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RESUMO

É grande a importância do setor do vestuário no cenário mundial, e, sob o enfoque social, a
sua relevância decorre notadamente da geração de empregos. O setor é caracterizado pela
heterogeneidade de produtos, fundamentalmente pela utilização de grande diversidade de
matérias-primas e de atendimento a públicos distintos, além de estar associado ao fenômeno
da “moda”. O ambiente empresarial de competição acirrada, estimulada pela abertura da
economia na década de 90, promoveu profundas mudanças no setor de confecções. Por um
lado decretou a falência de várias empresas, por outro lado obrigou empresas e se tornarem
mais competitivas. Esta pesquisa teve então como objetivo estudar o processo de adaptação de
uma empresa de confecção que sobreviveu e prosperou após a abertura da economia. Para
realização deste estudo, efetuou-se uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa, com o
quadro dirigente de uma empresa do ramo de vestuário, sobre as estratégias utilizadas no
período de 1990 até 2006. Os resultados demonstraram que a flexibilidade em promover
mudanças rápidas, explorando novos nichos de mercado consistentes com a vantagem
competitiva da empresa, foi essencial para a sobrevivência e prosperidade do negócio. As
estratégias de fortalecimento da marca, de facção da produção, de inovação no design e
produção de uniformes e de prestação de serviços para empresas do setor, constituíram fatos
marcantes da trajetória da empresa. A conclusão do estudo é que o sucesso de mercado,
fundamentado na inovação e na exploração de novos nichos, foi capaz de neutralizar as
ameaças da competição internacional e até mesmo os desacertos operacionais da política
financeira.

Palavras-chave: ambiente empresarial, estratégias empresariais, indústria do vestuário,
modelo das cinco forças e estratégias genéricas.
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ABSTRACT
It is the importance of the clothing industry on world-wide scene, and, under the social
approach, its relevance elapses notably the in the generation of jobs. The sector is
characterized by the large distinction of products, basically for the use of great diversity of
raw materials and attendance to different public, in addition to being associated to the
"fashion" phenomenon. After the opening of the economy, in the 90's decade, there had been
an increase in competition. Business environment, with its high level of competition,
promoted deep changes in the clothing sector. On one hand, it adjudged the bankruptcy of
some companies; on the other, it compelled companies to become more competitive. This
research intended, therefore, to study the process of adaptation of a clothing company, which
survived and prospered after the opening of the economy. For the accomplishment of this
study, it was made a qualitative exploratory research with the CEO board of a company acting
in the clothing branch, aiming on the strategies used in the period of 1990 to 2006. The results
had demonstrated that flexibility in promoting fast changes, exploring new niches of market
consisted by its competitive advantage, was essential for the survival and prosperity of the
business. Strategies to strengthen the brand, manufacture the goods, innovate the design,
produce uniforms and rendering services for the same sector companies, were facts which
marked the company's trajectory. The conclusion of the study is that the market success,
based on the innovation and exploration of new niches, was able to neutralize the threats of
the international competition and even operational mistakes of the financial politics.

Keyword: Business environment, business, strategies, the clothing industry, model of five
forces, generic strategies.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do problema:

A concorrência das indústrias do setor de vestuário brasileiro, com a abertura da
economia em 1990, acirrou-se com a depreciação dos preços em 26,53% até 2006 (GRÁF. 1),
tendo havido uma redução de aproximadamente 400 mil postos de trabalho neste setor no
Estado Brasileiro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2007).
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GRÁFICO 1 - Comparação da variação de preços do setor de vestuário e preços livres – Brasil 1994-2007
Fonte: IPEADATA - http://www.ipeadata.gov.br

A notória concorrência estrangeira, com ênfase para os países asiáticos, de onde se
extrai o baixo valor comercial da mão-de-obra, detendo mais de 25% do mercado mundial,
aliada às altas taxas de juros e à moeda valorizada no Brasil, constituiu os fatores de maior
relevância encontrados

pela indústria nacional contribuindo com a redução da

competitividade desta. Segundo o IBGE (2007), no ano de 2006 a receita deste setor foi de
US$ 30,2 bilhões, com emprego de 1,1 milhões de funcionários, ressalvando que em 1990 o
pessoal empregado era de 1,5 milhão e a produção era de 1,4 milhões de toneladas de
produtos, em 2006 esta não chegou a 1 milhão, caracterizando-se assim como relevante
problema para o Estado com a retração da produção.
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Basicamente, a política de abertura comercial da economia, entre outras medidas, se
deu com a redução tarifária de importação e com a adoção de uma política de redução
burocrática para entrada de produtos estrangeiros, visando ao aumento da competitividade
interna. No rastro desta medida, haveria uma melhora da eficiência das empresas nacionais no
cenário internacional e oferta de produtos de qualidade aos consumidores brasileiros.
Na década de 90, o Governo se pautou em uma política monetária e fiscal
restricionista visando à estabilidade da moeda. As altas taxas de juros, aliada à tributação
crescente e à valorização da moeda brasileira ao longo deste período, fizeram com que a
competitividade da indústria nacional fosse reduzida. Enfatize-se que países concorrentes,
como os de origem asiática, mantinham posições desenvolvimentistas, com política de
incentivo a produção e as exportações, agravando o quadro interno brasileiro.
Segundo dados obtidos junto à Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de
Confecções (ABIT, 2007), este setor no Brasil, em 2006, congregava mais de 20.500
empresas além de ser tradicional na economia brasileira, estando sua história diretamente
atrelada ao desenvolvimento nacional.
Sob o ponto de vista estratégico para o Estado, é um setor, cujo baixo valor de
investimento para geração de emprego associado ao uso maciço de mão-de-obra no processo
produtivo, retrata sua importância no âmbito socioeconômico.
O setor do vestuário brasileiro ocupa o 6o lugar no ranking mundial em produção,
segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC, 2007). Tem papel de destaque na
economia brasileira, mas vem perdendo espaço de forma incisiva nos mercados externo e
interno (GRÁF. 3) sendo sua produção, de acordo com o IBGE 2007, tendo sofrido redução
conforme mencionado de aproximadamente 40% (GRÁF. 2).
Produção industrial - artigos do vestuário - quantum - nível
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GRÁFICO 2 – Evolução da produção industrial do setor de vestuário -Brasil 1991-2006.
Fonte: IPEADATA - http://www.ipeadata.gov.br
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GRÁFICO 3 – Saldo balança comercial setor vestuário – Brasil 1990-2006
Fonte: IPEADATA - http://www.ipeadata.gov.br

Todavia, com o aumento da competição no setor, houve uma elevação no índice de
mortalidade de empresas, e de novos entrantes neste período, o que retrata assim, a
competitividade do setor. (ABIT, 2.006)
Esta dissertação teve como propósito estudar as estratégias adotadas por uma empresa
do setor que não só sobreviveu como prosperou no período de crise para a indústria de
vestuário. Portanto, trata-se de um estudo que contempla um caso de empresa que, em vez de
ter encerrado as atividades em decorrência da abertura da economia, logrou encontrar
soluções estratégicas para vencer a crise.

1.2 Questão orientadora da pesquisa

O setor de vestuário se encontra em um cenário de elevada competitividade, que se
intensificou após a abertura da economia em 1990. Como uma empresa do setor do vestuário
vem-se adaptando ao longo deste período de intensa concorrência?

1.3 Justificativa

21

Conforme mencionado, este setor congrega mais de 20.500 empresas, empregando
mais de 1 milhão de pessoas e tendo receita aproximada de US$ 30 bilhões no ano de 2006,
dados, estes, que caracterizam sua importância socioeconômica para o Estado brasileiro.
O setor de vestuário brasileiro, que até o ano de 2006 detinha o 6o lugar no ranking de
produção mundial, de acordo com a OMC (2007), vem perdendo mercado, com a redução da
produção, nos últimos dezesseis anos em 0.5 tonelada/ano, em função da intensa concorrência
oriunda principalmente dos países asiáticos.
Poucos estudos foram realizados envolvendo o tema da competitividade no setor de
vestuário, apesar de sua importância socioeconômica para o Estado. Dentro de instituições
renomadas, como, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), não se
encontrou em seu acervo pesquisa que envolvesse o tema “competitividade e o setor do
vestuário”, havendo estudos neste sentido somente em outros setores da cadeia produtiva.
Este estudo enfocou o processo de adaptação de uma empresa do setor de vestuário no
Estado de Minas Gerais, o que foi realizado desde o processo da abertura econômica em 1990
até a atualidade.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo geral

Objetiva-se estudar a adaptação de uma empresa do setor de vestuário após a abertura
da economia, desde 1990 até 2006.

1.4.2 Objetivos específicos
•

Identificar as cinco forças de Porter presentes no ambiente competitivo, ao longo do
período de 1990 a 2006.

•

Identificar as oportunidades e ameaças do setor do vestuário brasileiro ao longo do
período de 1990 a 2006.

•

Analisar o processo de adaptação da empresa no período de 1990 a 2006.
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1.5 Estrutura do trabalho

No Capítulo 1, foi desenvolvida a introdução ao estudo do tema, com a finalidade de
contextualizar o problema e apresentar a questão orientadora da pesquisa. São também
apresentados os objetivos geral e específicos, bem como a justificativa da escolha do tema
proposto. A problemática da adaptação estratégica de uma empresa do setor de vestuário
constitui o foco deste trabalho. O estudo versa sobre as estratégias adotadas pela empresa ao
longo do período de 1990 a 2006.
No Capítulo 2, é abordado o referencial teórico em que se fundamenta este estudo,
descrevendo a teoria das cinco forças e das estratégias genéricas de Michael E. Porter.
No Capitulo 3, desenvolve-se a caracterização do setor, estruturando-o e
contextualizando dentro da teoria mencionada.
No Capitulo 4, apresentamos também o panorama macroeconômico brasileiro do
período em estudo, contextualizando-se, assim, esta pesquisa, uma vez que o Governo é
importante influenciador do modelo das cinco forças.
No Capítulo 5, apresenta-se a metodologia desta pesquisa, caracterizando o tipo de
pesquisa, a unidade de análise e a unidade de observação a estratégia de coleta de dados e o
roteiro para entrevistas.
O Capítulo 6, trás os resultados da pesquisa, descrevendo as cinco forças de Porter no
setor em estudo e suas oportunidades e ameaças, a origem e a trajetória da empresa, bem
como sua adequação ante a concorrência no período de 1990 a 2006.
No Capítulo 7, apresentam-se as conclusões da dissertação e destacando os pontos
relevantes da investigação. São apresentadas também as limitações deste estudo e sugestões
para novas investigações.
Finalmente são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas na dissertação.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Conceituação de estratégia:

Adaptar-se à concorrência requer utilização de estratégias. A conceituação de estratégia
na literatura é amplamente vasta tendo o nome originado na Grécia antiga. Conforme poderá
ser constatado, a conceituação de estratégia vem sempre associada à competitividade. Serão
descritos alguns dos vastos conceitos, fundamentalmente o de Michael E. Porter, no qual esta
pesquisa se norteia.
Conforme o Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, estratégia (es.tra.té.gia), sf (gr
strategia), é definido como a arte de conceber operações de guerra em planos de conjunto.
De acordo com Day e Rebstein (1999), estratégia é uma ação iniciada que tem seu
sucesso determinado pela interação junto a concorrentes, clientes e outros protagonistas do
ambiente competitivo.
Segundo Mintzberg (2000), estratégia é definida como um plano, um padrão, uma
posição, uma perspectiva, um truque.
Conforme Tavares (1991) define, estratégias são esquemas ou concepções delineadas
para alcançar os objetivos.
Segundo Porter (1996), em a “Vantagem Competitiva”, a estratégia é a busca por uma
posição competitiva favorável em uma indústria, visando ao estabelecimento de posição
lucrativa e sustentável contra as forças da concorrência.
Em função de sua maior aceitação como “modelo de avaliação”, conforme amplamente
divulgado na literatura, será adotado o modelo das Cinco forças de Porter, norteando esta
investigação.

2.2 O modelo das cinco forças de PORTER
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O modelo das cinco forças de Porter é muito citado na literatura, envolvendo
competitividade e estratégia. Tem como objetivo analisar a competição em uma indústria,
estabelecendo critérios nesta análise.
Conforme Porter (1996), a intensidade da concorrência na indústria é determinada pelas
cinco forças competitivas, sendo estas determinantes para sua rentabilidade. As estratégias
serão definidas por aquelas de maior importância. Guiada pelo efeito da intensidade das
forças, a indústria deve assim estruturar-se de forma a garantir a rentabilidade da empresa ante
a concorrência.
Sendo este estudo norteado pelos preceitos do modelo das cinco forças e das estratégias
genéricas de Porter (1996), faz-se necessária a descrição de cada força, bem como das
estratégias, de acordo com Porter.

