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RESUMO 
 

O objetivo do presente estudo é demostrar as 

vantagens competitivas, alavancando os negócios 

sob o desenvolvimento sustentável em uma 

empresa de confecção de roupas E D Confecções 

em Porto Velho – RO. A metodologia usada é de 

classificação básica e abordagem qualitativa, 

através de algumas ferramentas como a 5W1H 

com o acompanhamento operacional do negócio. 

Compreendendo assim, de forma a contribuir para 

o entendimento sobre o desenvolvimento 

sustentável como vantagem competitiva gerando 

aumento da demanda. Como objetivo específico, 

identificar os meios empregados para essa 

produção, Um dos principais resultados é a nova 

visão adotada pela empresa estudada na gestão 

dos produtos ecológicos e um ganho de fidelidade 

de clientes à frente de seus concorrentes diretos. 

Podemos visualizar que os investimentos ligados à 

gestão de produtos ecológicos, ampliam as 
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chances de sucesso empresarial. Este artigo 

contribuiu para esclarecer aos novos entrantes e 

até mesmo os negócios que está há mais tempo 

no mercado, e que pretendem investir em uma 

gestão voltada a sustentabilidade. 

 

Palavras Chaves: Vantagem Comparativa, Desenvolvimento e Desenvolvimento 

Sustentável. 

INTRODUÇÃO 

Por volta de 1860 com o início da revolução industrial e o aumento da pobreza, 

fez-se necessário a reformulação do capitalismo, para que o mesmo pudesse 

contemplar a preservação do meio ambiente e um nível alto de degradação ambiental 

em uma escala mundial, na Inglaterra. A crise econômica internacional de 2008 afetou 

o Brasil em cheio e fez com que os investimentos ficassem cada vez mais reduzidos, 

assim também afetando o negócio verde. Uma consequência do regime de flutuação 

cambial. Para Oreiro e Basílio (2009), essa rápida e desordenada desvalorização do 

câmbio provocou efeitos desestabilizadores sobre a economia brasileira. Diversas 

empresas do setor produtivo, principalmente as empresas exportadoras, sentiram 

prejuízos bastante significativos com a desvalorização do real. 

Conforme Bakker (2013), o modo como o mercado funciona hoje não é a melhor 

opção para o futuro. Muitos modelos e estratégias de negócios são dependentes da 

noção de que os princípios econômicos atuais são estáticos. E ainda concorda que o 

modelo convencional para o capitalismo tem como base poucos benefícios para a 

maioria da sociedade e muito impacto sobre o planeta. O capitalismo requer um novo 

sistema operacional. Precisa ser recomeçado se quisermos evitar uma crise total. 

Diante disso, a empresa de confecção de roupas E D Confecções que também 

exporta seus produtos para os EUA, e para quase todo o Brasil, o que a fez sentir o 

impacto econômico pelo fato de ser um produto ecológico. 

No Prêmio ECO 2011 da ANCHAM-SP, Rico (2011) consta que, 20% das 

empresas, a sustentabilidade é um driver essencial para suas atividades, a ponto de 

terem modificado de forma significativa seu negócio, desenvolvendo novos produtos 

e processos. O tema está presente nas estratégias corporativas, e nos valores e 
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cultura organizacional destas organizações. Outras 37% já estão envolvidas com o 

tema, possuem políticas e práticas de sustentabilidade e buscam integrar esses 

conceitos aos principais processos de negócios. 

Para Nunes (2016), diretora-executiva da Fundação Grupo Boticário de 

Proteção à Natureza, a incorporação da sustentabilidade como elemento da cadeia 

de produção passa pelo conceito de eco eficiência. Ou seja, a realização desses 

processos está diretamente relacionada ao desempenho das pessoas da organização 

em um contexto de responsabilidade social e de correta postura em face das questões 

ambientais. 

Neste contexto, observe neste artigo como a vantagem competitiva pode 

alavancar os negócios em uma micro empresa na área de produção de tecidos 

ecológicos, dada pelo estudo de caso realizado em uma micro empresa na cidade de 

Porto Velho, capital de Rondônia. 

A metodologia empregada nesse estudo é segundo Silva e Menezes (2000), 

de classificação básica, pois objetiva gerar conhecimentos novos e úteis para o 

avanço da ciência sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses 

universais. E quanto o seu objetivo ela é descritiva onde irá registrar e descrever os 

fatos observados sem interferir neles. Visando a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: um 

questionário e uma observação sistemática. Tendo sempre como base os conceitos 

de vantagens competitivas e o desenvolvimento sustentável. 

