizavam sem 

nenhuma acessória técnica, seja na área de gestão do empreendimento ou de formação e 

qualificação da mão de obra, diferentemente das novas facções que chegam ao mercado sob 

condições favoráveis para sua operacionalização. Mesmo diante de um cenário favorável, é 

importante ressaltar a vulnerabilidade que apresenta em termos de mercado. Considerando 

que esta atividade se realiza a partir de relações de prestação de serviço entre empresa 

fornecedora (contratante) e facção (contratada), esta última carece das demandas provenientes 
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da primeira, sem as quais não terá como produzir. É exatamente nesse aspecto que a 

vulnerabilidade se institui no âmbito da atividade faccionista, visto que no Seridó apenas três 

empresas demandam produção para as facções da região, o que representa um número pouco 

expressivo e gera um elevado nível de dependência e risco para o setor. 

Embora seja reconhecível a importância do Pró-Sertão quanto à criação de meios para 

auxiliar os processos de administração e produção nas facções, através da qualificação da 

gestão das empresas locais e formação de mão-de-obra a fim de produzir efeitos capazes de 

fomentar condições de viabilidade econômica para as empresas faccionistas têxteis, essas 

ações não são suficientes para resolver o problema da vulnerabilidade existente na atividade, 

sobretudo no que diz respeito à relação entre as empresas fornecedoras e as facções. 

Em decorrência desse quadro, o papel do Estado e de outras instituições ao adotar 

políticas de incentivo ao setor torna-se importante no sentido de assegurar certo nível de 

viabilidade econômica a atividade. No entanto, se reconhece que tal papel não aniquila 

completamente a vulnerabilidade, pois esta se situa no plano das relações de mercado e, como 

é típico do capitalismo, as empresas têm como principal objetivo a obtenção de lucros. Sendo 

assim, as relações estabelecidas entre as empresas fornecedoras e as facções somente serão 

mantidas enquanto estiver assegurada a reprodução e acumulação do capital. 

Embora descaracterize a atividade faccionista têxtil, pelo fato de não mais existir um 

processo restrito a prestação de serviços, uma iniciativa seria investir na criação de uma marca 

própria, agregando a esta um conteúdo cultural, por meio da projeção da identidade nos 

produtos regionais, que já tem um nicho de mercado no qual a dimensão qualitativa é 

valorizada. Entretanto, esse é um caminho mais complexo, já que envolve diferentes 

processos, desde elaboração e designer das peças, aquisição de matéria-prima e 

comercialização de produtos, de forma que, uma possibilidade seria utilizar as associações de 

faccionistas existentes na região para captar recursos endógenos e exógenos como forma de 

garantir demanda produtiva em situações em que os fornecedores desabastecessem as 

fábricas. 

Não obstante, o quadro que se configura no Seridó em relação à forma como 

instituições governamentais e da iniciativa privada tem atuado no que se refere à atividade 

faccionista é possível pensar que o processo de expansão terá continuidade. Todavia, não há 

como desconsiderar o atual cenário (abril de 2016) do país, enredado em uma grave crise 

política, que está interferindo na dinâmica de todos os segmentos da economia e, por 

conseguinte, reduzindo o poder de compra e promovendo uma desaceleração no consumo. 

Considerando que a intensificação dessa crise é muito recente, suas influências sob a 
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atividade faccionista não foi alvo da investigação realizada. Portanto, somente daqui a algum 

tempo será possível avaliar em que medida essa crise afetou o processo de expansão das 

facções delineado para o Rio Grande do Norte e, consequentemente, para o Seridó. 

 

A Contribuição da Atividade Faccionista Têxtil para o desenvolviemnto local  

 

A inserção da atividade faccionista no Seridó Potiguar, nos anos 2000, quando se 

efetivava a reestruração produtiva regional engendrada nos meandros da crise que se iniciou 

nos anos de 1970 e 1980 (declínio do algodão e da scheelita), repercutiu positivamente na 

economia dos municípios que passaram a sediar unidades fabris.  No decurso do processo de 

configuração do Seridó como espaço de produção faccionista, a atividade vivienciou duas 

fases de expansão marcadas, sobretudo, pelo aumento do números de unidades faccionistas 

em funcionamento, o que se reflete no mercado de trabalho e na geração e circulação de renda 

nos municípios onde se desenvolvem.  