A pressão coletiva destas cinco forças determina a habilidade das firmas em uma
indústria de ganhar, em média, taxas de retorno sobre o investimento em excesso ao
custo de capital. A pressão das cinco forças varia de indústria para indústria.
(PORTER, 1996, p. 33)

FIGURA 1- O modelo das cinco forças de Michael E. Porter
Fonte: PORTER (1996, p. 23)
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2.2.1.1 Ameaça de novos entrantes

Segundo Porter (1996), a capacidade de uma indústria é medida toda vez que se
juntam a ela novas empresas. Isso geralmente faz cair os preços e a rentabilidade das
empresas. A intensidade de fatores como a relação com os concorrentes e as barreiras de
entrada são termômetros importantes para se saber qual o grau da ameaça de entrada em uma
indústria. A ameaça de entrada é pequena quando a empresa encontra barreiras altas.
Descritas abaixo, segundo Porter (1996), as principais barreiras de entrada:
•

Economias de escala – refere-se aos declínios unitários dos custos de um produto. As
economias de escala forçam a nova empresa a ingressar em determinado modo em
função desta barreira. Caracteriza-se pela sucessiva operação de produção ou
distribuição.

•

Diferenciação do produto: refere-se à marca dos produtos das empresas. As
empresas buscam se diferenciar dos concorrentes buscando despertar o sentimento de
lealdade dos clientes. Isso se torna uma forte barreira de entrada e acaba
impulsionando a nova empresa a investir, sem garantia de sucesso.

•

Necessidade de capital: barreira criada a partir da necessidade de investimento
elevado para competir. A barreira de entrada se dá principalmente se o capital é
voltado para investimentos arriscados, sem possibilidade de recuperação, caso haja
prejuízos.

•

Custos de mudança: ocorre quando há mudança de um fornecedor para outro. O
novo fornecedor tem que oferecer um serviço diferenciado e um importante suporte
técnico e de desempenho para que o comprador opte pela mudança. Essa mudança
pode demandar custos, para justificar a confiança do comprador para escolha de novo
fornecedor.

•

Acesso aos canais de distribuição: barreira criada a partir da necessidade do entrante
de assegurar distribuição do seu produto. É uma manobra que demanda redução de
lucros, pois a empresa entrante terá que oferecer melhores preços. Torna-se uma
barreira de entrada mais complicada, quando há, por parte dos já fornecedores, um
relacionamento de confiança estruturado em qualidade dos produtos e exclusividade.
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Fundamental também é mencionar as vantagens e desvantagens destas forças.

2.2.1.2 Desvantagens de custo independentes de escala

Segundo Porter (1996), desvantagens de custo independentes de escala ocorrem
quando as empresas existentes possuem vantagens inigualáveis de custos, independente do
porte das empresas entrantes.
São consideradas vantagens mais importantes:
•

“Know-how”: conhecimento patenteado.

•

Acesso favorável às matérias-primas: antecipação das empresas estabelecidas no
controle de suas necessidades a preços menores e sensíveis a oscilações do mercado.

•

Localizações favoráveis: ocupação, por parte das empresas já existentes, de imóveis
favoráveis antes do aumento de valor no mercado.

•

Subsídios oficiais: vantagens para empresas estabelecidas através de subsídios
governamentais.

•

Curva de aprendizagem ou de experiência: tendência de declinação do custo
unitário, em alguns negócios, provindos da experiência.

Porter (1996) cita ainda a importância da política governamental como barreira de
entrada, afirmando que esta controla licenças de funcionamento e limites de acesso a
matérias-primas. Esse pode não só controlar a entrada, mas também impedi-la.

2.2.1.3 O Poder de barganha dos clientes

Para Porter (1996), os grupos compradores exercem intensa influência sobre a
indústria. De acordo com este, são eles que acirram a competição e forçam a queda dos preços
e o aumento da qualidade dos produtos e da oferta de serviços. A capacidade de compra
desses grupos é que determina a sua importância para as indústrias, bem como a posição no
mercado.
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De acordo com Porter (1996), as circunstâncias que podem determinar se um grupo
comprador é importante são:
•

Se está concentrado ou adquire grandes volumes em relação às vendas do
vendedor: ocorre quando uma grande parcela de vendas está concentrada em um
comprador.

•

Se os produtos que ele adquire da indústria representam uma fração significativa
de seus próprios custos ou compras: refere-se à disposição dos compradores de
investir recursos para garantir bons preços.

•

Se os produtos que ele compra da indústria são padronizados ou diferenciados:
trata-se da prática dos compradores de jogar uma companhia contra a outra, na certeza
de que irão encontrar fornecedores alternativos.

•

Se ele enfrenta poucos custos de mudança: nesse caso, se os custos de mudança são
pré-estabelecidos, o vendedor cativa o comprador, caso contrário o comprador fica
fortalecido.

•

Se consegue lucros baixos: quando os lucros são reduzidos, reduzem-se os custos da
compra.

•

O produto da indústria: não é importante para a qualidade dos produtos ou serviços
do comprador, caso em que os valores são menos importantes que a qualidade do
produto que o comprador deseja.

•

O comprador tem total informação: o comprador detém conhecimento sobre os
custos do fornecedor.

2.2.1.4 O poder de barganha dos fornecedores

Esta força, segundo Porter (1996), pode ser percebida quando os fornecedores detêm o
poder de negociação sobre a indústria. As indústrias, em geral, estreitam suas margens de
contribuição e tem sua rentabilidade comprometida.
De acordo com Porter (1996) situações em que um grupo fornecedor é forte podem ser
descritas:
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•

Quando é dominado por poucas companhias e é mais concentrado do que a indústria
para a qual vende: há percepção deste aspecto quando os compradores são mais
pulverizados. Neste caso, os fornecedores possuem maior influência nos preços.

•

Não está obrigado a lutar com outros produtos substitutos na venda para a indústria:
em caso contrário, competir com produtos substitutos fragiliza até os fornecedores
mais fortes.

•

A indústria não é um cliente importante para o grupo fornecedor: nesse caso,
geralmente, o fornecedor vende para várias indústrias.

•

O produto dos fornecedores é um insumo importante para o negócio do comprador:
ocorre quando a qualidade e o sucesso do produto do fabricante estão relacionados
com a qualidade do produto do fornecedor.

•

Os produtos do grupo de fornecedores são diferenciados ou o grupo desenvolveu
custos de mudança: isto ocorre quando o fornecedor não enfrenta problemas com
custos de mudança.

•

O grupo de fornecedores é uma ameaça concreta de integração para frente: está
relacionado às condições de melhora de compra da indústria.

2.2.1.5 Ameaça de produtos substitutos

Conforme Porter (1996), as indústrias fabricantes de produtos substitutos exercem uma
pressão sobre as empresas de um setor determinando os preços e provocando a redução dos
lucros. Os produtos substitutos são uma alternativa para o comprador, e seu grau de
atratividade irá depender dos benefícios oferecidos, como custo-desempenho. A pressão sobre
o lucro da indústria será proporcional aos benefícios oferecidos pelos produtos substitutos.
A identificação de produtos substitutos é feita por meio de pesquisas em busca de
produtos que desempenhem o mesmo papel dos produtos da indústria.
Segundo Porter (1996), existem dois tipos de produtos substitutos que exigem maior
atenção: O primeiro se refere àqueles que apresentam possibilidades de melhoramento do seu
“trade-off” de preço-desempenho com o produto da indústria. O segundo se refere àquele com
altos lucros que são produzidos por indústrias. Se houver algum aumento na concorrência da
indústria provocando aperfeiçoamento ou redução de preço dos produtos, eles são
apresentados imediatamente no mercado.
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2.2.1.6 A rivalidade entre os concorrentes

Para Porter (1996), a disputa por posição consiste na rivalidade entre concorrentes. Para
tanto se usam estratégias. A motivação para isso se dá diante da possibilidade de melhorar as
condições no mercado, ou mesmo pela iminência de perder posições para os concorrentes. Em
uma indústria, as empresas são dependentes entre si, e, quando surge um movimento
competitivo, ocorre uma reação por parte das outras empresas, o que pode vir a resultar em
aprimoramento da nova empresa ou da indústria, não estando, porém, descartado o efeito
inverso: a piora da situação já existente.
A redução dos preços, por exemplo, gera concorrência instável, que pode reduzir a
rentabilidade da indústria, uma vez que os concorrentes acabam rapidamente igualando seus
preços.
De acordo com este, a rivalidade é causada por vários fatores estruturais que interagem
entre si, fazendo-se necessário citá-los:
• Concorrentes numerosos ou bem equilibrados: há uma grande probabilidade
de dissidência quando as empresas são numerosas, levando algumas a acreditar que
não são notadas.
• Crescimento lento da indústria: a concorrência se transforma em uma
conquista de mercado para as empresas que desejam expandir.
• Custos fixos ou de armazenamento altos: incita as empresas a satisfazer a
capacidade. É uma pressão que, no caso de excesso de capacidade, leva todas as
empresas à redução de preços.
• Ausência de diferenciação ou custos de mudança: quando um produto é
visto como um artigo de primeira ou quase primeira necessidade, ocorre uma ausência
de diferenciação. Nesse caso, ocorrem pressões para redução de preços e melhorias de
serviços, o que irá direcionar a escolha do comprador.
• Capacidade aumentada em grandes incrementos: a capacidade deve ser
acrescida em grandes incrementos por determinação das economias de escala.
• Concorrentes divergentes: estão sempre se chocando por diferenças na forma
de competição no mercado. Essas empresas adotam medidas diferenciadas entre si no
que diz respeito a estratégias, objetivos, relações, origens, entre outras medidas.
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• Grandes interesses estratégicos: quando empresas desejam crescer dentro da
indústria, tendo interesses em jogo, acabam aumentando a instabilidade devido à
grande rivalidade gerada.
• Barreira de saída elevada: fatores econômicos que mantêm as companhias
competindo, mesmo com retornos baixos ou negativos.

2.2.1.7 Barreiras de saída: as cinco principais fontes

De acordo com Porter ( 1996), as principais fontes das barreiras de saída podem ser
descritas com sendo:
• Ativos especializados: esses ativos possuem valores baixos de liquidação ou
altos custos de transferência ou conversão, por serem especializados para certas
atividades ou locais.
• Custos fixos de saída: estes custos são provenientes de capacidade de
manutenção para componentes sobressalentes, acordos trabalhistas, entre outros.
• Inter-relações estratégicas: refere-se à capacidade de marketing, instalações
compartilhadas, acesso ao mercado financeiro etc.
• Barreiras emocionais: ocorrem quando a administração reluta em justificar
economicamente as decisões de saída, seja por orgulho, por lealdade aos empregados
ou por outras razões.
• Restrições de ordem governamental e social: refere-se às conseqüências
econômicas para uma região, como o desemprego. Nesse caso não há encorajamento
por parte do governo para a saída do empreendimento,.

2.2.1.8 O Governo

De acordo com Porter (1996) os atos regulatórios e os fatores políticos são decisivos,
mais que os econômicos, nas influências do governo na indústria, sejam como fornecedor ou
como comprador. Essas regulamentações podem ainda influenciar os custos, o crescimento e
a concorrência das indústrias.
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Diante disso, é importante que conste na análise estrutural um diagnóstico completo
sobre as influências políticas do governo, não só as atuais, como as projeções futuras, para se
saber quais serão as condições estruturais, bem como as condições do mercado.

2.2.2 Cadeia de valor

Porter (1998) propõe a cadeia de valor, explicando como as empresas vão identificar as
maneiras para criação de valor. Segundo Porter, há nove atividades estratégicas para uma
empresa criar valor:

2.2.2.1. Principais atividades

• Logística interna: atividade voltada para suprimento interno de materiais.
• Operações: atividades voltadas para transformação destes suprimentos em
produtos finais.
• Logística externa: expedição dos produtos finais.
• Marketing e vendas: comercialização destes produtos.
• Serviço: assistência técnica.

2.2.2.2 Atividade de apoio

Porter (1998) afirma constituir as atividades de apoio: a aquisição, desenvolvimento de
tecnologia, gerência de recursos humanos e infra-estrutura.
Não há como realizar diagnóstico da vantagem competitiva de uma empresa observando
esta pelo todo. Assim é indispensável a definição da cadeia de valores da empresa.
De acordo com Porter (1998) o sucesso da empresa dependerá não do desempenho de
cada departamento, mas do desempenho do todo, e a coordenação sob este contexto se torna
essencial, daí a importância de formação de equipes multidisciplinares.
Desenvolver novos produtos, gerenciar estoque, atrair e reter clientes, acompanhar o
pedido e entrega deste e atender o cliente de forma integrada fazem parte da função destas
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equipes, por se tratar do processo central da empresa, o que vem a gerar vantagem
competitiva.