No cenário atual observa-se que há muito que fazer para que às micro 

empresas vejam as necessidades de um conhecimento mais amplo sobre um negócio 

se desenvolver sustentavelmente alcançando uma vantagem frente aos seus 

concorrentes. Desta forma, no contexto do objetivo geral, a obtenção da vantagem 

competitiva torna-se possível com as ações expostas por Friebe e Martins (2007), de 

modo que as práticas adotadas nos âmbitos de desenvolvimento sustentável, 

possuam clareza quanto a sua implementação e controle, para sustentar seu sucesso 

competitivo. 

Para Porter (1999), a estruturação da Vantagem Competitiva fundamentada na 
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Eficácia Operacional ocorre a partir de uma análise interna detalhada dos processos. 

Tal análise propiciará a identificação das competências essenciais da organização, ou 

seja, será imperativo observar todas as atividades exercidas pela empresa, visto que 

cada uma destas atividades poderá exercer uma contribuição para a posição de 

custos ou geração de valor da empresa. Esta análise das atividades deve ser 

desenvolvida de forma sistemática, utilizando-se como ferramenta o conceito de 

Cadeia de Valores. 

Toda empresa um conjunto de atividades executadas para projetar, produzir, 

comercializar, entregar e sustentar seu produto, obter uma visão holística das 

atividades da organização trará o entendimento de quais destas atividades são 

essenciais para o negócio e quais atividades são de apoio. A partir dessa avaliação, 

Porter (2005) sugere a identificação das atividades que auxiliarão a empresa a 

identificar suas melhores práticas. 

Portanto, Porter sugere desagregar sucessivamente por grupo de atividades 

(denominadas categorias genéricas) e designar as que mais contribuem para a 

Eficácia Operacional da empresa, contribuindo significativamente na construção da 

Vantagem Competitiva. 

Torna-se mais difícil quando as micro empresas não agregam valor ao cliente 

e, mesmo assim, tentem se manter no mercado, pois para poder coexistir cada um 

precisa ser diferente o bastante para possuir uma vantagem única. O autor expõe que 

a estratégia existe para planejar a evolução de uma empresa, e a define como sendo 

a busca deliberada de um plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem 

competitiva de uma empresa. A busca é o processo interativo que começa com o 

reconhecimento de quem se é e do que se tem no momento presente. Para Henderson 

(1998), “Seus competidores mais perigosos são os que mais se parecem com você”. 

Para formular uma estratégia é necessário conhecer o mercado atual, ou seja, o que 

se vende, onde se vende e para quem se vende. Para crescer e prosperar é preciso 

expandir o mercado no qual se consegue manter uma vantagem sobre cada um e 

sobre o conjunto de competidores. O competidor que realmente detém vantagem 

oferece mais aos clientes potenciais por seu dinheiro e, ainda consegue uma maior 

margem de lucro entre o custo de produção e o preço de venda. 
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Dentro da competitividade, pode-se identificar elementos básicos da 

competição estratégica, que para o autor são: A capacidade de compreender o 

mercado competitivo como um sistema no qual competidores, clientes, dinheiro, 

pessoas e recursos interagem continuamente. 

O diferencial competitivo para a empresa vem de ações que são consideradas 

como valores, como, por exemplo, o estabelecimento de estratégias com decisivas 

preocupações ambientais. 

Demonstrar as vantagens competitivas alavancando os negócios sob o 

desenvolvimento sustentável em uma empresa de roupas. 

 

• Identificar os meios empregados para essa produção; 

• Conhecer a produção do produto final; 

• Identificar as etapas de planejamento do negócio; 

• Conhecer seus diferenciais competitivos; 

Como a vantagem competitiva, sob o desenvolvimento sustentável pode alavancar os 

negócios em uma micro empresa na área de produção de tecidos ecológicos? 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1. Sustentabilidade 

Segundo Hobsbawm (1995), o mundo passou por um rápido e sustentado 

crescimento econômico entre 1948 até 1972, chamado pelo mesmo como: “a era de 

ouro do século XX”. Entretanto, no começo dos anos setenta, a sociedade passou a 

observar a degradação ambiental e social como consequência do capitalismo, atual 

modelo de produção. 

Um marco para a política econômica mundial aconteceu em Estocolmo, na 

Suécia, por volta de 1972, a Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio  Ambiente 

Humano, na tentativa de reverter o quadro da situação de que, o desenvolvimento 

econômico e tecnológico não fosse visto como sinônimo de degradação ambiental e 

social. Esta foi a primeira atitude mundial para tentar preservar o meio ambiente, visto 
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que as ações antrópicas contribuía para a degradação ambiental. 