Considerando esses aspectos e reconhecendo que existem várias possibilidades de se 

analisar como uma atividade econômica pode influenciar o desenvolvimento local, no caso 

em análise, buscou-se informações acerca das variáveis emprego, receita bruta
6
 e arrecadação 

de impostos municipais gerados pela atividade faccionistana na perspectiva de avaliar  suas 

contribuições para o desenvolvimento do Seridó Potiguar. Informações coletadas na base de 

dados do MTE especificamente na RAIS, considerando os códigos das classes existentes na 

CNAE, permitem inferir sobre o número de empregos gerados pelos dez principais segmentos 

industriais do Seridó, nos anos de 2013 e 2014
7
 (Tabela 1). 

Os dados indicam que em 2013 a principal atividade industrial desenvolvida no Seridó 

Potiguar quanto à geração de empregos era a Fabricação de produtos cerâmicos refratários 

para uso estrutural na construção, correspondente ao setor ceramista, que gerou 22,94% do 

total de empregos, seguida da atividade de confecção têxtil, com 16,77% dos empregos 

gerados na indústria do Seridó. Em 2014, a classe de Confecção de peças do vestuário exceto 

roupas íntimas, que engloba a atividade faccionista têxtil, assumiu o primeiro lugar ao ser 

responsável pela geração de 23,44% dos empregos no segmento industrial da região. O 

                                                           
6
 Receita Bruta é o resultado das vendas de mercadorias, produtos e prestação de serviços , representando a 

entrada de recursos financeiros durante o período contábil das empresas (IUDICIBUS et al, 2007). 

 
7
 Na base de dados da RAIS não constam os números relativos aos empregos gerados em 2015, pelo fato de que 

essas informações serão enviadas apenas no primeiro trimestre de 2016. 
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aumento no número de empregos na referida classe se deu a partir da expansão da atividade 

faccionista têxtil no Seridó Potiguar (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Principais Classes de Atividades Industriais na Região do Seridó, por Empregos 

Gerados – 2013/2014 

 

 

Classes de Atividades Industriais/Anos 

Nº de Empregos 

2013 2014 

Extração de minerais metálicos não ferrosos não especificados anteriormente 473 508 

Extração de pedra, areia e argila 576 628 

Fabricação de Produtos de Panificação 266 316 

Fabricação de Biscoitos e Bolachas 456 514 

Confecção de Artigos Têxteis para Uso Doméstico 739 706 

Confecção de Roupas Íntimas 264 269 

Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas 2135 3276 

Fabricação de acessórios do Vestuário, exceto para segurança e proteção 1419 1365 

Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais 

semelhantes 

837 838 

Fabricação de produtos cerâmicos refratários para uso estrutural na 

construção 

2920 2841 

Total  12.727 13.972 

FONTE: MTE/RAIS (2014, 2015) 

 

Nesse aspecto, a inserção socioeconômica dos trabalhadores contratados pelas 

empresas faccionista é atestada pelo número de contratos formais de trabalho, garantindo 

renda e seguridade previdenciária para os empregados e contribuindo para o desenvolvimento 

econômico das pequenas cidades, uma vez que o setor injeta recursos financeiros na economia 

local através dos salários pagos e da arrecadação de impostos que é revertida em forma de 

benefícios para a sociedade.  

A expansão da atividade faccionista no Seridó revela um quadro de especialização 

produtiva da região frete ao Rio Grande do Norte. O cálculo dos índices QL, IPR e o CD 

(devidamente conceituados na metodologia deste estudo) auxiliam no estudo da 

especialização produtiva de regiões. Esses índices possibilitaram avaliar a representatividade 

do setor Confeccionista de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, e que inclui a atividade 

faccionista, no âmbito da economia do Seridó em relação ao Estado do Rio Grande do Norte.  