2.2.3 As estratégias genéricas de Porter

Porter (1996) teoriza as três estratégias competitivas, que são implementadas para que as
indústrias mantenham posição sustentável. As indústrias, de acordo com Porter, raramente
implantam mais de uma estratégia. No entanto deve-se ter total conhecimento da cadeia de
valores de seu segmento, antes de se optar pela estratégia competitiva.

2.2.3.1 Liderança no custo total

Principalmente nos anos 70, essa estratégia foi muito utilizada, tendo como objetivo,
dentro de uma empresa, o controle sistemático das despesas e custos.
Segundo Porter (1996), fatores como a qualidade, dentre outros, são muito importantes,
mas o foco central dessa estratégia para superar os concorrentes é, sem dúvida, o custo baixo.
Mesmo que forças competitivas tenham significativa presença, quando se adotam, como
estratégia, baixos custos, pode-se contar com retornos acima do esperado para a indústria.
Além disso, não há riscos de compradores poderosos forçarem a baixa dos preços. Outra
vantagem é que, mesmo com grandes fornecedores aumentando o valor dos insumos, isto
possibilita boa estrutura para enfrentar a alta dos preços. Trata-se de boa defesa contra os
concorrentes, uma vez que, mesmo depois de toda a competição e absorção dos lucros, a
posição de custo ainda possibilita retornos. A empresa fica em condições favoráveis, ainda
quando se trata de produtos substitutos de concorrentes, ao adotar a posição de baixo custo.
Assim, uma posição de baixo custo protege a empresa contra todas as cinco forças
competitivas, porque a negociação só pode continuar a erodir os lucros até o ponto
em que os lucros do próximo concorrente mais eficiente tenham sido eliminados e
porque os concorrentes menos eficientes sofrerão antes as pressões competitivas.
(PORTER, 1996, p. 50)

Possuir acesso a matérias-primas e grande parcela de mercado, dentre outras situações
que ofereçam vantagens, é que leva a posição de custo total baixo. Outro fator relevante para
isso é o projeto de produtos para simplificar a fabricação e manutenção e assim diluir custos e
atendimento para a expansão do volume. Todavia prejuízos iniciais para garantir a parcela de
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mercado, alto investimento em novos equipamentos e fixação de preços fazem parte das
exigências da estratégia de baixo custo. Vale destacar que a redução de custos e a economia
nas compras são provenientes de conquistas de parcela no mercado. Tendo a posição de baixo
custo consolidada, obtém-se poder para novos investimentos, com garantia de manutenção do
baixo custo e da liderança.

2.2.3.2 Diferenciação

De acordo com Porter (1996), diferenciar o serviço ou o produto que a empresa oferece
é a função dessa estratégia, fazendo com que a indústria ofereça algo personalizado. Para
tanto, há muitos caminhos que irão contribuir para isso, como tecnologia, serviços oferecidos
sob encomenda, imagem de marca ou projeto, rede de fornecedores etc. É importante não se
esquecer dos custos, mesmo não sendo esse, a princípio, o foco estratégico.
Embora de modo distinto da liderança de custo, a diferenciação também pode criar
condições para enfrentar as cinco forças competitivas, já que possibilita, para a indústria,
aumento de retorno. Outra característica importante dessa estratégia de acordo com Porter
(1996), é a fidelidade dos consumidores que buscam a marca, a qualidade e o preço.
A diferenciação produz margens mais altas com as quais é possível lidar
com o poder dos fornecedores e claramente ameniza o poder dos
compradores, dado que lhes faltam alternativas comparáveis, sendo, assim,
menos sensíveis aos preços. (PORTER, 1996, p. 52)

A obtenção de alta parcela no mercado não está necessariamente ligada à estratégia de
diferenciação, uma vez que a idéia de exclusividade torna-se incompatível com alta de parcela
de mercado. Mas isso não exclui a possibilidade de “trade-off” com a posição de custo, ao se
atingir a diferenciação, se, para alcançá-la, tornam-se necessários muitos gastos em materiais,
projeto do produto, dentre outras atividades.
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2.2.3.3 Enfoque

Essa estratégia pode assumir diversas formas, já que é direcionada a um grupo
específico de compradores, a um mercado geográfico ou a um segmento da linha de produtos.
O que a distingue das outras duas estratégias é justamente não ter o foco direcionado à
indústria de forma abrangente, e sim atingir o alvo determinado eficientemente. Para isso
todas as forças vão nessa direção, com a idéia de se afunilar no sentido do alvo.
Dessa forma, aumentam-se a eficácia no atendimento. Essa é a diferenciação pretendida
pela empresa: atender de forma especial mesmo não abrangendo todo o mercado, mas,
alcançando baixo custo e diferenciação em um ponto estratégico.

A empresa que desenvolve com sucesso a estratégia de enfoque pode também ter
potencialmente retornos acima da média para sua indústria. O enfoque desenvolvido
significa que a empresa tem uma posição de baixo custo com seu alvo estratégico
com alta diferenciação, ou ambas. (PORTER, 1996, p. 53)

O enfoque resulta em “trade-off” entre volume de vendas e rentabilidade, mas isso não
ocorre necessariamente em relação à posição global de custo. Essa estratégia, obviamente,
consiste em limitações no tocante à parcela total de mercado.

FIGURA 2 - As estratégias competitivas de Michael Porter.
Fonte: PORTER (1996, p.53)

As três estratégias diferem em algumas dimensões, mas há implicações comuns, a
seguir citadas:
•

Liderança no custo total - Os recursos e habilidades em geral requeridos são:
investimentos de capital sustentado e acesso ao capital; capacidade de engenharia de
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processo; elevada supervisão na mão-de-obra; produtos projetados para melhoria na
fabricação; e sistema de distribuição com baixo custo. Os requisitos organizacionais
comuns são: controle de custo rígido; relatórios de controle freqüentes e detalhados;
organização e responsabilidades estruturadas; e incentivos baseados em metas
estritamente quantitativas.
•

Diferenciação - Os recursos e habilidades requeridos, em geral, são: grandes
habilidades de marketing; engenharia do produto; tino criativo; grande capacidade em
pesquisa básica; reputação da empresa como líder em qualidade ou tecnologia; longa
tradição na indústria ou combinação ímpar de habilidades trazidas de outros negócios;
e forte cooperação dos canais. Os requisitos organizacionais comuns consistem em:
forte coordenação entre funções em P&D; desenvolvimento do produto e marketing;
avaliações e incentivos subjetivos em vez de medidas quantitativas; ambiente ameno
para atrair mão-de-obra altamente qualificada; e cientistas ou pessoas criativas.

•

Enfoque - Os recursos e habilidades em geral requeridos são combinações das
políticas acima dirigidas para a meta estratégica em particular.

Uma opção exeqüível para enfrentar as forças competitivas é utilizar das estratégias
genéricas. O problema consiste quando uma empresa não é bem sucedida no desenvolvimento
de sua estratégia e acaba ficando no “meio-termo”, o que a deixa em situação estratégica
extremamente delicada. Sem investimento de capital e parcela de mercado, a empresa pode
acabar optando pelo caminho do enfoque e da diferenciação, abrangendo toda a indústria, ou
da posição de custo baixo e de menor abrangência.
Abdicar dos seus lucros ou abrir mão de clientes importantes que exigem baixos
preços é o que resta à empresa estagnada no meio-termo, que geralmente fica condenada à
baixa rentabilidade. Essa empresa pode perder para outras que tenham metas de altas
margens, diferenciação global ou de baixo custo. A indefinição da cultura empresarial e a
contradição dos arranjos organizacionais são possíveis indicativos de empresa que se fixou no
meio-termo.
Para isso há saídas estratégicas, dependendo das condições, como o enfoque ou a
diferenciação. A empresa pode ainda tomar medidas dispendiosas com o intuito de atingir a
liderança, o que poderia demandar compra de parcela de mercado. Para qualquer uma das
estratégias genéricas, são necessários boa estrutura e diferenciados recursos.
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2.2.4 Riscos das estratégias genéricas

Conforme Porter ( 1996), as empresas correm dois riscos em relação as estratégias
genéricas: um deles é o de não atingir a estratégia almejada, ou mesmo de não conseguir
mantê-la. O outro risco seria de a evolução da indústria superar a vantagem alcançada pela
estratégia. O conhecimento desses riscos é de primordial importância para que a empresa
saiba qual a opção mais acertada para o seu empreendimento. De acordo com Porter (1996) os
riscos das estratégias são:

2.2.4.1 Riscos da liderança no custo total

•

Aprendizados anteriores ou anulação do empreendimento devido às mudanças
tecnológicas.

•

Aprendizado de baixo custo por novas empresas que entrem na indústria ou
por novos seguidores.

•

Incapacidade de ver a mudança necessária no produto ou no seu marketing.

•

Inflação em custos que estreitam a capacidade de a firma manter o diferencial
de preço suficiente para compensar a imagem da marca do produto em relação
ao preço dos concorrentes.

2.2.4.2 Riscos da diferenciação

•

O diferencial de custos entre os concorrentes de baixo custo e a empresa
diferenciada torna-se muito grande, para que a diferenciação consiga manter a
lealdade à marca.

•

A necessidade dos compradores em relação ao fator de diferenciação diminui.
Isto pode ocorrer à medida que os compradores se tornem mais sofisticados.

•

A imitação reduz a diferenciação percebida, uma ocorrência comum.
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2.2.4.3 Riscos do enfoque

•

O diferencial de custos entre os concorrentes que atuam em todo o mercado e
as empresas que adotaram enfoques particulares se amplia de tal modo que
elimina as vantagens de custos de atendimento de alvo estreito ou anula a
diferenciação alcançada pelo enfoque.

•

As diferenças nos produtos ou serviços pretendidos entre o alvo estratégico e o
mercado, como um todo, se reduzem.

•

Os concorrentes encontram submercados dentro do alvo estratégico e
desfocalizam a empresa com estratégia de enfoque.

Entretanto muitas empresas, principalmente de pequeno porte, buscam a estratégia de
enfoque essencialmente pela escassez de recursos para explorar mercado mais amplo e
diversificado.

2.3 Analise do ambiente externo- Oportunidades e ameaças:

O monitoramento das forças ambientais é essencial para uma unidade obter e manter
os resultados positivos. Se faz necessário a identificação das oportunidades e ameaças
associadas a cada tendência de mudança no ambiente da industria.
Uma oportunidade é reconhecida quando uma empresa pode lucrar ao atender ás
necessidades dos consumidores de um segmento, sendo sua atratividade reconhecida em
função da possibilidade de sucesso. Em um ambiente competitivo, a geração de valor e sua
manutenção ao longo do tempo decorrem do desempenho junto ao cliente.
A ameaça ambiental é reconhecida por um desenvolvimento desfavorável, que gera a
depreciação das vendas e lucros se não combatida. A classificação das ameaças em função de
seu grau de gravidade a empresa é necessária, requerendo plano de contingência quando
preciso.
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3. Caracterização do setor de vestuário:

3.1 O perfil da indústria do vestuário do Estado brasileiro

O setor do vestuário é caracterizado, segundo a ABIT (2007), por ser formado por
aproximadamente 20.500 empresas no Estado brasileiro, sendo que mais de dez mil destas
estão concentradas na região sudeste, gerando mais de 1 milhão de empregos diretos, com
produção superior a 1 milhão de toneladas de peças ao ano e tendo faturamento superior a
US$ 30 bilhões ao ano.
Este setor é caracterizado pela heterogeneidade, haja vista os diversos subsetores que o
compõem, dado o baixo valor do investimento necessário para se constituir uma confecção.
Segundo dados obtidos junto à ABIT (2007), o investimento necessário para gerar um
posto de trabalho neste contexto setorial é de R$ 1.000,00, estando assim estruturado:
empresas de pequeno porte – com até 60 funcionários - representam 60% do setor, as com até
300, 37%, e as com mais de 300 funcionários, consideradas grandes, apenas 3%.
Esta característica é peculiar do setor, não se restringindo ao Brasil, onde a concentração
dessa indústria está na região sul e sudeste, com a expressividade de 87% nacionais.
Segundo a OMC (2007), o maior produtor mundial de confecções é a China, com 28%
do mercado, seguida pela Índia, Estados Unidos, México e Turquia. O Brasil é o 6o maior
produtor mundial, com aproximadamente 3,6% do mercado mundial. A China também é a
maior exportadora, com 24% das exportações mundiais de confeccionados, seguida por Hong
Kong (9,7%), Itália (6,6%), Turquia (4,3%) e Alemanha (4,1%).
Dentro deste contexto, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comercio Exterior (MDIC, 2007), o Governo Chinês informou que as exportações para o
Brasil de produtos têxteis e de confeccionados no ano de 2006 atingiu US$ 461 milhões.
Conforme demonstrado, de acordo com o IBGE, em virtude de sucessivos déficits
comerciais, a produção interna teve redução em torno de 40%.
Os Estados Unidos são o principal mercado para a indústria de confeccionados (36% das
exportações brasileiras), seguidos pela Espanha (11,1%), Argentina (9,7%) e Chile (5,9%),
conforme dados do ano de 2006 da ABIT.
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3.1.1 Os três subsetores da cadeia produtiva

A cadeia produtiva é formada de acordo com ABIT (2.006) pelos subsetores de fibras e
filamentos, têxtil e o de confecções. Descreve-se abaixo, cada subsetor.
•

Fibras e filamentos: produzem matéria-prima para a indústria têxtil. Podem ser de
origem:

•

-

Natural: animal ou vegetal.