Para Lago (2006) os princípios e conceitos de Estocolmo, em 1972, tornaram- 

se base para a evolução na área do meio ambiente. Desta obtiveram inúmeras 

questões que continuam a influenciar e a motivar as relações entre os atores 

internacionais. Na Conferência foram aprovados 25 princípios fundamentais que 

orientam as ações internacionais na área ambiental, tais como: a valorização do 

homem dentro do ambiente como ser que o transforma, mas que depende dele para 

sobreviver. Além disso, promove o progresso social, cria riquezas e desenvolve a 

ciência e a tecnologia. (IBAMA, 2009). 

Passados vinte anos da Conferência de Estocolmo, foi realizado no Rio de 

Janeiro a Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento. Lago 

(2006) ainda diz que a Rio 92, onde foi introduzido o conceito de desenvolvimento 

sustentável, agregou o crescimento econômico, preservação ambiental e inclusão 

social. Dentre os acordos internacionais fechados na conferência podemos citar: a 

Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade, a Declaração do Rio, e também 

a Agenda 21. 

A Conferência de Estocolmo em 1972 e a Rio 92 tiveram sua importância  para 

discussão e conceito do desenvolvimento e crescimento sustentável. 

Conforme Dalf (2010), a sustentabilidade é um termo usado para definir ações 

e atividades humanas que visam suprir às necessidades atuais dos seres humanos, 

sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está 

diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o 

meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se 

mantenham no futuro. 

Seguindo estes parâmetros, a humanidade pode garantir o desenvolvimento 

sustentável acompanhado três dimensões conforme ilustra a figura 1. 

 

Figura 1 - As Três Dimensões Do Desenvolvimento Sustentável 
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Fonte: Kraemer (2003, Apud Araújo, 2006, p. 83). 

2.2. Desenvolvimento Sustentável 

Na última década do século XX, foi consolidada uma nova visão de 

desenvolvimento que segundo Sachs (1993), não somente envolve o meio ambiente 

natural, mas também inclui os aspectos socioculturais de uma forma em destaque, 

revelando que a qualidade de vida dos seres humanos passa a ser a condição para o 

progresso. 

De acordo com Strong (1993), em prefácio do livro do livro de Sachs, o conceito 

normativo básico de desenvolvimento sustentável emergiu na conferência de 

Estocolmo de 1972, e foi simbolizado a era como “abordagem do 

ecodesenvolvimento”. 

Foi a comissão de Brundtland (Nosso Futuro Comum), que pela primeira vez, 

foi mais elaborada sobre o conceito de “Desenvolvimento Sustentável.” Que faz com 

que o homem e a natureza tenha uma relação harmônica. Reforça que a pobreza é 

incompatível com o desenvolvimento sustentável e indica a necessidade de que a 

política ambiental de ser parte integrante do processo de desenvolvimento e não mais 

uma responsabilidade setorial fragmentada. Como principal objetivo, fica explícito na 

Comissão Mundial para o Meio Ambiente (CMMAD, 1991). 
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[...] “É um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção 

dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 

institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de 

atender às necessidades e aspirações humanas.” [...] (CMMAD, 1991, p. 49). 

As empresas não devem fazer uso da sustentabilidade com intuito de 

promover-se, e sim criar conscientização da necessidade de cooperar para um mundo 

melhor, e acima disso, viável para as futuras gerações. 

2.3. Vantagem Competitiva 

Vantagem competitiva, esse tema é relevante pelo fato de ser um tema 

incorporado na pauta de discussão em todos os níveis da sociedade. Neste artigo 

definiu-se vantagem competitiva sustentável conforme exposto por Nunes (2007), em 

que a mesma é um conceito desenvolvido por Michael E. Porter, que procura mostrar 

a forma como estratégia escolhida é seguida pelas empresas para determinar e 

sustentar seu sucesso competitivo. Segundo Porter (1999, p. 127) ensina que “A 

estratégia corporativa das maiorias das empresas destruiu, em vez de criar valor para 

os acionistas”. É importante ressaltar o que expôs o autor Larentis (2005, p. 27) 

que:“Não basta alcançar uma vantagem competitiva, mas também sustenta-la”. Isso 

sem dúvida acrescenta novas nuances e complicações aos cenários dos negócios [...] 

Assim a busca de uma vantagem competitiva sustentável não é um fim em si, mas um 

meio para um fim [...]. 

Somando- se a tudo isso Barney (1991), diz que para possuir o potencial de 

alcance de vantagens competitivas sustentáveis, os recursos devem ser valiosos (com 

condições de explorar oportunidades e neutralizar ameaças do ambiente) e devem 

ser raros. 