A Tabela 2 apresenta o total de empregos gerados pela atividade faccionista têxtil no 

Seridó e no Rio Grande do Norte. Os dados relativos ao número de empregos gerados pela 

atividade faccionista, no período 2008-2014, apontam claramente a tendência a certa 

estabilidade em nível de Rio Grande do Norte e a crescimento na Região do Seridó Potiguar. 

Considerando os anos de 2008 e 2014, no estado, o número de empregos gerados pelo setor 

foi negativo (-1,6%), enquanto na região, registrou-se um aumento de 551,3%. 
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Tabela 2 – Total de Empregos gerados pela Atividade Faccionista no Seridó e no Rio Grande do 

Norte – 2008/2014 

 

 

 

Ano 

Total de Empregos gerados pela Atividade Faccionista 

 

Seridó 

 

Rio Grande do Norte  

Empregos gerados pelas 

facções na Região/Estado 

(%) 

2008 503 21.753 2,31 

2009 839 22.239 3,77  

2010 1.163 25.072 4,64  

2011 1.634 23.816 6,86  

2012 1.687 20.468 8,24  

2013 2.221 19.862 11,18  

2014 3.276 21.403 15,31  

FONTE: RAIS/PDET (2014) 

 

Em 2008, as facções do Seridó Potiguar geravam apenas 2,31% do total dos postos de 

trabalho criados pelo setor no Rio Grande do Norte. Em 2014, essa proporção em relação ao 

estado passou a ser de 15,31%, ratificando a tendência a crescimento do número de empregos 

do setor na região e da representatividade no cômputo total em relação ao estado.  

Para fins de avaliação da representatividade da atividade faccionista na Região do 

Seridó e no Rio Grande do Norte, sistematizou-se dados sobre os empregos gerados no setor e 

no âmbito dos demais segmentos industriais (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Total de Empregos gerados pela Indústria e Atividade Faccionista no Seridó –

2008/2014 

 

 

Ano 

Total de Empregos  

Seridó  Rio Grande do Norte 

Atividade 

Faccionista 

Outras  

Indústrias 

Atividade 

Faccionista 

Outras  

Indústrias 

2008 503 36.106 21.753 709.906 

2009 839 37.265 22.239 724.236 

2010 1.163 41.281 25.072 781.904 

2011 1.634 44.140 23.816 823.563 

2012 1.687 49.192 20.468 850.547 

2013 2.221 48.668 19.862 873.690 

2014 3.276 50.428 21.403 885.283 

FONTE: RAIS/PDET (2014) 

 

Na Região do Seridó, as informações relativas à geração de emprego na indústria, 

excluindo a atividade faccionista revelam um crescimento de 39,6%, bem inferior ao 

registrado para o setor faccionista (551,3%). No Estado do Rio Grande do Norte, configura-se 

o inverso: o número de empregos gerados nas demais atividades industriais, exceto a 
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faccionista, foi de 24,7%, enquanto no segmento faccionista houve redução (-1,6%). A 

justificativa para essa tendência a crescimento do numero de empregos está associado à 

expansão da atividade em função dos contratos estabelecidos com a CIA. Hering que, em 

2008, passou a atuar na região como empresa fornecedora (primeira fase de expansão). 

Através do levantamento do número de empregos gerados pelo setor faccionista e os 

demais ramos industriais na Região do Seridó e no Rio Grande do Norte (Tabela 4) foi 

possível identificar o QL e o IPR do setor de confecções frente a uma economia de referência, 

nesse caso, o estado. 