-

Química: indústria química e petroquímica.

Têxtil: responsáveis pela fabricação dos tecidos ou malhas. É segmentado em:
-

Fiação: recebe fibras das algodoeiras , beneficiadoras (outras fibras naturais) e
da indústria química e petroquímica (fibras químicas) e produz o fio.

•

-

Tecelagem: recebe o fio das fiações e produz o tecido cru.

-

Malharia: recebe o fio produzido pelas fiações e produz a malha crua.

-

Beneficiamento: tinge ou estampa os tecidos.

Confecções: transformam os tecidos e as malhas em peças acabadas para o usuário
final. Concentra a maior parte do faturamento da cadeia. Compreendem os seguintes
tipos de confecções:
-

Vestuário: jeanswear, social, uniforme profissional e EPI, moda íntima, moda
praia, moda infantil, moda em couro, moda esporte, surfwear, moda em tricô,
moda bebê, moda clássica, entre outras.

-

Meias e Acessórios;

-

Artigos técnicos: sacarias, redes, lonas.

-

Linha-lar: cama, mesa e banho, incluindo cortinas e tapetes.
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QUADRO 1

Região / UF

Descrição das cidades e subsetores
Belo Horizonte, Divinópolis, Juiz de Fora e Cataguases (Jeans, malha); São João

Minas Gerais Nepomuceno (lingerie); Montes Claros e Bicas (jeans), Uberlândia e Uberada (moda
casual); Passos e Muriaé (infantil); Formiga (jeans); e Januária (moda íntima).
Sudeste

São Paulo
Espírito

Amparo (moda infantil/bebê), Ibitinga e Americana (cama, mesa e banho); São Paulo
(todos); e Auriflama (lingerie dia e camisaria/malha).
Vila Velha e Colatina (malharia em geral e jeans).

Santo
Rio de

Rio de janeiro, ( jeans, moda praia, moda casual); Nova Friburgo (lingerie dia e moda

Janeiro

praia); Itaperuna (lingerie noite ); e Cabo Frio (moda praia))

Ceará

Nordeste

Piauí

Fortaleza (roupa íntima, moda praia e jeans).

Teresina (jeans)

Sergipe

Tobias Barreto (cama, mesa e banho, bermudas, shorts, vestidos e mosquiteiros).

Rio Grande

Santa cruz (cama, mesa e banho).

do Norte
Pernambuco

Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe (moda intima, jeans e sufwear).

Distrito

Brasília e entorno (vestuário em geral).

Centro Oeste

Federal
Mato Grosso

Dourados e Campo Grande (vestuário em geral).

do Sul
Goiás

Paraná

Pirenópolis e Catalão (jeans, roupas finas e de malha e infantis).

Maringá, Apucarana, Cascavel, Cianorte e Londrina (jeans e bonés).

Sul

Santa

Blumenau e Jaraguá do Sul (vestuário em malha), Itajaí, Brusque, Indaia, Ituporanga,

Catarina

Gaspar, Pomerode e Rio do Sul (malharia, cama, mesa e banho).

Rio Grande

Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves (moda tricot).

do Sul

Fonte: ABIT, 2007. Disponível

em: <http//www.abit.org.br/guiatexbrasil>
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O grande uso da mão-de-obra no processo de produção explica a exportação
das indústrias de países como China, Coréia e Taiwan, onde o custo deste recurso é bem
inferior se comparado aos dos demais. Comparativamente, no Brasil, o salário mínimo,
excluído os encargos sociais é de US$ 200, enquanto na China, segundo a FIEMG (2007), é
de US$ 50 em média, dependendo da região.

3.1.2 A matéria-prima

Segundo a ABIT (2007), as matérias-primas têm suas origens essencialmente no sudeste
e no sul do país, com maior concentração no Estado de São Paulo.
De acordo com esta mesma fonte, observou-se que, em média, as microempresas (60%)
consomem até 900 kg de tecido/mês, enquanto as pequenas empresas (37%), 1.000 kg a 8.000
kg/mês. Apenas 3% das empresas do setor (as maiores) ultrapassam 8.000 kg/mês.
Assim, as confecções - em função do mercado em que se encontram - fazem uso dos
mais diferenciados tipos de tecidos e insumos, identificados na TAB 1:

TABELA 1
Tipos de produtos fabricados x tecidos utilizados (percentual utilizado no
produto)
Algodão

Tecido

Tecido

100%

misto

sintético

50,9%

52,3%

55,4%

Roupa infantil

24,6%

29,2%

Roupa em jeans

18,7%

Moda esportiva

Geral

Plano

Malha

Feltro

63%

76,1%

57,9%

70%

23,9%

23,4%

24,7%

27,3%

30,3%

23,7%

13,5%

18,3%

24,4%

14,5%

23,8%

14,3%

15%

16%

16,6%

20,6%

18,9%

38,2%

13,1%

15%

14,7%

15,5%

19,5%

15,5%

22,4%

Moda íntima

9,6%

9,8%

12%

8,6%

7,1%

11,4%

22,4%

Moda clássica

9,3%

7%

10,5%

11,4%

18,3%

9,2%

46,9%

Roupa esporte
ou social

Roupa
profissional

Fonte: ABIT, 2007, Disponível

em: <http//www.abit.org.br/guiatexbrasil>
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Importante mencionar que vem-se intensificando no setor o uso de tecidos antialérgicos,
antimicrobial, antiestáticos e retardantes a chamas.
Projetos vêm sendo disponibilizados para uso de tecidos cuja composição não degrada o
meio ambiente. Além de algodão, linho e rami, devem ser lembradas as fibras à base de malva
(cultivada no Amazonas), óleos à base de milho natural e corantes naturais extraídos de folha
de mamona, pau-brasil e urucum.

3.1.3 O processo produtivo

Basicamente as fases do processo de produção da indústria de confecção são: a criação e
o estilo do produto, o corte e a modelagem, a costura, a lavagem e a passação. O estilo e a
criação é que determinam o tempo de duração em cada fase do produto no ciclo de produção.
Neste contexto, a tendência da moda se torna determinante no custo do produto, já que pode
haver necessidade de tempo maior na costura, no corte ou na lavanderia do mesmo. E isto é
pré-determinado pela concepção do produto e com base em suas tendências e características.
Assim, dependendo do item - fantasia carnavalesca, peça íntima ou túnica -, este ditará o
tempo de produção em cada fase acima mencionada em função de suas tendências e
características.
Na fase do corte e da lavanderia, no período de 1980 a 2006, pode se observar elevado
avanço tecnológico. O primeiro, com a introdução do sistema CAD/CAM (Computer Aided
Design/Computer Aided Manufacturing), que reduziu significativamente o desperdício com o
tecido, vindo a aperfeiçoar o risco e o corte do mesmo, além de permitir ajustes na
modelagem. A operação do corte pode ser manual ou automática. Quando manual, pode ser
usada tesoura mecânica ou elétrica com lâmina circular ou vertical. Se automática, é comum a
utilização de prensa cortante, leitura óptica e comando numérico, com este sistema podendo
ser a jato de água, a laser ou a lâmina.
A tecnologia voltada à lavagem também avançou, com uso de enzimas que atuam nas
fibras têxteis, modificando o tecido em conformidade com a tendência, mas também na
eficiência deste, otimizando o uso energético e temporal, além de propiciar flexibilidade e
incorporação de novos conceitos na moda.
O lixar dos tecidos, o amaciamento, a centrifugação e a lavagem a temperaturas
específicas fazem parte do processo da indústria do vestuário como um diferencial importante.
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O maquinário com foco na costura, dependendo do mercado, requer investimento maior,
e este depende do tecido que é usado e de suas características, principalmente no aspecto
evolutivo dos pontos de costura, podendo ser simples, duplo, múltiplo e em cadeia, seguindo
novamente a tendência estacionária. O maquinário de que se dispõe pode ser horizontal ou
vertical, e sua funcionalidade pode ser normal (ponto a ponto, cortar e casear, ponto cadeia,
recobrimento, ziguezague) ou especial (casear, pregar, mosquear, entre outras). Assim, o
avanço tecnológico ocorreu em algumas operações da produção, substituindo o maquinário
mecânico pelo maquinário eletrônico.
Apesar de sofrer avanços em sua tecnologia, em face do valor do investimento, estes se
mostraram pouco acessíveis em função da característica do setor, que tem sua concentração
nas micro e pequenas empresas, o que faz com que esta tecnologia não chegue a elas.
Temos hoje importantes feiras mundiais, que disseminam inovação tecnológica neste
setor. Cita-se a ITMA (Internacional Exhibition of Textile Machinery), cuja edição de 2007
foi em Muniche/Alemanha, com aproximadamente 1.500 expositores dos mais diferentes
países. O mesmo ocorre em outros países, como em Milão/Itália, eventos, estes, geralmente
organizados pela Cematex (Comitê Europeu dos Fabricantes de Máquinas Têxteis).
Igualmente importantes - quantitativa e qualitativamente – são as feiras dos países asiáticos,
como China, Japão e Coréia do Sul, recentemente foi realizada a feira “Clean Show”, em Las
Vegas/USA, voltada para equipamentos com economia energética e de água.
O treinamento contínuo é a base do sucesso da confecção, apesar dos avanços acima
descritos, uma vez que é ainda necessário uso maciço de mão-de-obra no processo produtivo.
Importante aspecto do setor é o uso de normatização de abrangência mundial no
dimensionamento do tamanho das peças, o que interfere diretamente no processo produtivo.
Essa é mais uma peculiaridade desse setor, em especial quando tratamos de comércio
internacional.
Um aspecto legal e essencialmente importante para a sociedade é a descrição do produto
através da etiquetagem do produto confeccionado. Identificação do fabricante, país de origem,
cor, tamanho, composição, percentual dos insumos, além dos cuidados em sua preservação,
são informações que atendem à legislação e à necessidade do consumidor.
A regionalidade, que congrega o aspecto cultural, socioeconômico e climatológico, é de
fato variável de grande peso na indústria do vestuário. A criação e o estilo acompanham as
tendências, mas conjugam esta ao mercado e sua regionalidade, ao qual se destina.
No transcorrer da década de 80, inseriram-se no contexto produtivo técnicas de
produção que trouxeram nova filosofia e com ela expressivos ganhos de produtividade. Isto
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tem a ver com o JIT- just in time, com formação de equipes de trabalho, polivalência dos
operadores, redução de estoques e flexibilidade na estrutura. Mas, a despeito de todo este
esforço, que produziu verdadeira revolução na confecção mundial, reduzindo seus custos e
dando salto qualitativo, o recurso mão-de-obra ainda continua sendo o seu principal
propulsor.
Nos anos 90, a terceirização no Brasil foi adotada como forma de reduzir ainda mais os
custos e flexibilizar a estrutura.

Essa medida amplamente disseminada fez aumentar o

número de empresas no setor, alterando e expandindo a sua cadeia produtiva.

3.1.4 A comercialização da indústria do vestuário:

A política de comercialização dos produtos deste setor, em geral, é bem diversificada.
Sua atuação no varejo e atacado procede-se através de pronta-entregas, showroons,
representantes comerciais, além de possuir lojas virtuais nos principais sites interativos,
abrangendo o mercado de forma eficiente.

TABELA 2
Distribuição da comercialização do setor do vestuário brasileiro
Distribuição das vendas

%

Atacado

10,4%

Hiperlojas de departamentos

8,0%

Lojas especializadas

24,9%

Lojas de varejo (cadeia)

8,6%

Varejo independente

19,5%

Coop./Governo

5,4%

Industrial

7,8%

Outros

15,4%

Fonte: ABIT, 2007

Disponível em: <http//www.abit.org.br/guiatexbrasil>

Geralmente as coleções são lançadas semestral ou trimestralmente, correlacionadas às
estações climatológicas.
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Conta-se com mais de 50 eventos realizados anualmente, como o São Paulo Fashion
Week - SPFW, o Fashion Rio, além da tradicional Feira Nacional da Indústria Têxtil - FENIT,
dentre outros que movimentam mais de 3 bilhões de reais ao ano em nível nacional.
No Brasil dos aproximadamente 20.500 estabelecimentos dos quais podemos destacar as
confecções DeMillus, Guararapes, Lupo, Marisol, Hering e Malwee.
De ponderável importância econômica e social para o Estado brasileiro, a indústria do
vestuário vem atravessando fase de adaptação frente à forte concorrência estrangeira.