2.4. Inovação 

Para apresentar um desempenho superior à média do setor, uma empresa 

precisa contar com uma substancial vantagem competitiva, que deve ser 

constantemente aprimorada. Convém esclarecer que essa vantagem não significa 

competências básicas nem os pontos fortes e fracos de uma empresa. É preciso muito 

mais rigor para identificá-la. 

A concorrência moderna torna muito mais difícil manter uma vantagem, uma 
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vez que as empresas se imitam mutuamente a uma velocidade cada vez maior. 

Segundo IBMEC (2014) de acordo com Manual de Oslo: 

 

• Inovação no produto - Envolve mudanças significativas nas potencialidades de 

produtos e serviços – incluindo bens e serviços totalmente novos e 

aperfeiçoamentos importantes para produtos existentes. É um produto cujas 

características fundamentais (especificações técnicas, usos pretendidos, software 

ou outro componente imaterial incorporado) diferem significativamente de todos 

os produtos previamente produzidos pela empresa; 

• Inovação em Processo - Representa mudanças significativas nos métodos de 

produção e de distribuição; 

• Inovação Organizacional - Refere-se à implantação de novos métodos 

organizacionais, tais como: mudanças em práticas de negócios, na organização do 

local de trabalho ou nas relações externas da empresa. 

• Inovação de Marketing - Envolve a implantação de novos métodos de marketing, 

incluindo mudanças no design do produto e na embalagem, na promoção do 

produto e sua colocação, e em métodos de estabelecimento de preços de bens 

e de serviços. 

2. METODOLOGIA 

A descrição da metodologia empregada neste trabalho foi subdivida em: 

classificação da pesquisa e pressupostos básicos. Uma pesquisa pode ser 

classificada de quatro formas: quanto à natureza, quanto à forma de abordagem do 

problema, quantos aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos (SILVA e 

MENEZES, 2000). A seguir, é feita a classificação desta pesquisa, conforme esta 

abordagem discutia pelas autoras. 

Quanto à natureza, essa pesquisa foi classificada em: básica (SILVA e 

MENEZES, 2000, p.20). Este trabalho é uma pesquisa básica porque objetiva gerar 

conhecimentos novos e úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista. 

Envolve verdades e interesses universais (SILVA, 2004). 
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Quanto aos objetivos, esta pesquisa tem característica de uma pesquisa 

predominantemente descritiva, mas também exploratória (SILVA e MENEZES, 2000, 

p. 21; GIL, 1993, p. 45), porque envolve como procedimento, principalmente a 

pesquisa bibliográfica. 

Segundo Vergara (2000, p.47) argumenta que a pesquisa descritiva expõe as 

características de determinada população ou fenômeno, estabelece correlações entre 

variáveis e define sua natureza. "Não têm o compromisso de explicar os fenômenos 

que descreve, embora sirva de base para tal explicação." 

Gil (1991, p.46) acrescenta que algumas pesquisas descritivas vão além da 

simples identificação da existência de relações entre variáveis, pretendendo 

determinar a natureza dessa relação. Cita ainda a existência de pesquisas que, 

"embora definidas como descritivas a partir de seus objetivos, acabam servindo mais 

para proporcionar uma nova visão do problema, o que as aproxima das pesquisas 

exploratórias”. 

Quanto aos procedimentos técnicos, uma pesquisa pode ser bibliográfica, 

documental, experimental, levantamento, estudo de caso, pesquisa-ação ou pesquisa 

participante (SILVA; MENEZES, 2000, p. 21-22; GIL, 1993, p.48). 

Esta pesquisa foi realizada respeitando os seguintes procedimentos técnicos: 

Pesquisa Bibliográfica: a partir da identificação do tema do trabalho, realiza-se uma 

pesquisa bibliográfica, com a consulta de livros, jornais, dissertações e teses 

defendidas, periódicos nacionais e internacionais. 

Os pressupostos básicos deste trabalho são: As organizações que conseguem 

ter foco alavancam o seu desempenho, de acordo com Kaplan e Norton (2001, p. 24). 

Em uma empresa, se houver foco nos objetivos a serem alcançados por ela e pelos 

parceiros, então os ganhos poderão ser maximizados, tornando-a mais competitiva. 

O presente trabalho não pretende espremer o tema proposto, estando sujeito a 

algumas limitações. Esta dissertação não se propõe ao desenvolvimento de 

estratégias. Segundo Prodanov E Freitas (2013, p. 60): 

“O estudo de caso é um tipo de pesquisa qualitativa e/ou quantitativa, 

entendido como uma categoria de investigação que tem como objeto o 
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estudo de uma unidade de forma aprofundada, podendo tratar-se de um 

sujeito, de um grupo de pessoas, de uma comunidade etc. São necessários 

alguns requisitos básicos para sua realização, entre os quais, severidade, 

objetivação, originalidade e coerência [...]. 