 

 

Tabela 4 – Índice do Quociente Locacional e Participação Relativa do Setor Faccionista do 

Seridó em relação ao Rio Grande do Norte - 2008/2014 

 

Ano Quociente Locacional 

 

Índice de Participação Relativa 

(%) 

2008 0,454643 2,31  

2009 0,733205 3,77  

2010 0,878606 4,64  

2011 1,280111 6,86  

2012 1,425094 8,24 

2013 2,007426 11,18 

2014 2,6870,74 15,31 

 FONTE: RAIS/PDET (2014) 

 

Efetuado o cálculo do Quociente Locacional da atividade faccionista têxtil no Seridó 

(conforme exposto na Metodologia), observa-se que não atingiu o QL mínimo de 3, 

necessário para que a região seja considerada especializada em um determinado setor 

industrial. Considerando que na base de dados da RAIS não constam os números relativos aos 

empregos gerados em 2015, pelo fato de que essas informações serão enviadas apenas no 

primeiro trimestre de 2016, e observando a evolução do crescimento do setor de confecções, 

no qual está inserida a atividade faccionista têxtil, entre 2008 e 2014, houve um significativo 

aumento no índice QL.  

Em 2008, o QL era de 0,454643, passando a 2,687074 em 2014.  Tendo em vista que, 

a partir de 2013, a atividade faccionista passou a vivenciar uma segunda fase de expansão em 

decorrência da implementação do Pró-Sertão, é possível vislumbrar que a região já esteja com 

índice QL compatível com a configuração de uma região especializada no setor de 

confecções, especialmente no segmento faccionista têxtil. 
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O IPR demonstra que, em termos de atividade faccionista têxtil, a participação do 

Seridó em relação ao estado aumentou consideravelmente, passando de 2,31%, em 2008, a 

15,31% em 2014, do total de empregos gerado pela atividade no estado. 

Os índices QL e IPR ganham respaldo através do Critério de Densidade, que observa o 

número de empresas existentes na região estudada, como forma de averiguar se o resultado 

dos referidos índices não é fruto da existência de poucas grandes empresas. A Tabela 5 

apresenta o universo total de empresas que foram abertas no Seridó, com o código 1412-6/03 

– Facção de Peças do Vestuário, exceto roupas íntimas, e os respectivos números de 

empregados. 

 

Tabela 5 – Empresas Faccionistas da Região do Seridó - 2014 

 

Município Número de Empresas 

Total  Com Empregados Sem Empregados 

Acarí 11 6 5 

Caicó 5 0 5 

Carnaúba dos Dantas 4 2 2 

Cerro Corá 7 5 2 

Cruzeta 9 6 3 

Currais Novos 2 0 2 

Equador 4 2 2 

Florânia 1 0 1 

Jardim do Seridó 25 13 12 

Jucurutu 4 0 4 

Ouro Branco 4 2 2 

Parelhas 22 6 16 

Santana do Seridó 10 3 7 

São Fernando 4 3 1 

São José do Seridó 14 13 1 

São Vicente 2 1 1 

Total 128 62 66 

FONTE: MTE/RAIS (2015) 

 

Segundo os dados da Tabela 5, no Seridó existiam em 2014, 128 empresas abertas 

com a atividade faccionista como principal objetivo social. Desse total, 62 empresas 

informaram que possuem empregados, indicando que estão em atividade, e 66 empresas 

informaram que estavam sem empregados, ou seja, RAIS Negativa. Quanto a estas últimas, é 

possível a existência de duas situações: a primeira seria a de encerramento das atividades sem 

a devida baixa e a segunda, que estão em processo de abertura para inicio de suas atividades 

operacionais.  