4 O panorama macroeconômico do Estado brasileiro - Período de 1990 a 2006

A descrição das principais medidas econômicas que regeram a economia do período
desta dissertação é de suma importância para a clareza do entendimento das estratégias
utilizadas pela empresa, objeto deste estudo, essencialmente pela sua contextualização dentro
do tema de pesquisa, sendo o governo importante influenciador do modelo das cinco forças de
Porter.
O período em estudo é marcado pela política de cunho neoliberal, terminando com o
período nacional desenvolvimentista.
Importante mencionarmos que o Governo Sarney propiciou o início da abertura
econômica, realizada no Governo Collor, com a criação do câmbio de taxas flutuantes em
1988 para mercados específicos e dos Anexos I, II, III regulamentando a entrada de
investidores estrangeiros.
Em 1990, iniciou-se nova fase na política econômica brasileira. O Governo Collor, no
primeiro dia de seu governo, reinstituiu o “Cruzeiro” anunciando as seguintes medidas:
• A moeda “Cruzeiro” manteve paridade de valor com a anterior.
• Depósitos à vista e poupança foram limitados a Cr$ 50 mil (cerca de US$ 1,2
mil ao câmbio da época), e as aplicações limitadas a 20% do valor, ficando o saldo
residual disponível após o período de dezoito meses.
• Criação do Imposto de Renda sobre aplicações na bolsa de valores e majoração
das alíquotas do IPI.
• A política cambial tem seu sistema adotado como flutuante.
• Os salários foram reajustados pela inflação até fevereiro. O salário mínimo
seria reajustado a cada três meses.
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No entanto o Brasil tem a volta da inflação, o nível de desemprego sobe, e em maio o
governo Collor decide parar de indexar os preços e salários, deixando prevalecer a livre
negociação do mercado.
Em fevereiro de 1991, implantava-se o Plano Collor II, que tinha como objetivo ajustar
as despesas e modernizar o parque industrial nacional. Dentre as principais medidas adotadas,
destacam-se:
• O término da indexação.
• Redução em 10% das despesas das empresas públicas federais.
• O reajuste das tarifas públicas.
• Os preços foram novamente congelados a partir de janeiro de 1990.
Mas a inflação brasileira persiste e com ela o desemprego, e no fim de 1992, Collor é
destituído da chefia do Executivo do Estado brasileiro, assumindo Itamar Franco. O Governo
Itamar Franco foi marcado pela implantação do Plano Real, que teve três fases: O ajuste
fiscal, a URV (Unidade Real de Valor) e a implantação da moeda de nome “Real”.
Sucintamente, o ajuste fiscal viria ajustando as receitas e despesas governamentais
necessárias para a implantação da nova moeda. Já a URV viria com a função de indexar a
economia, bem como os contratos vigentes.
O Plano Real foi concebido alicerçado no ideal desenvolvimentista, mas com controle
inflacionário. Embasado na abertura da economia buscando maior concorrência interna e
pagamento de taxas elevadas de juros da dívida pública, em virtude da incerteza e do controle
inflacionário.
Em 1o de junho de 1994, o Real entrou em vigor valendo 2.750,00 cruzeiros reais.
Importante mencionar que para o sucesso do controle inflacionário, o câmbio teve sua cotação
em relação ao dólar em R$ 1 para US$ 1 na data mencionada. Tais medidas fizeram com que
o Brasil fosse inundado pelas importações.
Especificamente no setor do vestuário, a tarifa de importação cairia de 60% para 20%
(TAB. 3), aumentando a importação, elevando diretamente a concorrência (Gráf. 4) e
afetando os preços, a rentabilidade da indústria e a atividade econômica.
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TABELA 3
Tarifas de importação do vestuário no Brasil
PERÍODO

TARIFA DE IMPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO

1990/ 1991

60%

1991/ 1994

30%

1994/ 2006

20%

2006

35%

Fonte: FIEMG (2007, p. 22)

GRÁFICO 4 - Importações do setor de vestuário - Brasil 1991-2006
Fonte: IPEADATA ( http://www.ipeadata.gov.br)

Em 1995, com a crise do México, o Governo, que já contava com Fernando Henrique
Cardoso como chefe do executivo, tomou medidas na política econômica, passando a adotar o
sistema de bandas na política cambial e elevando os juros. Neste período houve grande
turbulência no mercado financeiro, afetando diretamente a atividade produtiva.
Em 1997, veio a crise asiática, e novamente o Governo interveio fortemente,
aumentando mais uma vez as taxas de juros (GRÁF. 5) e lançando títulos atrelados ao
câmbio, com o objetivo de assegurar a estabilidade econômica, mas ao custo da recessão
econômica.
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GRAFICO 5- Taxa Selic- Brasil 1994-2007
Fonte: IPEADATA ( http://www.ipeadata.gov.br)

Em 1998 instalam-se a crise russa e sua moratória. A moeda desvalorizou-se fortemente,
e novamente o Governo brasileiro eleva a taxa de juros e toma outras medidas, como a
redução do IOF para entrada de capital e redução do prazo de pagamento da dívida, mas,
mesmo assim, tem que buscar recursos junto ao FMI (40 bilhões), o que exigiria uma política
fiscal e monetária restritivas, reduzindo ainda mais a atividade econômica.
Com a reeleição de Fernando Henrique Cardoso para o cargo de presidente da República
do Brasil, no início de 1999 há forte desvalorização da moeda brasileira, e a âncora cambial
do Plano Real não mais se viabiliza como alternativa de estabilização dos preços dos produtos
brasileiros.
A política monetária e fiscal foca-se a metas inflacionárias como âncora para a
estabilidade da economia, com efeitos extremamente restritivos. A moeda veio se
desvalorizando atingindo o patamar de quatro reais por uma unidade de dólar americano. A
política de juros permaneceu elevada, a inflação se mantinha sob controle, e o nível de
desemprego se elevou (GRÁF. 6), uma vez que a atividade econômica se retraiu.
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GRÁFICO 6 - Pessoal Empregado na Indústria - Brasil 1991-2006
Fonte: IPEADATA ( http://www.ipeadata.gov.br)

Há que se ressaltar que no governo FHC fora introduzida a “Lei de Responsabilidade
Fiscal”, considerado um avanço na gestão do recurso público e na busca da confiança e
credibilidade.
Luiz Inácio Lula da Silva, é eleito presidente do Brasil, tendo como adversário José
Serra, então ministro e candidato apoiado por FHC. Este fato, inicialmente, gerou incerteza
aos investidores estrangeiros quanto á política econômica a ser estabelecida, impulsionandoos naquele momento, a buscarem novos mercados.

GRÁFICO 7 – Taxa de Câmbio – Brasil 1994-2006
Fonte: IPEADATA ( http://www.ipeadata.gov.br)
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O governo Lula deu continuidade ao modelo neoliberal buscando o ajuste estrutural da
economia brasileira. Na área econômica, a moeda brasileira se valorizou, as taxas de juros
reduziram, o nível da atividade econômica se elevou e as reservas atingiram o nível mais alto
da história do país.
Reeleito para um segundo mandato, com a promessa de um Brasil desenvolvimentista,
anunciou “O Programa de Aceleração de Crescimento – PAC” com foco ao investimento a
infra-estrutura nacional. O país continuou reduzindo as taxas de juros, e sua moeda se
valorizando, haja vista a forte entrada de divisas, tendo hoje um cenário estimado de
crescimento do PIB para o ano de 2007 de 5%.
O setor de vestuário não acompanhou o crescimento do PIB brasileiro, em função da
política de comércio exterior adotada. Conforme GRÁFs. 8 e 9, apesar da salvaguarda
instituída pelo Governo FHC em 11 de maio de 1995, com o acordo Multifibras no âmbito da
OMC, no qual se estabelecia a redução gradual de barreiras comerciais, prevendo-se sua
extinção total em janeiro de 2005, este setor vem reduzindo seu nível de atividade econômica.
Vale enfatizar que em outubro de 2006 fora instituída salvaguarda provisória pelo Governo
Lula estabelecendo a elevação da tarifa externa comum para 35%, máximo permitido hoje
pela OMC.

GRÁFICO 8 - PIB per Capita Brasil 1990-2006
Fonte: IPEADATA ( http://www.ipeadata.gov.br)
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GRÁFICO 9 - Média Produção Industrial Vestuário e Acessórios Brasil 1991-2007
Fonte: IPEADATA ( http://www.ipeadata.gov.br)

Com a política fiscal restritiva ao longo da gestão dos governos de 1990 a 2006, a
tributação no Brasil se elevou em 9,6% sob o PIB (GRÁF. 11), contribuindo para reduzir a
competitividade da indústria nacional e a atividade econômica em geral. CPMF, Cides e
Pis/Cofins são os tributos de maior responsabilidade nesta majoração. Comparativamente,
segundo a OMC – Organização Mundial do Comércio, dos países emergentes, o Brasil é um
dos que mais arrecada (GRÁF.10).

GRÁFICO 10 - Tributação Países Latinos Comparativa
Fonte: OMC, 2.007, Disponível em: <http//www.abit.org.br/guiatexbrasil>
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A alta arrecadação, segundo a FIEMG, decorre dos efeitos das contas da Previdência
Social, da folha de pagamento dos poderes autônomos (Judiciário e Legislativo) e das
despesas com programas como o Bolsa-Família.

GRÁFICO 11 - Carga Tributária Brasileira. - Brasil 1990-2006
Fonte: FIEMG (2.007, p.23)

TABELA 4
Descrição da Carga Tributária Brasileira
Descrição da carga tributária
2.006

brasileira
R$ Milhões

% PIB

União

R$

622.744,16

24,72%

Impostos

R$

209.145,12

8,30%

Contribuições

R$

208.420,81

8,27%

INSS

R$

139.836,99

5,55%

Demais

R$

65.341,23

2,59%

Estados

R$

228.923,83

9,09%

ICMS

R$

185.934,28

7,38%

Outros Tributos e Taxas

R$

42.992,54

1,71%

Municípios

R$

36.869,07

1,46%

Total

R$

888.540,05

35,27%

PIB

R$ 2.519.583,91

Fonte: FIEMG, (2.007, p.34)
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No período em questão, o Brasil atravessou crises internas e externas que afetaram
diretamente a sua economia, mas manteve a estabilidade econômica, iniciando o ano de 2007
com nível de reservas histórico e reduzida vulnerabilidade e respectivos riscos, além de
expectativa de crescimento de 5% no ano.
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5. METODOLOGIA

O programa de abertura comercial iniciado em março de 1990 acarretou uma série de
efeitos sobre a economia, acirrando a competitividade especialmente sobre o setor em estudo,
com a redução da atividade econômica deste.
Conforme justificado, dada a ausência de estudos envolvendo o problema que norteia a
pesquisa, sua investigação é de extrema relevância.
Dado o problema, este estudo teve como objetivo o de estudar a adaptação de uma
empresa do setor de vestuário brasileiro após 1990, prosseguindo assim de um estudo de caso,
o que de acordo com Gil (1996):

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de
poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento,
tarefa praticamente impossível mediante os outros delineamentos considerados.
(GIL, 1996)

A investigação dá-se dentro de uma linha de natureza exploratória. Segundo Gil (1996)
estas pesquisas apesar de serem bastante flexíveis, tem como objetivo proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito.

5.1 A unidade de análise

A empresa em estudo é proprietária de uma marca tradicional em Minas Gerais e está no
setor desde 1968.
Em reunião, junto ao principal executivo, na qual fora exposto o problema da pesquisa,
fora acordado que, em face da exposição ao ambiente competitivo, a razão social, CNPJ e
valores econômicos e financeiros que por ventura possam vir a comprometer esta empresa,
não seriam expostos. Assim, a empresa será aqui denominada MPX Confecções Ltda.
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5.2 Unidade de Observação

A unidade de observação constituiu o quadro diretivo da instituição, formado pelo
diretor-presidente da organização e mais dois executivos, da área financeira e comercial.
Todos os executivos pesquisados possuíam vínculo com a empresa anterior ao ano de 1990.
Após a análise das fontes de informação secundárias existentes na empresa,
notadamente os relatórios gerenciais, foram realizadas entrevistas, apoiadas em questionários,
ao principal executivo da empresa e aos dois executivos mencionados aqui designados como
EF e EC.