O estudo de caso refere-se ao estudo minucioso e profundo de um ou mais 

objetos (YIN, 2001). Pode permitir novas descobertas de aspectos que não foram 

previstos inicialmente. De acordo com Kottow (2000), a essência do estudo de caso é 

tentar esclarecer uma decisão, ou um conjunto de decisões, seus motivos, 

implementações e resultados. Gil (2010, p. 37) define que um estudo de caso é da 

seguinte maneira: 

“[...] uma estratégia de pesquisa que busca examinar um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto. [...] Igualmente, estudos de caso diferem do 

método histórico, por se referirem ao presente e não ao passado.” (GIL, 2010, p. 37). 

3.1. Métodos de Obtenção de resultados 

A empresária-proprietária foi o sujeito da pesquisa, somente, onde a mesma 

planeja, executa e produz o próprio produto, assim a mesma possui uma ampla visão 

da cultura, dos processos da empresa em questão. 

Figura 1 - Diagramação da Pesquisa 
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Fonte: Criado pelo Autor, 2017. 

 

3.2. Método De Coleta De Dados 

Os métodos escolhidos para a obtenção dos dados da referida pesquisa foram 

à entrevista com a empresária-proprietária com uma técnica chamada 5W1H. A 

entrevista para Richardson et al, (2009), é uma técnica importante que permite o 

desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas. É um modo de 

comunicação no qual determinada informação é transmitida de uma pessoa para 

outra. 
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Para Gil (2002), a entrevista é um instrumento flexível, pois permite maior 

adaptação às pessoas e ao contexto em que se dá a entrevista. Permite também, a 

captação da linguagem não verbal do entrevistado, como a expressão corporal, o tom 

de voz e a ênfase dada a determinadas respostas. Esses fatores enriquecem a análise 

e consequentemente o resultado da pesquisa. 

Na referida pesquisa, o tipo de entrevista escolhido foi a entrevista por pauta, 

por permitir a exploração mais ampla da questão estudada (LAKATOS & MARCONI, 

2010). Nesse tipo de pesquisa o entrevistado adquire liberdade, podendo manifestar 

livremente suas opiniões e sentimentos sem que o pesquisador perca o objetivo da 

entrevista. A técnica de usada serviu totalmente para assegurar a confiabilidade do 

estudo de caso. Abordando recursos, produção, serviço, cliente e valor agregado, e 

vantagem competitiva – diferenciação cultural, tendo por base na fundamentação 

teórica acerca destes temas. 

Durante as entrevistas, foram anotados os principais pontos relatados à medida 

que as perguntas eram respondidas. As respostas foram gravadas pelo pesquisador 

e então transcritos. A opção por esta forma de registro das entrevistas pretendeu 

deixar a respondente à vontade para discorrer acerca do assunto abordado, 

procurando evitar o desconforto causado pelas interrupções na escrita das respostas. 

Já a técnica semiestruturada que foi aplicada à proprietária, além das questões de 

confiabilidade, Quinn (1984), apresentadas por escrito que traduziram os objetivos 

específicos da pesquisa em itens bem redigidos (VERGARA, 2007). 

Este consistiu em perguntas abertas, que levaram as entrevistada a responder 

com frases, necessitando uma maior elaboração nas respostas dadas Richardson et 

al, (2009). 

Não houve prejuízo na obtenção dos resultados, por se tratar de uma pesquisa 

puramente qualitativa. A utilização desses dois instrumentos – a entrevista por pauta 

e o questionário (Técnica 5W1H) semiestruturado, enriqueceram os resultados da 

referida pesquisa, permitindo que o sujeito tivesse um maior desprendimento na 

elaboração das suas respostas. Também foi utilizada a observação, método 

considerado fundamental para a pesquisa, e que é sempre utilizado na etapa de coleta 

de dados, de acordo com Gil (2002). 
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A observação permite que os fatos sejam percebidos de forma direta, sem 

intermediações. Dessa forma, segundo Gil (2002, p. 110) “a subjetividade, que 

permeia todo o processo de investigação social, tende a ser reduzida” 

3.3 Técnicas de Mapeamento 5W1H 

Existem muitas ferramentas que parecem não abarcar a necessidade de muitas 

pequenas empresas, pois muitas vezes precisam de algo que desse suporte para 

elaborar um plano de ação delicadíssimo dentro da empresa, o que poderia impactar 

diretamente no financeiro da organização. E quando falamos em dinheiro, sabemos 

que devemos ter extrema cautela a cada passo, pois uma distração qualquer, o tombo 

pode ser grande. Pontes et al. (2005), define a ferramenta 5W1H sendo um 

documento de forma organizada que identifica as ações e as responsabilidades de 

quem irá executar, através de um questionamento, capaz de orientar as diversas 

ações que deverão ser implementadas. 