O Critério de Densidade estabelece como parâmetro o total de 30 empresas para que o 

QL e o IPR se confirmem. Nesta perspectiva, os dados sobre as empresas faccionistas revelam 
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que os referidos índices estão validados e que a Região do Seridó Potiguar é um polo de 

produção do setor faccionista têxtil no Rio Grande do Norte. As informações obtidas sobre a 

geração de empregos e o número de empresas instaladas na região são sinalizadoras das 

contribuições da atividade para o desenvolvimento local do Seridó porque revelam a presença 

de recursos endógenos, ou seja, a mão-de-obra empregada, as empresas e sua gestão são 

oriundas da própria comunidade. O processo de desenvolvimento de uma localidade se 

fortalece quando é fomentado por atores endógenos que conseguem captar recursos exógenos, 

que atuam em diferentes frentes, entre elas: na capacitação de pessoas, dos processos internos 

e da gestão, fortalecendo as operações das empresas locais com reflexos positivos em relação 

ao nível de competitividade, viabilidade e sustentabilidade das organizações frente ao 

mercado, impulsionando o processo de desenvolvimento em curso. 

Além dos índices já apresentados e do critério de densidade, que consideraram a 

geração de emprego como um dos fatores que caracteriza a contribuição do setor faccionista 

têxtil para o desenvolvimento do Seridó, levantou-se junto à SET, a evolução da receita bruta 

da atividade no Seridó e no Rio Grande do Norte (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Receita Bruta da Atividade Faccionista Têxtil no Seridó e no Rio Grande do Norte – 

2008/2015 

 

 

 

 

Ano 

Receita Bruta da Atividade Faccionista 

 

 

Seridó 

 

 

Rio Grande do Norte 

Receita Bruta da Atividade 

Faccionista da 

Região/Estado (%) 

2008 1.639.363,29 4.538.482,44 36,12 

2009 3.115.421,02 6.744.480,74 46,19 

2010 7.034.937,69 10.132.488,45 69,43 

2011 11.882.588,32 18.089.291,40 65,69 

2012 16.654.674,51 25.466.583,70 65,40 

2013 20.171.136,67 31.392.515,29 64,25 

2014 27.422.036,73 40.598.935,37 67,54 

2015 44.313.658,07 58.411.496,83 75,86 

FONTE: Secretaria de Tributação do RN (Março, 2016) 

 

No interstício 2008-2015, a evolução da receita bruta da atividade faccionista no 

Seridó evidencia a sequência de aumento, tanto em termos absolutos quanto relativos, ou seja, 

na proporção de participação da receita gerada na região no conjunto daquela obtida em nível 

de estado. Em 2008, o faturamento das empresas faccionistas seridoenses representava 

36,12% do total faturado pelo setor em todo o Rio Grande do Norte, atingindo 75,86% em 

2015.  
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No que se refere à receita bruta, torna-se importante avaliar o que representa o 

segmento faccionista no conjunto das atividades econômicas do Seridó (Tabela 7).  

  

Tabela 7 – Receita Bruta da Atividades Econômicas e da Atividade Faccionista Têxtil do Seridó  

– 2008/2015 

 

 

 

 

Ano 

Receita Bruta de Atividades Econômicas do Seridó 

 

Conjunto das Atividades 

 

Atividade Faccionista 

Têxtil 

Facção Têxtil/ Conjunto 

das atividades da 

Região (%) 

2008 1.211.618.222,88 1.639.363,29 0,14 

2009 1.469.272.458,14 3.115.421,02 0,21 

2010 1.789.801.935,97 7.034.937,69 0,39 

2011 2.109.110.258,28 11.882.588,32 0,56 

2012 2.492.711.484,09 16.654.674,51 0,67 

2013 3.368.319.821,24 20.171.136,67 0,60 

2014 3.036.336.013,44 27.422.036,73 0,90 

2015 3.015.408.012,05 44.313.658,07 1,47 

FONTE: Secretaria de Tributação do RN, Março, 2016 

 

Os dados evidenciam que a receita bruta da atividade faccionista no conjunto da 

economia do Região do Seridó apresentou tendência a crescimento no período em foco. Não 

obstante, a receita bruta auferida pelas empresas do setor respondem por apenas 1,47% de 

toda a receita obtida pelo conjunto das atividades econômicas da região.  