5.3 Procedimento de coleta de dados

A entrevista foi feita de modo profundo, o que de acordo com Malhotra (2.006), esta se
dá de maneira pessoal e direta tendo o entrevistador um roteiro pré-determinado e sendo suas
abordagens realizadas em função das respostas do entrevistado, buscando sua máxima
extração.
O questionário aplicado foi estruturado em quatro partes:
Na primeira, foi abordado o perfil e o ambiente que envolve a empresa entrevistada; na
segunda, sua origem e trajetória de atuação desde sua concepção; na terceira explorou-se a
adaptação durante o período de 1990-2006; e na quarta, os principais fatores que fizeram a
empresa se manter durante este período.
O questionário, formado por quatro perguntas, foi aplicado inteiramente junto ao EPexecutivo principal. Aos executivos financeiro- EF e Executiva Comercial - EC- não foram
abordadas questão relativa a origem da empresa, uma vez que, segundo estas, a admissão
ocorreu em meados da década de 80. A escolha dos entrevistados ocorreu face a dar maior
consistência a pesquisa, uma vez que estes ocupam cargos em áreas distintas e de extrema
relevância a estratégia.
Todos os executivos foram entrevistados de maneira separada, sendo que, a primeira
abordagem fora feita junto ao pesquisado, PE, prosseguindo com os demais.
As entrevistas foram gravadas sendo ocorridas em sua maioria no período das 15:00 h.
as 17:00 h. do mês de novembro de 2.007, com prévio agendamento de data.
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Levando em consideração que a pesquisa em profundidade requer experiência, este
pesquisador buscou durante a pesquisa, além de fornecer aos entrevistados as perguntas com
antecedência:
a)

Local e horário adequado onde não propiciasse interferência externa;

b)

Realizar perguntas claras, objetivas e amplas propiciando uma linha narrativa do
entrevistado;

c)

Imparcialidade, sem opiniões ou comentários do pesquisador;

d)

Propiciar complementações futuras ao entrevistado.

Segue abaixo roteiro da entrevista aplicada.

5.4 Roteiro para entrevista

1-

Caracterize cada tópico abaixo em consonância a empresa MPX:

A) Ramo de atividade e estratégia de atuação;
B) Mercado consumidor;
C) Política de comercialização;
D) Produto;
E) Marca;
F) Fornecedores;
G) Concorrentes;
H) Cultura e clima organizacional;
I) Sindicatos;
J) Governo.
2-

Descreva a origem e a trajetória da empresa.

3-

Quais foram as mudanças sofridas pela empresa no período de 1990 a 2006 ?

4-

Quais foram os fatores principais para a sobrevivência da empresa ao longo do período

de 1990 a 2006?

A coleta documental procedeu-se junto aos próprios executivos entrevistados que
providenciaram material necessário a ser analisado. Estes originaram das áreas contábil, de
criação, de mercado e de produção. As fotografias ilustrativas foram realizadas por este
pesquisador, dos objetos indicados pelos entrevistados.
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Acredita-se que a aplicação do método de pesquisa de campo associado à pesquisa
documental venha constituir em uma investigação ampla com dados consistentes.

5.5 Procedimentos analíticos:

O procedimento de análise das entrevistas se deu primeiramente na transcrição das
mesmas, e a partir desta, buscou extrair seu conteúdo, considerando o aspecto temporal a
partir de 1990, o que era estritamente relevante, não subtraindo os detalhes determinantes que
pudessem contribuir com o melhor entendimento a esta pesquisa.
Buscou-se manter a originalidade das respostas. No transcorrer da dissertação fora
transcrita partes de respostas de maior relevância, podendo assim ser encontrado alguns erros
semânticos e gramaticais da língua portuguesa.
Após a análise da entrevista procedeu-se a análise dos documentos fornecidos,
considerando sempre o aspecto cronológico, e transcrevendo-os, visando a dar clareza e
consistência a esta pesquisa.
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FIGURA 4 - Modelo de Pesquisa
Fonte: Realização própria
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6. RESULTADOS

6.1 As Cinco Forças de Porter no contexto do ambiente competitivo do vestuário do
Estado Brasileiro - Período de 1990-2006

6.1.1 Ameaça de novos entrantes

A indústria do vestuário brasileira é caracterizada pela baixa barreira de entrada, e esta
é uma característica mundial com a qual vem associada desde os primórdios de sua existência,
assim permanecendo até os dias atuais.
Fundamentalmente a estrutura tecnológica requerida se dá pelo baixo valor do
investimento, e esta pesquisa não constatou evolução que exigisse grande emprego de capital,
e configurasse barreira para entrada de novas empresas.
Com a abertura da economia na década de 90, este fenômeno se intensificou e propiciou
a entrada de produtos estrangeiros no mercado brasileiro, sofrendo tal situação um recuo
somente a partir da instituição das salvaguardas de 1995 e 2005 nos governos de FHC e Lula
respectivamente.
Outro aspecto agravante foi a política cambial adotada durante este período. A moeda
brasileira se valorizou estimulando a entrada de produtos estrangeiros e tornando os nossos
menos competitivos.
Com as disposições regulamentadas na OMC, a salvaguarda de 2006 cria menos
barreiras, pois a tarifa máxima permitida é de 35%, assim como o estabelecimento de quotas,
obtendo-se assim paridade cambial, maior barreira enquanto instrumento, se utilizado.
Enfatize-se que o Governo Lula, com o intuito de combater o contrabando, passa a
tributar os produtos importados baseado em seu peso, e não mais pelo valor da fatura.
O Brasil possui posição geográfica estratégica em relação a seus concorrentes asiáticos,
quando o cliente é os USA. Quando o foco é a moda, o ciclo de vida é extremamente rápido, e
isto se torna barreira importante na competitividade, mas quando o foco exclui a moda e se
volta ao tradicional, a concorrência é notória.

6.1.2 A Rivalidade entre concorrentes
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Conforme descrito, este setor possui elevado número de concorrentes e de
empreendedores, concentrados em micro e pequena empresa, e isto gera intensa rivalidade na
oferta de produtos com grande diversidade entre estes.
O grande número de indústrias neste setor nos países em desenvolvimento se explica em
função do baixo emprego de capital e da elevada e rápida geração de emprego, tendo impacto
socioeconômico importante para o Estado.
O Brasil, em 2005, com o fim do prazo da salvaguarda instituída em 1995 no Governo
FHC, foi inundado por produtos asiáticos, oriundos da China e Índia, países que têm custo de
mão-de-obra muito inferior aos praticados no mercado mundial.
Em outubro de 2006, no Governo Lula, foi instaurada importante barreira com a
instituição de quotas e a elevação das tarifas que passaram de 20% para 35%, para artigos de
vestuário, e de 18% para 26%, para tecidos. Mas mesmo assim, com a valorização da moeda
brasileira, ao longo do período desta pesquisa, a rivalidade entre os concorrentes permanece
elevada, devido à baixa barreira para novos entrantes.

6.1.3 Poder de barganha de fornecedores

Os fornecedores de tecidos e aviamentos pertencentes a este setor no Brasil são poucos e
exercem poder de barganha poderoso junto às confecções.
Complemente-se que, conforme descrito, as confecções são caracterizadas por serem,
em sua grande maioria, pequenas e pulverizadas, o que aumenta esta força.
Podemos citar Santista Têxtil, Coteminas, Vicunha e Cedro Cachoeira como exemplos
dos grandes fornecedores deste grupo.
Com a queda das barreiras a partir de 1990, esse cenário vem-se modificando, uma vez
que a oferta de produtos de origem asiática começou a ter peso até a instituição de
salvaguardas em 1995 (Governo FHC) e 2005 (Governo Lula), com o estabelecimento de
quotas operando como um dificultador para a entrada destes no mercado brasileiro.
6.1.4 Produtos substitutos

É elevada a diversificação de produtos neste setor, e a substituição de um produto vai ser
influenciada pelos atributos do produto concorrente, tais como a marca, a qualidade, o acesso,
a matéria-prima, o preço ou mesmo a origem dele.
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Conforme mencionado, este setor é extremamente concorrido e caracterizado por grande
variedade de produtos, sendo fortemente considerável a substituição de produtos em função
dos atributos.
Assim, com a elevação da concorrência, propiciada pela abertura comercial, a
substituição de produtos também se intensificou em função do custo e do desempenho, o que
não sofreu significativa redução nem mesmo com a instituição das barreiras governamentais.
Devemos considerar também o fator meio-ambiente. Este vem decidindo o poder de
compra do consumidor, seja pela matéria-prima utilizada no produto, como é o caso do couro,
seja pela ótica comportamental da empresa, em função de sua responsabilidade na área
ambiental.

6.1.5 Poder de barganha dos clientes

Em um ambiente conforme descrito, o poder de negociação dos compradores das
indústrias de confecção é baixo, haja vista o número reduzido de fornecedores de tecidos e
aviamentos brasileiros. Sendo em sua maioria micro e pequenas, suas compras naturalmente
são de pequena escala.
Esta característica da indústria do vestuário lhe é peculiar, não somente no Brasil, mas
em todo o mundo, persistindo até os dias atuais. Assim, as confecções têm baixo poder de
barganha junto aos fornecedores.
Já sob a ótica dos clientes das confecções, o poder é elevado, uma vez que existe intensa
competição entre as indústrias participantes. Importante citar que os grandes magazines usam
essa estratégia de competição para se sustentar no mercado, comprando grandes volumes e
assim reduzindo as margens de seus fornecedores.
Grandes importadores de tecidos e aviamentos, desde a época da abertura da economia,
vêm introduzindo estes produtos no mercado brasileiro, contribuindo assim para aumentar a
força das confecções, mas, em função das salvaguardas instituídas, o volume não tem sido
suficiente para tal feito.
Há que se considerar a qualidade das fibras naturais que são melhores, apesar das
artificiais e dos importados terem melhor aceitação, devido ao preço.
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6.1.6 O Governo

A evolução competitiva setorial do Brasil também passa pela promoção governamental,
que não se restringe a instituir medidas de salvaguarda, mas passa a propiciar ambiente em
que a competição seja impulso à criação, e não desestímulo ao investimento.
Assim, o Governo influencia todas as forças e, dentro deste contexto, que abrange não
somente o setor em estudo, o Brasil não vem investindo de forma intensiva.
De modo geral, um país em desenvolvimento busca criar ambiente que propicie
condições à competitividade, como, por exemplo:
• Infra-estrutura rodoviária, ferroviária, portuária e energética em condições
iguais às nações competitivas.
• Políticas públicas pautadas no desenvolvimento, o que inclui tarifação com
custos compatíveis e política monetária que incentive o investimento.
• Realização de acordos comerciais bilaterais: estímulo à exportação do produto
de maior valor agregado.
• Incentivar a capacidade de inovação: subsídios fiscais à pesquisa.
• Ter postura ética em conformidade com as nações em desenvolvimento.
Algumas empresas, certamente em decorrência da ausência interna de alguns dos fatores
acima mencionados e atraídos pela presença destes em outros territórios, estão deixando de
investir no Brasil, como é o caso da Coteminas, que abrirá duas fábricas na China.

6.2. As oportunidades e ameaças do setor do vestuário do Estado brasileiro – Período
de 1990 a 2006

No período de 1990 a 2006, as oportunidades e ameaças que cercaram o setor do
vestuário brasileiro foram agressivas e bastante intensas.
A abertura da economia em 1990 fez com que o parque industrial brasileiro se
adequasse a nova realidade. A competitividade estava instalada, e a indústria brasileira não
demonstrou estar preparada para enfrentar este ambiente. Um exemplo clássico é a recente
compra de uniformes pelo Exército Brasileiro, que serão confeccionados na China.