Vale ressaltar que o plano de ação é todo o planejamento que fazemos antes 

de qualquer ação efetiva, para se atingir um objetivo específico. Em outras palavras, 

é como uma elaboração de estratégia antes do ataque. 

E foi justamente pela necessidade de elaborar um plano de ação simples e 

certeiro que se obteve o contato com a ferramenta 5WH1 que se refere a um 

memograma muito utilizado no meio empresarial, é como se fosse uma espécie de 

check-list onde as perguntas são a resposta que a empresa estava precisando. 

Segundo Pontes et al. (2005), a ferramenta 5W1H é utilizada para identificar as ações 

e responsabilidades de cada integrante na execução das atividades e planejar as 

diversas ações que serão desenvolvidas no decorrer do trabalho. 

Termo originário de seis palavras em inglês What (o que), When (Quando), 

Who (quem), Why (por que), Where (onde) e How (como), esta ferramenta tem por 

objetivo promover um “brainstorm” estruturado, baseado em uma meta clara, como 

por exemplo, reduzir os custos da empresa ou ainda aumentar a produtividade de 

determinado setor, pois o foco principal é justamente ajudar a pensar 

estrategicamente, por meio de questionamentos e perguntas acerca do que é preciso 

ser feito, antes de efetivamente fazê-lo. De acordo com Oliveira apud Pontes et al. 

(2005), A lista de verificação 5W1H deve ser estruturada para permitir uma rápida 
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identificação dos elementos necessários à implantação do projeto. 

O fator principal é entender exatamente como cada item interage entre si, pois 

garante que o processo possa ser feito de forma sistêmica e bem estruturada. O que 

dá ênfase no 5W1H é a maneira simples com que ele pode ser elaborado, bastando 

às vezes apenas uma folha de papel e caneta. 

Mas neste artigo essa ferramenta foi muito utilizada, o 5W1H, então foi 

elaborado um questionário, onde é relacionada às perguntas a serem respondidas (O 

que fazer, quando fazer, quem irá fazer, por que irá fazer, onde irá fazer e como irá 

fazer), tem por objetivo eliminar qualquer ruído de comunicação que possa existir, pois 

sabendo por que algo precisa ser feito como se deve fazer, e onde a ação torna-se 

mais lógica para todos os envolvidos. 

3.4. E D Confecções 

É uma empresa de confecção de roupas em Porto Velho. O seu ramo de 

atividade é confeccionar roupas em geral, fardas e uniformes. Pertencente ao setor 

econômico complementar, relacionamos os riscos que a mesma pode sofrer esse tipo 

de negócio: 

• Escassez de capital próprio pra iniciar o negócio; 

• Pequena escala de produção que poderia elevar o custo de fabricação, dificulta o 

preço de venda em relação à concorrência. 

• Pode apresentar uma demanda insatisfeita ao mercado de trabalho, mas não 

manter um público capaz de arcar com os preços fixos de venda. 

A micro empresa Edézia Design, passa de uma época em que não se 

preocupava com seu modelo de negócio, a sustentabilidade, muito menos em se 

desenvolver sustentavelmente. E agora passa para a fase em que se encontra hoje, 

buscando novas formas de administrar, e de identificar se há vantagem competitiva 

no mesmo. 

Ela possui uma linha de produtos com tecidos sintéticos e ecologicamente 

corretos. A sua principal característica é de dificilmente ficarem amarrotados. O que 

torna um diferencial competitivo pelo produto oferecido frente aos seus  concorrentes. 
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Por Barney (2011, p. 10): 

“A empresa tem vantagem competitiva, quando cria mais valor econômico do que suas 

rivais, e valor econômico é a diferença entro os benefícios percebidos pelo consumidor 

associados à compra de produtos ou serviços de uma empresa ou o custo para produzir 

e vender esses produtos ou serviços”. [...] “Apesar dos desafios bastante reais 

associados à mensuração da vantagem competitiva” [...]. 

Essa visão de mudança fluiu da decisão de exportar roupas 

confeccionadas de matéria prima sintética para atender nichos de mercado como 

"produtos verdes". Esse é o caráter para o produto que é menos impactante do que 

os similares fabricados com fios, fibras e tecidos naturais que são usados agrotóxicos. 

É bem mais fácil de receber o "selo verde" que passa a ter mais chances de serem 

exportados para os países desenvolvidos. 

