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MODA

COOPERAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS  
A indústria da moda vem aplicando a teoria dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar) no processo produtivo, com intuito 
de desenvolver produtos de alto valor agregado e que atendam os anseios da nova geração de consumidores, 
muito mais atenta aos problemas ambientais. Nesta perspectiva, as empresas que estiverem dispostas a enfrentar 
desafios no mercado precisam estar atentas aos novos modelos de negócios. A cooperação empresarial surge 
como um instrumento estratégico que potencializa atitudes inovadoras, a fim de constituir uma via privilegiada 
para a exploração dos novos negócios.

Confira no Boletim de Tendência de outubro, informações sobre o reaproveitamento de resíduos industriais 
como oportunidade para o setor de moda. Em sequência, o Relatório de Inteligência de janeiro apresenta 
ao empreendedor onde e como estabelecer parcerias para a obtenção desses resíduos, que possuem alto 
valor agregado. 

Fonte: Cooperação empresarial, uma estratégia para o sucesso, Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento (2005, p. 1).

Fonte: Autor Natan A. de Souza, com informações de Observatório ocupacional: mapa do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, Firjan (2006).

Região Baixada II

Região Centro Norte

Região Noroeste

Região Serrana

Região Sede

Região Leste

Região Norte

As estratégias das 
MPE em suas abordagens 

nos processos de cooperação são 
condicionadas pelas suas características e 

especialidades. Deste modo, cabe ao setor de 
moda analisar cuidadosamente, com visão 
estratégica, qual região do Estado do Rio de 
Janeiro apresenta maior potencial para firmar 

novas parcerias, a fim de obter resíduos 
industriais para serem utilizados na 

confecção de novas coleções.

REGIÕES COM OPORTUNIDADES DE COOPERAÇÃO PARA O SETOR DE MODA

Vestuário
Acessórios
Joias e bijuterias

https://www.sebraeinteligenciasetorial.com.br/produtos/boletins-de-tendencia/reaproveitamento-de-residuos-industriais/543d237c117f0d39008d5bec
http://www.iapmei.pt/resources/download/coop/coop_estrategia_sucesso.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nujDRuUJf1EJ:www.firjan.org.br/site/observatorioocupacional/+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
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parcerias estratégicas
COMO ESTABELECER

Redes sociais

Nessas redes, o importante é o intercâmbio 
de bens sociais, como o prestígio, status e 
mobilidade profissional. É subdividida em:

- redes sociais simétricas: são empre-
gadas em projetos de base exploratória, in-
formações que assumem caráter relevante e 
com valor econômico desconhecido;

- redes sociais assimétricas: são ca-
racterizadas pela presença de um agente 
central, que coordena os contratos formais 
de fornecimento de produtos e/ou servi-
ços entre as organizações que participam 
da rede.

Redes organizacionais

Há formalidade para regular as especifi-
cações de fornecimento de bens e serviços, 
bem como estruturar a organização da rede 
e as condições de relacionamento entre seus 
membros. Subdivididas em:

- redes burocráticas simétricas: são 
encontradas em associações comerciais que 
se caracterizam por federações e consórcios;

- redes burocrática assimétricas: es-
tão relacionadas às redes de agências, aos 
acordos de licenciamento e aos contratos 
de franquias.

Redes proprietárias

Formalizam acordos relativos ao direito de 
propriedade entre os acionistas de empre-
sas. Subdividida em:

- redes proprietárias simétricas: são as 
pessoas responsáveis pela regulamentação 
das atividades de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D), inovação tecnológica e de sistemas de 
produto de alto conteúdo tecnológico;

- redes proprietárias assimétricas: 
desenvolvimento conjunto entre empresa e 
investidor, para que haja a transferência de 
tecnologia gerencial.

O acompanhamento de tendências e a aplicação delas na gestão dos processos, são ações economicamente inviá-
veis para muitas MPE (que trabalham de forma individual). Para viabilizá-las, é possível contar com instrumentos 
de cooperação. Eles permitem compartilhar as atividades da cadeia de valor e fortalecer alianças estratégicas, 
além de serem considerados mecanismos que (a longo prazo) permitem a obtenção de vantagens colaborativas.

Para alcançar melhor desempenho competitivo, 
as MPE têm focado na investigação de suas relações 
com outras empresas e instituições dentro de um 
determinado espaço geográfico – e não somente 
em seus recursos individuais e seu posicionamento 
de mercado. Para formar uma rede de empresas 
que cooperam umas com as outras, é necessário 
definir o perfil de negócio e  conhecer as estratégias 
adotadas. Entenda a seguir, um pouco mais sobre 
a criação de redes entre as empresas.