Esse dado reafirma a condição de vulnerabilidade econômica do setor, ou seja, embora 

a facção se apresente como a mais importante atividade industrial no item geração de 

empregos, não é igualmente a que apresenta maior receita bruta entre as atividades 

desenvolvidas na região. Por se caracterizar pela prestação de serviços, com elevados custos 

de produção, com destaque para a mão-de-obra, e a dependência de demanda produtiva em 

relação ao fornecimento de peças, o setor se desenvolve em meio a um cenário que permite 

questionar a viabilidade econômica das empresas faccionistas. 

Visando aprofundar a análise sobre a geração de receita no âmbito da atividade, 

buscou-se informações relativas aos cinco municípios da região, que concentram o maior 

número de facções: São José do Seridó, Jardim do Seridó, Cerro Corá, Parelhas e Acari. A 

Tabela 10 apresenta os valores referentes ao total da Receita Bruta, os Custos com Setor 

Pessoal (Salários, Remunerações de 13º Salário e Férias + 1/3, Encargos Sociais e Verbas 

Rescisórias) e o percentual desses custos em relação à receita bruta total, referentes a 2013 e 

2014, das empresas faccionistas localizadas nos cinco municípios supracitados. 
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Tabela 8 – Percentual dos Custos com Setor Pessoal em Relação à Receita Bruta das Empresas 

Faccionistas nos Cinco Principais Municípios Seridoenses (2013/2014) 

 
 

 

Municípios 

 

Receita Bruta 

 

Custos com Mão-de-Obra  

Custo/ 

Receita Bruta (%) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

São José do Seridó 6.073.360,34 8.639.816,98 3.560.302,02 4.821.007,58 58,62 55,80 

Jardim do Seridó 5.323.193,30 7.273.426,06 2.498.850,99 4.038.513,81 46,94 55,52 

Cerro Corá 2.326.508,54 3.734.982,68 1.087.259,46 1.874.536,18 46,73 50,19 

Parelhas 1.583.603,67 3.564.520,24 1.025.539,20 2.417.663,26 64,76 67,83 

Acarí 1.528.401,68 2.323.864,26 929.822,48 1.593.089,93 60,84 68,55 

Total 16.835.067,53 25.535.610,22 9.101.774,15 14.744.810,76 54,06 57,74 

FONTE: DANS (2014 e 2015) 

 

Os dados apresentados referentes aos anos de 2013 e 2014 demonstram que os custos 

com o setor pessoal é a principal causa de desembolso de recursos existentes no setor, 

atingindo uma média de 54,06% em 2013 e 57,74% em 2014 do total da receita bruta auferida 

pelas empresas faccionistas nos cinco municípios pesquisados, e ainda, que esses custos 

aumentaram de 2013 para 2014 em 1,068%. 

O município de Parelhas registrou o maior percentual de Custos em relação à Receita 

Bruta no ano de 2013, quando atingiu 64,76%, seguido por Acari com 60,84%.  Esses índices 

elevados apontam para diferentes possibilidades de causas que podem se apresentar 

individualmente ou associadas, dentre elas: que a empresa informa corretamente todos os seus 

custos com setor pessoal; a falta de treinamento dos trabalhadores, resultando em baixa 

produtividade e redução da receita; ou ainda, a existência de retrabalho, situação que também 

impacta na produção e eleva os custos de produção da empresa. 

Entre os municípios que apresentaram os menores percentuais de Custos em relação à 

Receita Bruta estão Cerro Corá e Jardim do Seridó (Tabela 8), indicando que as empresas 

conseguiram manter uma boa produtividade em relação aos custos, evitando retrabalho e 

mantendo uma equipe de empregados bem treinada e afinada com as operações desenvolvidas 

na produção.  

O volume de Receita Bruta também implica em geração de arrecadação para os 

municípios. As empresas faccionistas, em geral, são optantes do Simples Nacional, 

recolhendo todos os seus tributos, inclusive o ICMS, via Documento de Arrecadação do 

Simples Nacional (DAS), que segue o sistema de partilha, onde estados e municípios recebem 

um percentual da arrecadação federal. A Tabela 9 apresenta os valores recolhidos pelas 

empresas faccionistas no Seridó, em 2013 e 2014, relativos ao Simples Nacional, 

administrado pela Receita Federal do Brasil (RFB), o total da arrecadação de cada município 
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no total das atividades econômicas e o percentual referente à atividade faccionista têxtil em 

relação às demais atividades econômicas. 