Segundo Wells (2006), os rótulos ambientais ou selos verdes, como são 

popularmente conhecidos no Brasil, presentes nos rótulos de produtos, propagandas 

e folhetos de determinadas organizações, tem o intuito de comunicar seus atributos 

ambientais. Para esses autores, a rotulagem ambiental serve como importante 

ferramenta de estímulo a mudanças de hábitos, incentivando o consumo consciente 

de produtos sustentáveis. 

Esses produtos têm aspectos de menor custo de produção, decorrente de ser 

um produto sintético. Pelo fato de não precisar passar o tecido com ferro elétrico, o 

que permite uma redução de energia considerável do cliente final. (WELLS, 2006. pg. 

353) ainda afirma que um dos pontos mais importantes dos selos verdes é a sua 

divulgação, sua comunicação, pois o consumidor só mudará seus hábitos se 

identificar alguma vantagem ambiental do produto de sua escolha comparado com os 

produtos da concorrência. Segundo o quadro 1 desenvolvido pelo autor: 

Quadro 1 - As Estratégias Utilizadas Pela Micro Empresa 

Dimensionamento das metas de vendas e produção, de acordo com seu capital de 

giro, evitando empréstimos bancários, em função de seus altos custos financeiros. 

Preservação dos estoques em níveis mínimos, como 

matérias-primas ou produtos acabados. 
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 Preservação dos estoques em níveis mínimos, como matérias-primas ou 

produtos acabados. 

 Escolha criteriosa de clientes, bons pagadores para evitar a inadimplência. 

Minimização da necessidade de capital de giro por meio de uso de mão de obra 

terceirizada, na medida do possível, na linha de produção da 

confecção: corte, montagem, costura, acabamento e etc. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017). 

Observa-se que a empresa tem um modelo de estratégias já estabelecido 

e que segundo a mesma, e que para ela é de suma importância para eficiência 

do negócio. 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

As empresas desenvolvem sua ação por intermédio, basicamente, de 

atividades: a força de vendas é uma delas, o processamento das ordens de compra é 

outra, e assim por diante. A vantagem competitiva pôde ser entendida somente 

mediante a observação das atividades. 

3.1. Prestações de Serviço 

De acordo com a proprietária, as oportunidades do seu negócio ocorrem 

principalmente na produção e prestação de serviços ao cliente, aproveitando-se do 

relacionamento estabelecido. Em um ambiente de grande competitividade, a busca 

por novas oportunidades de prestar serviços faz parte da dinâmica de trabalho do dia 

a dia e decorre das observações dos profissionais que trabalham no cliente e 

conhecem o negócio. 

Não obstante a pergunta mais relevante que gerou esta categoria ter se referido 

a que oportunidades eram buscadas, a interpretação unânime foi em  relação a como 

estas eram detectadas. Isso possivelmente tenha a ver com o amplo escopo de 

serviços pouco diferenciados por benefícios e preços 

3.2. Relacionamentos com Clientes 



18 

 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2019. 
 

Dentre algumas capacidades de relação com clientes (Teece et al.,1997) que 

mais se destacou foi a do relacionamento desenvolvido junto aos clientes (Johnson et 

al., 2007), construído ao longo do tempo por meio das experiências vivenciadas em 

várias situações de prestação de serviços, proporcionando um vínculo de confiança 

difícil de ser rompido pela concorrência. 

Tal capacidade, além de ser tida como valiosa, é considerada como rara, 

conforme ilustra o depoimento a seguir: A imitação dessa capacidade é difícil de ser 

realizada pela concorrência, uma vez que ela está fundada nos vínculos 

desenvolvidos entre a empresa e seu cliente, construídos ao longo do tempo (Barney, 

1991). 

4.3 Sugestões 

A organização está passando por um processo de reestruturação, se mantendo 

no mercado por meio de vantagens competitivas. Antes a competitividade estava 

ligada à tecnologia, entretanto percebe-se que a realidade atual é distinta; a 

diferenciação mercadológica está voltada para o conhecimento. 

Como proposta de pesquisa futura que a organização evolua tecnicamente. 

Então, por fim, contribuindo para aquisição do conhecimento técnico de todos os 

profissionais da organização. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que as empresas não alcançaram o ideal de uma economia 

sem degradação ambiental, sem poluição ou ainda sem tanta disparidade social, mas 

se sabe, sim, que este é o caminho e que o aprendizado é lento. Porém, existe a 

preocupação, agora não só por parte de uns poucos ativistas, mas, sim, de uma 

população que exige mais das organizações e demonstra isso ao optar por produtos 

produzidos o mais natural possível, respeitando a natureza e a sua fragilidade. 