6.2.1 Oportunidades:
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Diante deste cenário de competição para a indústria brasileira e em especial para o setor
do vestuário, com a constante ameaça da concorrência, principalmente de origem asiática, as
oportunidades podem ser identificadas primeiramente pelo aumento da oferta de matériaprima.
Importante afirmar que, conforme mencionado, há grande poder de barganha dos
fornecedores neste setor. Poucos em contraposição à alta pulverização de empresas do setor
de vestuário, onde predominam as micro e pequenas empresas justifica-se assim o elevado
poder de barganha. Assim, com a entrada de novos fornecedores têxteis e de aviamentos, a
tendência é o aumento da variedade e da qualidade, com os preços sofrendo queda. Sem
dúvida uma oportunidade para as empresas deste setor.
No ano de 1995, com a instituição da salvaguarda no Governo FHC, que limitava a
entrada de produtos asiáticos no país, essa oportunidade não foi mais percebida em grande
escala.
Segundo a ABIT (2007), outros países, motivados pelo acordo no âmbito da OMC,
instauraram barreiras aos produtos de origem asiática. Os EUA instituíram tarifas a esses
produtos, além do estabelecimento de quotas.
A oportunidade aqui percebida se dá em função do acesso a este mercado, no qual o
Brasil tem livre acesso quanto ao custo das tarifas e de quotas, além da proximidade
geográfica, o que é significativo em função do segmento. Um exemplo clássico do acima
descrito é o segmento de moda em jeanswear, que tem seu ciclo de vida reduzido, o que faz
com que a reposição seja mais rápida e não se tenha que manter estoques elevados,
aumentando o risco de se ter produto depreciável. Em função da moda, isso não irá acontecer
com as linhas tradicionais, como, por exemplo, a que importa camisas e calças clássicas.
Outro fator importante se relaciona à tendência mundial de não se investir em estoque
por longo prazo, e isso reforça o aspecto geográfico como uma oportunidade, essencialmente
na reposição do estoque como acima exemplificado.
Uma relevante oportunidade é a promoção de eventos anualmente realizados no Brasil,
como SPFW - São Paulo Fashion Week, Rio Fashion e FENIT - Feira Nacional da Indústria
Têxtil, Couro Moda, Minas Preview entre outras que visam estimular a exportação do produto
brasileiro.
O Brasil é auto-suficiente, sendo grande produtor e exportador de algodão, componente
de uma das matérias-primas mais requeridas da indústria textil. A oportunidade se dá pela não
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dependência externa e também no âmbito fiscal, uma vez que, se destinado à exportação, há
isenção da tributação em toda a cadeia no Brasil, o que se reflete em ganho de produtividade.
Uma força importante da indústria deste setor é em relação ao custo e à oferta da mãode-obra, se comparada aos dos países desenvolvidos, uma vez que no Brasil cerca de 90
milhões da população é economicamente ativa.
O país oferece boa infra-estrutura em termos globais, além de ter atingido a autosuficiência em petróleo, possuir portos e aeroportos internacionais distribuídos nas principais
cidades e malha rodoviária que percorre todo o território nacional, apesar de não ter havido
programas específicos ao longo do período desta pesquisa, com vista à sua manutenção. O
Estado de Minas Gerais é dos poucos exemplos que tem buscado melhorar a infra-estrutura,
como o projeto Linha verde e o Boulevard Arrudas.
Segundo a ABIT (2007), a partir do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade,
houve aumento expressivo do número de empresas que se certificaram pela ISO 9000 e pela
ISO 14000, além de outros programas de qualidade. Isto teve início, principalmente, na
década de 90, demonstrando que boa parte das indústrias deste setor tem condições de
oferecer produto com padrão internacional.
De acordo com o Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado de Minas Gerais
(SINDIVEST/MG), outra força percebida é a elevação do nível técnico. Como exemplo, o
Senai/Cetiqt, tem atuado como centro de formação em toda a cadeia têxtil e de confecção,
tendo recentemente sido criado o Senai/Modatec, instituição formadora de técnicos em
diversas especialidades do setor do vestuário e do setor calçadista. No Brasil de hoje pode-se
contar com mais de 20 instituições de ensino superior voltadas ao setor.
Uma força significativa é a diferença cultural neste setor. No Brasil, o costume e o uso
são singulares, e isso é uma força para a indústria nacional, uma vez que a demanda é mais
facilmente percebida e industrializada.
O setor do vestuário, conforme já descrito, é amplamente diversificado, e no Brasil essa
diversificação segmentada é encontrada em toda a extensão de seu grande território. Isso se dá
pela diferenciação cultural e climática presentes, que se inserem no contexto setorial.
A posição geográfica brasileira também é considerada como importante força em
comparação aos países asiáticos, tendo como parâmetros os EUA e a Europa, uma vez que a
proximidade reduz custos e gera competitividade.
Durante esse período, despertou-se na sociedade grande preocupação com o meio
ambiente, e aqui a oportunidade se relaciona à confecção de produtos que fazem uso de
material reciclado e de renovação rápida.
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6.2.2 As ameaças

A principal ameaça ao setor de vestuário brasileiro é a concorrência dos produtos de
origem asiática, com a abertura da economia e fundamentalmente com o término do acordo
multifibras.
Com o término, em 2005, do acordo multifibras estabelecido em 1995 (Textile and
Clothing in the World Economy / GATT), os países, principalmente os constituintes das
Américas e do Caribe, tiveram que se moldar a este novo cenário de extrema competitividade
ante os países de origem asiática.
Agrava-se o quadro com a valorização da moeda brasileira, a tributação e as taxas de
juros elevadas, se comparadas às dos demais países competidores, apesar do estabelecimento
de quotas e da elevação das tarifas de importação para 35% em outubro de 2006.
Esta ameaça decorre não somente pelo temor de se ter maior oferta interna, mas também
externa, uma vez que as empresas exportadoras deste setor sofrerão com a concorrência
destes.
Outra ameaça importante se dá em função de que alguns países da América Latina, para
os quais o Brasil não estabelece essas barreiras, comercializem tais produtos, e, segundo
especialistas do setor, há forte suspeita de que a real origem destes não seja do país
exportador, mas sim asiática, caracterizando fraude na concorrência.
Outra grave ameaça é a questão do contrabando no Brasil e no mundo. No ano de 2006,
conforme já descrito e segundo o Governo Chinês, o Brasil importou US$ 461 milhões de
artigos de vestuário, com esses números, no entanto, não correspondendo, para o Governo
brasileiro, à realidade lícita, uma vez que fora tributado o montante de US$ 251 milhões,
pelos dados da ABIT. Importante dizer neste contexto que, no ano de 2007, já foram
importados até o 3o trimestre aproximadamente US$ 300 milhões, superando o ano de 2006 e
agravando o quadro já estabelecido.
A descrição das oportunidades e ameaças aqui identificadas busca não somente contextualizálas, mas abranger todo o ambiente que envolve o setor do vestuário brasileiro e sua
compreensão.
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6.3. Caracterização da empresa

Ramo de atividade e estratégia de atuação:

A MPX Confecções Ltda., indústria de vestuário, está atualmente localizada no
município de Sabará, na grande Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, sudeste do
Estado brasileiro.
De acordo com o EP, a MPX Confecções é empresa tradicional do setor do vestuário
brasileiro fundada em 1.968, confeccionando produtos de qualidade em jeanswear para o
público adulto das classes média e média alta.
Atua no segmento de moda em jeanswear, moda profissional ( uniformes ), e como
prestadora de serviços a terceiros no setor.
Esta empresa, por algumas vezes, foi reconhecida pela sua atuação socioeconômica, no
âmbito municipal e estadual, sendo agraciada por comendas aos seus representantes. A título
de ilustração, representante desta, foi condecorado com a Medalha de Honra da Inconfidência
pelo governador Aécio Neves e a Medalha de Santos Dumont.
De acordo com este mesmo senhor, a imagem desta empresa perante seu público é a de
uma empresa tradicional do setor, que honra devidamente suas obrigações e gera tributos e
empregos, além de possuir uma estrutura tecnológica e know-how que a diferenciam da
concorrência.
A MPX é vista ainda como uma confecção especializada em produtos em jeanswear, nos
quais conjuga a variedade de tecidos e aviamentos sem deixar de ser tradicional, ou seja oferta
um produto durável, na moda, de luxo sem ser extravagante.

Mercado consumidor:

De acordo com PE, a MPX se encontra no segmento de uniformes profissionais, de
moda em jeanswear e no segmento de serviços do mercado do vestuário. Atualmente
comercializa seus produtos em quase todo território nacional, excedendo o estado de São
Paulo:
• Minas Gerais (Belo Horizonte, Juiz de Fora, Sete Lagoas, Ouro Branco,
Conselheiro Lafaiete, Itaúna, Divinópolis, Contagem, Betim e Barbacena);
• Rio de Janeiro (Niterói, Petrópolis e Rio de Janeiro);
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• Bahia (Salvador);
• Sergipe (Aracaju);
• Ceará (Fortaleza);
• Espírito Santo (Vila Velha e Vitória);
• Rio Grande do Sul (Passo Fundo);
• Goiás (Goiânia);
• Distrito federal (Brasília);
• Santa Catarina (Florianópolis);
• Rio Grande do Sul (Porto Alegre).
A MPX vem participando de feiras no Brasil e no exterior, o que a levou exportar na
década de 80 e no início dos anos 90. Isto ocorreu especificamente nos USA, Itália, França,
Portugal e Líbano, destacando-se, entre elas, a “New York Prêt”, em Nova Iorque.

Política de comercialização:

Atua no atacado através de representantes comerciais, pronta-entrega e no varejo,
através de parcerias (distribuidor exclusivo), possuindo ainda loja virtual na internet.
Os preços no varejo são pré-estabelecidos pela empresa, para evitar concorrência entre
os pontos de venda. Assim, o produto já é distribuído com seu preço final ao varejista.
A política de preços e de recebimento varia em função do volume de compra e da
potencialidade do cliente, podendo o prazo médio ser estendido para até 75 dias, com a
margem de contribuição no varejo para o distribuidor podendo alcançar 100% do preço de
custo.

Produto

Seu mix de produtos concerne em calças, camisas, jaquetas, saias, shorts e macacões,
com predominância em jeans.
A composição deste varia em função do tecido e dos aviamentos (linhas, zíperes, botões
e rebites), dependendo das etiquetas e/ou bordados e estampas.
Sua coleção é lançada semestralmente (“primavera-verão” e “outono-inverno”) com
reforços nestas.
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A Marca:

FIGURA 5 - Logomarca
Fonte: MPX 2007

Segundo o EP, aproximadamente na mesma época em que nasceu a MPX também foi
construída a marca desta empresa, Marcel Philippe.
A marca Marcel Philippe teve sua construção a partir da junção de dois nomes,
Marcelo e Felipe.
O dirigente conta que, Sr. Felipe Aburachid, já pertencia ao setor do vestuário, em
especial da moda, sendo bastante conhecido no comércio da cidade de Belo Horizonte. Este
relata que seu pai introduziu a vitrine nesta cidade, onde expunha seus “modelos”, o que fez
com que seu estabelecimento ficasse bastante conhecido na época.
O nome Marcel Philippe se deu, conforme mencionado, além da junção dos nomes,
também pela influência francesa, historicamente a capital da moda. Buscando associação
àquele país e aos grandes estilistas deste, o nome Marcelo Felipe teve sua linguagem alterada
para Marcel Philippe.
A fonte da marca se encontra desenhada, buscando personalização, e em negrito,
procurando transmitir solidez á marca. Suas cor tem a predominância do azul, em função do
produto (jeans) e por a cor transmitir confiança.
A marca ainda influenciou o registro de nomes próprios, conforme consta em cartório
de pessoas naturais da região de Sabará e Recife.
A empresa sempre se preocupou em associar o nome da marca à qualidade em jeans
no setor de vestuário. O foco se referencia neste setor, de acordo com o EP, em atributos
relacionados à durabilidade, conforto e design, sendo o atributo da durabilidade o mais
presente na mente do consumidor, conforme relata o dirigente.
O público-alvo são pertencentes as classes média e média alta, não confrontando com
marcas internacionais, como Levi’s, Pierre Cardin Jeans, Wrangler e outras, tendo assim seu
posicionamento almejado definido.
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A marca Marcel Philippe é reconhecida pela sua tradicionalidade, o que implica em
luxo sem extravagância.
A memória do público associa a marca sempre ao um produto em jeans, confiável e
duradouro, o que segundo relato do EP gera um alto grau de lealdade.
Porter (1996) descreve a marca, quando já existente, como a barreira de entrada de
novos entrantes mais importante. Dentro deste contexto esta empresa apresenta um ganho
importante á competitividade no ambiente empresarial, uma vez que tem uma marca
tradicional com aproximadamente 39 anos de existência.

Fornecedores

O EP afirma que em seu setor são escassos os fornecedores, o que contribui, no seu
entendimento, para ter matérias-primas com preços mais elevados:

Infelizmente temos poucos fornecedores nacionais no setor do vestuário brasileiro,
principalmente pela necessidade de investimento a se constituir uma empresa têxtil.
(PE, 2.007)

Os principais fornecedores desta empresa são: Santista Têxtil (tecidos), Cedro Cachoeira
(tecidos), YKK do Brasil (zíperes), Linhas Corrente (linhas em geral) e Eberle (botões e
rebites). De acordo com o EP, a oferta vem sendo intensificada com a abertura do mercado,
evidenciada pela presença de grandes distribuidores principalmente nos Estados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.
Conforme Porter (1996), o governo representa importante influenciador das forças
geradoras da rentabilidade da empresa, configurando-se como barreira de entrada, aqui
contextualizada na oferta da matéria-prima, bem como na entrada de novos concorrentes no
setor do vestuário.

Concorrentes

O setor de confecções é formado por mais de 20.000 empresas no Brasil, com
existência, só em Minas Gerais, de mais de 4.500 delas. Dentro deste expressivo universo de
concorrentes, fazem disputa direta com a marca da MPX - na faixa das classes média e média
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alta brasileira - Vide Bula, Alphorria, TNG, Toulon, Sputnick, M. Officer, Philippe Martin,
Yes Brasil, Cyterol, Montreal entre outras.
De acordo com o EP, por força da intensidade da importação com a abertura da
economia e com a perda do poder aquisitivo da classe média no período de 1990 a 2006,
elevou-se a procura por produtos substitutos. No segmento de moda, a concorrência externa se
torna pouco presente em virtude do ciclo de produção e de entrega, o que significa importante
barreira à competitividade, segundo o dirigente.