 

Tabela 9 – Arrecadação proveniente da Atividade Faccionista Têxtil, por  Municípios –  2013 e 

2014 

 
 

 

 

 

Municípios 

Arrecadação de Impostos (Reais) 

2013 2014 

 

 

Atividade 

Faccionista 

 

 

 

Conjunto das 

Atividades 

 

Atividade 

Faccionista/

Conjunto 

das 

atividades 

(%) 

 

 

Atividade 

Faccionista 

 

 

 

Conjunto das 

Atividades 

 

Atividade 

Faccionista/

Conjunto 

das 

atividades 

(%) 

Acari 223.316,93 2.124.272,48 10,51 % 326.826,97 2.414.122,81 13,54 % 

Carnaúba dos 

Dantas 

7.080,91 2.158.689,56 0,33 % 2.267,89 2.291.841,32 0,10 % 

Cerro Corá 208.891,60 1.222.900,98 17,08 % 229.747,56 1.337.221,77 17,18 % 

Cruzeta 120.811,92 1.896.346,65 6,37 % 123.557,26 1.808.077,58 6,83 % 

Equador  0,00 1.558.021,42 0,00 % 845,01 1.861.179,94 0,05 % 

Jardim do 

Seridó 

301.251,46 3.197.234,85 9,42 % 364.716,60 3.566.310,52 10,23 % 

Ouro Branco 28.199,35 605.926,29 4,65 % 52.086,85 674.582,37 7,72 % 

Parelhas 45.266,00 5.998.526,58 0,75 % 101.299,23 6.974.099,97 1,45 % 

Santana do 

Seridó 

7.755,02 473.593,26 1,64 % 5.870,25 763.507,04 0,77 % 

São Fernando 60.692,67 606.684,68 10,00 % 82.841,46 716.261,29 11,57 % 

São José do 

Seridó 

115.545,63 1.024.049,92 11,28 % 189.613,11 1.142.920,13 16,59 % 

São Vicente 0,00 693.507,33 0,00 %  562,09 746.847,33 0,08% 

FONTE: Receita Federal do Brasil, Novembro, 2015. 

 

Em 2013, o setor faccionista têxtil gerou impacto significativo na arrecadação de 

tributos em  diversos municípios do Serido, especialmente em Cerro Corá, São José do 

Seridó, Acari, São Fernando e Jardim do Seridó.  

Em 2014, a expansão do setor faccionista se refletiu no aumento do percentual da 

arrecadação gerada pela atividade nos municípios. Os municípios onde a arrecadação 

proveniente da atividade no computo geral foi mais representativas são: São José do Seridó, 

Acari, São Fernando e Jardim do Seridó. No município de Parelhas, embora o percentual da 

arrecdação do setor faccionista proveniente das demais atividades represente apenas 1,45%, o 

valor arrecadado correspondente à atividade subiu de R$ 45.266,00 para R$ 101.299,23, 

representando 44,68% de aumento na receita própria do município relativa ao segmento. 

De acordo com os dados apresentados o setor faccionista têxtil é de grande 

importância para os pequenos municípios seridoenses, tendo em vista que a arrecadação 
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proveniente dessa atividade gera recursos próprios, que podem ser destinados para os serviços 

publicos de sua competência e que beneficiam a população. 

Considerando as informações obtidas, conclui-se que a atividade faccionista têxtil é 

importante para os municípios e para a Região do Seridó e contribui efetivamente pra o 

desenvolvimento local, uma vez que se constitui como importante agente endógeno com 

fortes condições de atrair recursos exógenos. Todavia, fica evidente a necessidade de uma 

participação efitiva de outros atores, entre eles o Estado, por seu papel enquanto agente capaz 

de criar condições favoráveis para a consolidação do processo de desenvolvimento. 