Mesmo porque, também, não se tem uma clarificação de conceitos. Observa- 

se, em Certo e Peter (1993, p. 279) que, 

“[...] Raramente existem padrões precisos para determinar se uma empresa 

está agindo de forma responsável socialmente”. [...] “Com relação ao objetivo 

principal do artigo, com base na revisão de literatura, verifica-se que uma 

empresa alcança a vantagem  competitiva com a prática da responsabilidade 



19 

 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2019. 
 

social e da sustentabilidade”. 

Assim, pode-se concluir que uma empresa pode obter vantagem competitiva 

com a prática de responsabilidade social e sustentável, se praticar uma administração 

estratégica, assim definida por Certo e Peter (1993, p. 6): “[...] administração 

estratégica é definida como um processo contínuo e interativo que visa manter uma 

organização como um conjunto apropriadamente integrado a seu ambiente”. Portanto 

verificou-se que a E D Confecções se diferencia dos seus concorrentes diretos com 

as características citadas no decorrer do artigo, e que são determinantes de uma 

forma global advindo da aplicação de uma nova forma de administrar os processos 

tanto dos seus produtos quanto dos seus serviços. 

O que pode diferenciar a E D Confecções dos seus concorrentes diretos são 

as características já citadas no decorrer do mesmo, e que são determinantes de  uma 

forma global advindo da aplicação de uma nova forma de administrar os processos 

tanto dos seus produtos quanto dos seus serviços: a administração sustentável e a 

gestão ambiental. Essa é a maneira que a empresa de vestuário poderá inovar. 

Atualmente, desenvolve uma parceria com o centro espírita União do vegetal 

(UDV), em Porto Velho. Essa parceria fez com que ela se sustentasse no mercado 

até os dias de hoje. A empresa adota também como estratégia de produção a 

terceirização dos processos de costura, repassando para costureiras de fora do 

município de Porto Velho sem vínculo empregatício, como parte do processo fim do 

produto sem perder a qualidade. 

O atual mercado consumidor da E D Confecções foi analisado de forma a 

permitir conhecer também o seu perfil, em termos de classe social, sexo, faixa etária, 

altura e peso. Foi estudado, ainda, o mercado externo que potencialmente poderia 

construir um novo nicho de mercado a ser explorado no futuro próximo. 

Com essa base, pode ser determinada a forma correta da linha de produtos 

mais adequados para o mercado desse negócio, essencialmente nesse município. 

Contudo, foi constatado que as exportações de produtos têxteis estão fortemente 

concentradas em um número relativamente pequeno de empresas. E mais, que os 

produtos (roupas, fios e fibras) com componentes sintéticos a manter um ritmo 

sustentável de crescimento, um crescimento rápido para o futuro, pela sua 
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característica menos impactante do que seus similares (que usam agrotóxicos). 

A empresa define seus clientes de suas peças de camisas o referido público- 

alvo: Sexo masculino, com idade de 15 anos em diante, de todas as classes. A 

estratégia de comunicação total com os clientes é uma necessidade que deve ser 

colocada em prática por meio de TV, rádios, jornais, anúncios em revistas. Uma 

estratégia de marketing usada é a relação dela com distribuidores atacadistas e lojas 

de varejo. 

Viu-se necessário a adoção de estratégias em acordo ações voltadas, por 

exemplo, à proteção ecológica e a critérios de qualidade não mensuráveis. Isso não 

significa que as exigências provenientes do ambiente técnico não exijam desempenho 

focado em resultados com níveis crescentes de excelência; todavia esses resultados 

tendem a se tornar cada vez mais fáceis de serem simulados pelos demais atores 

sociais, em face do aumento da cooperação empresarial e da disseminação da 

tecnologia. 

Portanto, o diferencial competitivo para uma empresa pode advir de ações que 

considerem valores institucionais, como, por exemplo, o estabelecimento de 

estratégias com decisivas preocupações ambientais. Significa dizer que as 

organizações precisam desenvolver capacidades para conquistarem índices de 

desempenho e de eficiência operacional compatíveis com as expectativas dos demais 

atores sociais. 

Pode-se inferir que tais processos, gestão e produto entregue ao cliente final, 

incentiva de maneira positiva à competitividade da organização, agregando valor 

diferenciando a empresa de confecção pesquisada de seus concorrentes. Por  último, 

é importante salientar que no cenário atual de competitividade acirrada, de 

reconfiguração das empresas na busca da eficiência, ter uma gestão bem planejada 

e forte, que ofereça valor ao produto e no cliente, significa também possuir os ativos 

estratégicos passiveis de se transformar em fontes de vantagem competitiva 

sustentável. Para isso é necessária à continuidade do trabalho já realizado de 

valorização destes recursos, com o olhar direcionado para a diferenciação 

mercadológica entre os concorrentes. 
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