Fonte: GOLLO, S. S., Inovação e estratégia de cooperação competitiva: 
estudo de caso da indicação de procedência Vale dos Vinhedos – Serra 

Gaúcha/RS, UFRGS (2006, p. 65). 

A atuação em arranjos produtivos locais, 
aglomerações industriais, e a formação de 

relacionamento interorganizacionais em redes e 
alianças estratégicas têm sido apontadas como 

fontes de vantagem competitivas que promovem 
tanto crescimento das empresas como das regiões.

Fonte: Autor Natan A. de Souza, com informações de GOLLO, S. S., Inovação e estratégia de cooperação competitiva: estudo de caso da indicação de procedência Vale dos Vinhedos – 
Serra Gaúcha/RS, UFRGS (2006, p. 68-69).

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/6653/000532719.pdf?sequence=1
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/6653/000532719.pdf?sequence=1
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/6653/000532719.pdf?sequence=1
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/6653/000532719.pdf?sequence=1
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/6653/000532719.pdf?sequence=1
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e alianças estratégicas para as MPE
REDES EMPRESARIAIS

A ‘coopetição’ é um termo usual para quando um grupo de empresas cooperam e competem simultaneamente. 
Nesse grupo, podem fazer parte MPE, instituições de valor, cooperativas e outras empresas interessadas. O 
principal objetivo é fazer com que todos fortaleçam sua competitividade frente ao mercado, por meio da 
criação de valor.

EM MOMENTOS DE CRISE, A ALIANÇA ESTRATÉGICA 
É UM DOS TIPOS DE ESTRATÉGIA COOPERATIVA 
MAIS UTILIZADOS PELAS EMPRESAS DIANTE DA 
NOVA CONJUNTURA ECONÔMICA. PARA QUE AS 
MPE SE FIRMEM NO MERCADO COMPETITIVO, 
É NECESSÁRIO CONTAR COM PARCERIAS 
QUE POSSIBILITEM A CONQUISTA DE NOVAS 
OPORTUNIDADES NO MERCADO.

Penetração em um 
novo mercado

Competição via 
tecnologia, pesquisa 
e desenvolvimento

Inovação e rapidez 
na introdução de um 

novo produto

Aumento do poder de 
competitividade

Construção de  
competências

Fonte: GOLLO, S. S., Inovação e estratégia de cooperação competitiva: estudo de caso da indicação de procedência Vale dos Vinhedos – Serra Gaúcha/RS, UFRGS (2006, p. 71).

Fonte: Autor Natan A. de Souza, com informações de Inovação e estratégia de cooperação 
competitiva: estudo de caso da indicação de procedência Vale dos Vinhedos – Serra Gaúcha/RS, 
UFRGS (2006).

FATORES QUE LEVAM AS MPE ADOTAREM A ALIANÇA ESTRATÉGICA

Rede topdown 
A empresa é fornecedora de uma empresa-mãe. É uma rede na 
qual o fornecedor é altamente dependente das estratégias dessa 
empresa e tem pouca ou nenhuma flexibilidade ou poder de 

influência no destino do seu insumo.

Rede flexível 
A empresa se une para ampliar e se desenvolver. Este mode-
lo de rede simula a administração de uma grande empresa e 
possibilita flexibilidade de atendimento a pedidos diferencia-

dos – o que gera mais valor ao seu produto e serviço.

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/6653/000532719.pdf?sequence=1
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/6653/000532719.pdf?sequence=1
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/6653/000532719.pdf?sequence=1
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Exemplos de novas parcerias para as MPE
INSTITUIÇÕES DE COOPERAÇÃO

É uma cooperativa de trabalho artesanal e de costura que capacita, coordena e gerencia o trabalho de 
mulheres moradoras da comunidade da Rocinha, que produzem peças artesanais focadas no mercado da 
moda e do design. Tem como missão gerar condições para que suas cooperadas trabalhem em suas casas e 
possam ampliar o orçamento familiar.

Parceria comercial com Osklen
Entre 2003 a 2009, a COOPA-ROCA cooperou com a marca no desenvolvimento e produção de peças bordadas, 
o que a rendeu participação nos desfiles de lançamento de coleção no São Paulo Fashion Week.

O programa do Estado do Rio de Janeiro tem como missão assessorar os municípios fluminenses na elabora-
ção, planejamento e implantação de programas municipais de coleta seletiva solidária. Isso se dá em acordo 
com as leis e normas ambientais, por meio do planejamento, da educação ambiental e do controle social. Até 
setembro de 2014:

Confira o cadastro 
das principais  
cooperativas do Estado 
do Rio de Janeiro.

A fim de atender uma demanda de consumo mais sustentável, o mercado valoriza empresas que 
cooperaram com diversas instituições, seja para obter insumo produtivo e experiência, ou também, para 
juntas criarem estratégias que auxiliam na diminuição de impacto no meio ambiente.