A atividade faccionista tem buscado institucionalizar em suas operações os princípios 

que norteiam o paradigma da sustentabilidade, no entanto, enquanto atores participantes de 

um processo de desenvolvimento, suas ações não podem ser isoladas dos demais atores, 

principalmente do Estado, que ocupa uma posição estratégica quanto ao fomento de condições 

reais que permitam às facções alcançar níveis razoaveis de viabilidade econômica e 

competitividade, consequentemente, de sustentabilidade organizacional, pemitindo que 

participem mais efetivamento do processo de desenvolvimento local. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises da contribuição da atividade faccionista têxtil para o desenvolvimento 

local se refletem positivamente na região em virtude do processo de expansão do setor no 

Seridó Potiguar, atestado pelos aumentos dos números de unidades faccionistas em 

funcionamento. O cenário de inserção da atividade se construiu em meio às crises econômicas 

vivenciadas por outras atividades que resultou no processo de reestruturação produtiva da 

região, com destaque para as fações têxteis que desde 2008 iniciou um percurso de expansão, 

tendo como principal marco a criação do Pró-Sertão em 2013 que foi criado com o objetivo 

de fomentar a atividade faccionista através da criação de condições favoráveis para a 

operacionalização das empresas. 

O Pró-Sertão tem sido um instrumento importante para a efetivação e consolidação do 

setor faccionista têxtil na região pela sua proposta de atrair recursos exógenos, entre eles, 

demande de produção proveniente de grandes empresas nacionais, oferta de linhas de crédito 

para implantação das unidades, capital de giro, formação de trabalhadores e da própria gestão 

das empresas. Essas ações se refletem na melhoria da produtividade e dos resultados das 

empresas, contribuindo para que a competitividade, a viabilidade e a sustentabilidade 
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alcancem níveis satisfatórios, no entanto, não são suficientes para solucionar as questões da 

vulnerabilidade presentes na atividade. 

A expansão da atividade faccionista no Seridó revela um quadro de especialização 

produtiva da região frente ao Rio Grande do Norte. O cálculo dos índices de Quociente de 

Locação, Participação Relativa e o Critério de Densidade possibilitaram avaliar a 

representatividade do setor no âmbito da economia do Seridó em relação ao Estado do Rio 

Grande do Norte e concluir que a Região é um polo produtivo têxtil, especializado no ramo de 

facção de pelas do vestuário. 

Quanto à inserção socioeconômica, esse elemento é fortemente evidenciado a partir 

das informações coletadas na base de dados do MTE, especificamente na RAIS, revelando 

que a facção têxtil é a principal atividade geradora de emprego e renda na Região do Seridó 

Potiguar, no entanto, diante do cenário de expansão da atividade e de seu impacto positivo 

nesses aspectos, os agentes públicos presentes na Região do Seridó Potiguar precisam atuar 

mais fortemente no sentido de captar outras empresas fornecedoras que demandem produção; 

criar um ambiente de negócios favorável à produção e comercialização de uma marca própria 

que atenda as empresas locais; buscar parcerias com empresas e instituições que possam 

formar e qualificar pessoas da comunidade local nos segmentos de elaboração, designer, 

corte, costura, mecânica e gestão de empresas para atuarem no segmento; e participar 

efetivamente no processo de controle e avaliação das ações propostas pelo programa. 

O referido estudo permitiu comprovar que a atividade faccionista têxtil contribui 

efetivamente para o crescimento do Seridó e identificou que esse setor engendra um processo 

de reestruturação produtiva na região, de forma que suas contribuições para o 

desenvolvimento local são significativas, uma vez que geram empregos, renda e aumentam a 

arrecadação de impostos para os municípios que sediam as unidades fabris, contribuindo para 

o dinamismo econômico da região, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida nos 

pequenos municípios da Região em que a atividade é desenvolvida. 
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