COOPA-ROCA

COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA

DICA: a criação de parcerias com cooperativas de coleta seletiva aumenta as chances de conseguir resíduos reciclados de uma maneira mais 
sustentável. Muitas MPE não contam com uma área específica ou responsáveis que gerem a seleção e coleta de resíduos. Portanto, uma boa 
dica é entrar em contato com algumas das cooperativas citadas. 

DICA: estabelecer parcerias com esse tipo de cooperativa pode ampliar o leque de novas oportunidades de negócios, além de  contribuir no processo 
de inserção social das comunidades de baixa renda. Caso fique interessado nessa cooperação, entre em contato com a COPA-ROCA. 

78 municípios cariocas 
se interessaram no 
programa.

26 municípios já 
implantaram o Programa de 
Coleta Seletiva Solidária.

Fonte: Resultados, Coleta Seletiva Solidária (2014).

http://www.coletaseletivasolidaria.com.br/index.php/pcss-2/cadastro-de-cooperativas?limitstart=0
http://www.coopa-roca.org.br/
http://www.coletaseletivasolidaria.com.br/index.php/pcss-2/o-programa/a-coleta-seletiva-solidaria
http://www.coopa-roca.org.br/fale.asp
http://www.coletaseletivasolidaria.com.br/index.php/resultados
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O Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (Senai Cetiqt), trabalha como um centro formador de 
recursos humanos para a cadeia têxtil. Dispõe de plantas-piloto que reproduzem o ambiente fabril, plantas-
piloto de confecção, além de contar com uma rede integrada de laboratórios e uma área de inovação, estudos 
e pesquisas. Os serviços oferecidos pela unidade podem ser utilizados como meio para o desenvolvimento 
de competências, fortalecimento gerencial e técnico-operacional das MPE do setor. No design, o foco está na 
criação, estampas, cores, especificações e normalização de uniformes profissionais. O Centro conta também 
com os serviços laboratoriais, que oferecem metrologia em ensaios físicos, químicos, efluentes, e calibração 
de equipamentos e padrões colorimétricos. 

O Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo e região conta com um Conselho de Desenvolvimen-
to da Moda, que constitui entidades parceiras em convênio de cooperação técnica e financeira. O objetivo 
dessa cooperação é promover o desenvolvimento das confecções do polo de moda íntima de Nova Friburgo 
e região, com a melhoria de competividade e aumento de produtividade.

Outras ações do Sindvest
Criação de um centro de inteligência de moda, formação e capacitação de mão de obra local, constituição 
de consórcios para exportação, desenvolvimento de sistemas de prospecção comercial, aumento das 
exportações, e criação de um centro de tecnologia e design da indústria da confecção em Nova Friburgo.

SINDVEST

SENAI CETIQT

DICA: quem coopera com os sindicatos aumenta a chance de fortalecer novas acordos, tanto os relacionados ao interesse da empresa como 
dos trabalhadores. Entre em contato com o Sindvest e saiba mais sobre essa parceria.

DICA: as empresas que procuram parcerias com este tipo de instituição podem desenvolver novos produtos, e contar com uma equipe técnica 
que dispõe de infraestrutura adequada para testes. Interessados podem acessar o site e conhecer mais.

Ana Carolina Machado Fernandes, especialista de moda, em entrevista para o Sebrae Inteligência Setorial.

 As pessoas começam a se questionar sobre o consumo desenfreado e procuram comprar produtos 
de mais qualidade. A ascensão da Classe C mostra isso. Querem consumir, mas também querem marca, 
qualidade e durabilidade. É uma geração que está sendo educada com os conceitos da sustentabilidade. 
Crianças e jovens que começam a mudar a rotina das casas em busca de cuidados com o meio ambiente. A 
indústria tem que se preparar para esse novo consumidor. Não é comprar menos, mas comprar melhor.

http://www.sindvest.com.br/
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canal/senaicetiqt/
http://www.sindvest.com.br/#contato
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canal/senaicetiqt/
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Reaproveitamento de resíduos industriais
CASO DE SUCESSO

A Carol Barreto Ecojoias confecciona acessórios femininos a partir do reaproveitamento de resíduos 
domésticos e industriais. As peças são feitas artesanalmente, com cerca de 50% a 98% de resíduos que iriam 
parar em locais inadequados. A marca busca transparecer nos produtos características como originalidade, 
beleza e paixão, além de fomentar a conscientização ambiental.

Carol Barreto, proprietária da 
empresa, em entrevista para o 

Sebrae Inteligência Setorial.

Polietileno de alta densidade (PEAD)Pet Alumínio

Para obtenção desses resíduos, a empresa faz parceria com cooperativas, que fornecem materiais em seu 
formato bruto, para que não impactem no processo criativo da peça. Atualmente, a empresa tem parceria 

com o Rio Scenarium, fornecedor de latas de alumínio para a fabricação das ecojoias. Essa parceria tem 
como proposta desenvolver uma coleção para o estabelecimento, com resíduos gerados no próprio local.

Segundo Carol Barreto, a tendência é que as 
empresas e as cooperativas se padronizem. A 
dica para uma MPE conseguir parcerias consiste 
na apresentação de bons resultados, um trabalho 
bem feito e com uma maior otimização do uso 
dos resíduos.

A fim de otimizar este processo, é necessário 
que haja uma comunicação entre a empresa e a 
cooperativa, para que assim, os resultados sejam 
alcançados. A aplicação da padronização traz 
consistência de qualidade, determina a utilização 
adequada de recursos e uniformiza a produção. 

Fonte: A importância e os benefícios da Padronização, Advance Consultoria (2014).

 O maior desafio da parceria com cooperativas está na coleta e armazenamento deste 
resíduo. Como não utilizamos o material processado, e sim o material bruto para a confecção 
das ecojoias, é muito difícil captar um material com qualidade. Geralmente, eles já chegam nas 
cooperativas arranhados e amassados, impossibilitando a reutilização dos mesmos.

Carol Barreto, proprietária da empresa, em entrevista para o Sebrae Inteligência Setorial.

Principais materiais utilizados 
na confecção das peças:

 Somos uma empresa 
pequena, e a nossa produção é 

toda artesanal. Temos parcerias 
com algumas empresas que 

nos fornecem diretamente seus 
resíduos, mas a maior parte da 

nossa matéria-prima vem de 
doações dos nossos próprios 
clientes. Como já estamos há 

nove anos no mercado, temos 
clientes que se identificam com a 

nossa ideologia.

http://www.carolbiju.blogspot.com.br/p/inicio.html
http://www.rioscenarium.com.br/novo/
http://www.advanceconsultoria.com/?p=1620
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Entre em contato com o Sebrae: 0800 570 0800

Conte com o auxílio do Sebrae/RJ para desenvolver produtos sustentáveis de alto 
valor agregado e adequar os processos da sua empresa. Busque a unidade do Sebrae 
mais próxima ou entre em contato pelo telefone 0800 570 0800;

Procure fontes de financiamento para aplicação no desenvolvimento de novos 
produtos, processos e serviços, ou no aprimoramento dos já existentes. Conheça o 
Programa Inovacred Expresso, da Finep, que concede financiamentos de R$ 150 mil a 
R$ 10 milhões;

Marque presença on-line e divulgue os resultados obtidos por meio da cooperação. 
Veja algumas das principais ferramentas da internet, que podem ser utilizadas pela 
sua empresa a fim de aumentar a competitividade e potencializar as vendas.

Combine competências. A prática de compartilhar conhecimento e habilidades de pessoas 
na hora de trabalhar aumenta a eficácia operacional. Conheça as fases do processo de 
desenvolvimento de competências;

Lembre-se: empresas que cooperam com diversos setores aumentam a chance de 
realizar suas metas e de ter maior visibilidade no mercado. Acesse a cartilha Cultura da 
Cooperação e conheça como essa prática revolucionou o mundo dos negócios;

Conheça no Senai Cetiqt os diversos cursos técnicos, de qualificação e aperfeiçoamento 
na área têxtil e de confecção, oferecidos para atender demanda de mercado. Os Serviços 
Laboratoriais ofertados podem ser uma oportunidade para teste de novos produtos;

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/rj/institucional/Moda
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/contato_uf?codUf=20
http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=programas_inovacred
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/Sua-empresa-e-a-presen%C3%A7a-online
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/Capacitar-e-desenvolver-compet%C3%AAncias-%C3%A9-um-processo
http://bis.sebrae.com.br/GestorRepositorio/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/B26BC09B4795981F8325766A00571359/$File/NT00042C4A.pdf
http://bis.sebrae.com.br/GestorRepositorio/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/B26BC09B4795981F8325766A00571359/$File/NT00042C4A.pdf
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/iniciativas/programas/senai-cetiqt/educacao/2014/06/1,40879/conheca-nossos-cursos.html?parent=Educa%E7%E3o
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/iniciativas/programas/senai-cetiqt/interna/2014/07/1,41016/servicos-laboratoriais.html?parent=Servi%C3%A7os%20para%20Ind%C3%BAstria
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/iniciativas/programas/senai-cetiqt/interna/2014/07/1,41016/servicos-laboratoriais.html?parent=Servi%C3%A7os%20para%20Ind%C3%BAstria