A comunidade

Apesar do aumento contínuo da população, a oferta de mão-de-obra especializada é cada
vez mais limitada, especialmente quando se trata de maquinário que envolva tecnologia
avançada (máquinas de costura eletrônica e programáveis), o que requer investimento na área
de treinamento.
Tal limitação já está sendo minimizada com a atuação de uma unidade do
Senai/Modatec, com reflexos notáveis no nível técnico regional.
A região conta com abundante mão-de-obra, com moradia próxima à empresa,
reduzindo despesas ligadas a transporte.
A infra-estrutura da região é básica, oferecendo condições mínimas para a comunidade.
Segundo o EP, os executivos municipal e estadual vêm se empenhando ao longo dos anos
para melhorias da malha rodoviária, da educação e principalmente do saneamento básico.
Do ponto de vista do mercado consumidor de Sabará, de acordo com este senhor, não
foi sentida nenhuma alteração no padrão comportamental a ponto de refletir no aumento da
demanda dos produtos da MPX nesta região por estar instalada neste município,
fundamentalmente pelo poder de aquisição.

Cultura e clima organizacional

Pelo relato do dirigente, a cultura e o clima da MPX se caracterizam pela integração dos
colaboradores das diversas áreas. Há presença da hierarquia, mas sem predominância de
tratamento especial.
Para o entrevistado, é bom o nível educacional dos colaboradores da área gerencial,
havendo, entre eles, em quase todos os cargos, especializações em suas respectivas áreas,
além do 3o grau. No âmbito operacional, em sua grande maioria o nível cultural é baixo, o que
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muitas vezes representa um problema face à constante necessidade de aprimoramento em
novas técnicas e sistemas operacionais. Segundo o EP, em geral a ambição não é observada
neste nível, o que pode ser justificado por sua constituição preponderantemente por pessoas
ligadas a valores representativos da necessidade de subsistência, diferentemente do âmbito
gerencial, onde predomina a constante busca pelo reconhecimento profissional.
O EP afirma que as questões estratégicas de maior relevância são centralizadas a
diretoria, estabelecendo políticas e diretrizes que norteiam a organização. A delegação de
poderes é restrita.

Sindicatos

Os sindicatos patronais e de trabalhadores têm atuação voltada quase exclusivamente
para questões salariais, apesar de ambos contarem com grande número de associados.
Recentemente foi realizada manifestação contra a concorrência dos produtos chineses,
manifestação liderada pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário de Minas Gerais.

FIGURA 6 - Manifestação contra a concorrência dos produtos chineses na
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - Outubro 2006
Fonte: Fiemg, 2006

Em relação aos acordos trabalhistas do passado, estes foram marcados basicamente por
três fatores: confronto nas questões salariais, contraposição de filosofia dos dois sindicatos,
mas obtenção relativamente fácil de acordos sem necessidade de recurso na esfera judicial.

O Governo
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O governo vem intervindo diretamente na rentabilidade do setor, com a abertura
comercial, com políticas econômicas que afetam os custos de produção (tributação, câmbio,
juros) e o poder aquisitivo da população das classes média e média alta, já que a produção se
destina hoje ao mercado interno e a esta faixa de renda.
Para Porter (1996), o governo é um importante influenciador das cinco forças.

6.4. Origem e trajetória
A MPX Confecções Ltda. foi fundada em 1o de agosto de 1968, em Belo Horizonte, por
José Maria Aburachid e Fernando Antonio Lamego.
Sua primeira localização foi na av. Santos Dumont, 664, esquina com a rua Curitiba, em
Belo Horizonte, onde ocupava uma área de 200 m2.
A empresa nascente tinha sua estrutura operacional composta por 20 funcionários, e a
produção se destinava apenas ao mercado interno do Estado, atendendo exclusivamente a seis
lojas, que levavam o nome Aburachid, presentes nos principais bairros da capital do Estado
de Minas Gerais.
Segundo o EP, apesar de levarem o nome Aburachid, cada unidade comercial tinha sua
razão social, com administração independente, apenas compartilhando a divulgação do nome
mencionado. Assim, as compras junto à MPX eram realizadas de forma isolada. Importante
mencionar que o nome Aburachid não se associava a nenhum produto, somente às lojas.
A empresa logo em sua fundação se deparou com problema estratégico: sua localização.
O custo imobiliário se encontrava elevado para fim estritamente industrial, sendo a mesma
propícia a comercialização direta ao consumidor final.
Em outubro de 1968, deslocou-se a sede para a rua Bonfim, 773, nesta mesma cidade,
cuja área era de aproximadamente 850m2.
No ano de 1971, Fernando Antonio Lamego deixa a sociedade para a entrada de Michel
Aburachid.
Na década de 70, Emerson Fittipaldi, que despontava na “Fórmula 1” como piloto
brasileiro de sucesso, inspirou esta empresa na criação da produto denominado “Macacão
Fit”, na linha infantil e nas cores vermelho e branco, as que caracterizavam o uniforme do
então piloto.
Segundo o EP, este foi o primeiro produto de grande sucesso da MPX.
Mas a marca Marcel Philippe não foi associada a esta linha e nem a este público,
permanecendo somente no segmento de jeanswear para o público adulto.
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Segundo o EP, a estratégia de mercado da empresa para a marca Marcel Philippe sempre
foi pautada pela oferta de produtos para o público adulto que desejasse consumir o atributo da
moda associado ao jeans.
Na década de 70, havia uma forte filosofia voltada à liberdade de expressão, e a marca
Marcel Philippe foi lançada com associação a esta, com o slogan: Marcel Philippe, “a sua
liberdade de ser ou liberté d’etrê ”, que perdura até os dias atuais.
Com o passar dos anos e compelidos pela expansão da demanda, houve necessidade de
nova mudança de endereço e local.
Em setembro de 1979, a empresa se desloca para a rua Curvelo, 86, no bairro Floresta,
ainda em Belo Horizonte, ocupando galpões com área aproximada de 2.200 m2.
Um ano mais tarde, em 1980, admite-se na sociedade o Sr. Artur Alves de Oliveira
Melo, jovem engenheiro, que viria a adquirir 10% da sociedade, integralizando o capital e
contribuindo para seu crescimento.
Em 1983, a empresa em crescimento, se transfere para o município de Sabará/MG, com
aquisição do acervo imobiliário onde funcionara a empresa de tecidos Paraopeba.

FIGURA 7 - Foto aérea do complexo industrial - 2007.
Fonte: MPX, 2007

A nova sede, possui uma área de 35.000 m2. e 8.000 m2 de galpões industriais (FIG. 7),
localizada no município de Sabará, a 7 km de Belo horizonte e a 3,5 km da rodovia BR-262,
com evidente facilidade de acesso a fornecedores e consumidores.
Outro fator importante desta unidade é que apenas 500 metros desta, tem-se uma linha
ferroviária, o que, segundo o EP, pode se tornar importante força, viabilizando futuras
operações comerciais e reduzindo consideráveis despesas operacionais.
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EP salienta que o Brasil e Minas Gerais têm localização privilegiada em relação a seus
concorrentes estrangeiros, como China e Índia (FIG. 8), em função de sua maior proximidade
dos USA, principal comprador mundial.

FIGURA 8 – Mapa/satélite da empresa
Fonte: GOOGLE: 2007

O referido imóvel, no entanto, necessitava de reparos e adequações para a atividade
desta empresa.
Segundo EP, a empresa estava capitalizada e saneada, mas buscaram recursos junto ao
BNDES para este investimento, entendendo que, por não fazer parte do ciclo operacional,
poderia vir a comprometer futuramente.
Este complexo industrial possui água em abundância, com outorga do Ministério do
Meio Ambiente para exploração, além de estação de tratamento de efluentes e lavanderia.
O empreendedorismo aqui descrito pelo EP, pode também ser observado em outros
setores, tendo diversificado sua atuação na direção dos setores siderúrgico e da construção
civil da economia brasileira.
Em 1.986 investiram na produção de ferro-liga, ativando a empresa Fertiligas.
A princípio, segundo o EP, a idéia era reativar a usina para geração de energia para a
fábrica de vestuário. Mas o setor de ferro-liga, na época, tinha uma taxa de atratividade maior,
e assim esta foi adequada para produção do mencionado produto.
O setor energético naquele momento não se apresentava tão atraente como o de
ferro-liga, mas a longo prazo o viés seria certo: foi um erro estratégico que
cometemos (EP, 2007).
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Em 1985, o quadro de recursos humanos da MPX ultrapassava 500 colaboradores
diretos, tendo-se tornado fundamental para Sabará sob o ponto de vista socioeconômico.
De acordo com o executivo, este se deparou com uma barreira importante: havia oferta
de mão-de-obra, porém sem qualificação, e sem dúvida era preciso qualificá-la, em função da
sustentabilidade de sua empresa. “O que tínhamos era quantidade, e não qualidade, e isso era
uma questão de sobrevivência” (EP, 2007).
Assim, criou-se nesta empresa uma “Escola de Costureiras”, na qual se formaram mais
de 10.000 profissionais aptas para o trabalho.
Este acreditava que Sabará poderia se tornar grande pólo de vestuário no Estado de
Minas Gerais, haja vista a história convergente com o setor, a grande oferta de mão-de-obra e
a proximidade com a capital do Estado.
O proprietário desta empresa, conjuntamente com as demais lideranças do setor, fundou
a AMICOM - Associação Mineira das Indústrias de Confecção, que, entre outras questões, se
preocuparam em qualificar mão-de-obra para o setor, suprindo a então escassez.
Assim, até meados de 1990, a MPX, segundo o executivo, contava com mais de 500
colaboradores em sua estrutura e tinha como canal de comercialização pronta-entregas
localizadas em Salvador/Bahia, Rio de Janeiro/RJ e Belo Horizonte/MG, além de
representantes espalhados por outras capitais e principais municípios do país.
Importante mencionar que esta empresa chegou a ser a primeira em arrecadação em
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços no Estado de Minas Gerais nesta
época.
No mercado externo, a MPX, além de participar de feiras nos USA (Nova Iorque), para
onde realizou exportações, conta com pequenas inserções em países do oriente médio e
europeus.
Na década de 1990, a empresa realizou mudanças profundas em sua estrutura
operacional, financeira e mercadológica, para se ajustar ao novo ambiente competitivo.
Adotou o sistema da terceirização em parte de seu processo produtivo, o que deixou uma área
ociosa em seus prédios.
Relata o executivo que este espaço em seus galpões foi ofertado para locação. Tendo o
imóvel condições favoráveis á atividade fabril e paralelamente havendo oferta abundante de
mão-de-obra local a demanda foi intensa. Além da localização privilegiada, o imóvel ainda
possui estação de tratamento de efluentes e IPTU reduzido (a parte externa do prédio é
tombada pelo Conselho do Patrimônio Histórico de Sabará).
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Assim, em 2003, a Fundação Clóvis Salgado - Palácio das Artes locou parte do
complexo imobiliário, onde oferece, entre outros, cursos de alfaiataria e chapelaria para a
comunidade. Com isto, o local passou a congregar também atividade cultural e artística.
De acordo com o EP, ele mesmo não tem conhecimento de complexo que congregue
duas instituições com objetos sociais distintos, mas tendo sinergia em suas atividades.

A área de criação das instituições é que oferece esta empatia, e acredito que a
experiência que o Palácio das Artes vai nos trazer será importantíssima a longo
prazo.” ( EP, 2.007)

Após a abertura da economia, e as novas diretrizes governamentais ditadas pelo governo
collor, que vieram a incentivar a importação no Brasil, esta empresa passou por uma grande
reestruturação.
Assim, esta terminou o ano de 2006, atravessando crises e se adequando ao novo
ambiente competitivo, onde, segundo o EP, hoje tem um crescimento sustentado e com risco
diversificado.

Algumas empresas fecharam, outras mudaram para atividade somente comercial, e
outras não sobreviveram, sendo ainda certo que alguns empresários estão
industrializando seus produtos na própria Ásia. (EP, 2.007)

6.5 As principais mudanças da empresa no período de 1990 a 2006

Com a abertura da economia em 1990, de acordo com o principal entrevistado, a
empresa - assim como o setor de uma forma geral - sofreu grande reestruturação.
A empresa mantinha em sua estrutura funcional aproximadamente 500 colaboradores
diretos, os quais eram distribuídos pelos diversos departamentos da indústria, com a maior
parte deles se concentrando na etapa da costura.
Segue abaixo organograma de 1990 desta empresa, segundo material fornecido:
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FIGURA 9 - Organograma 1990
Fonte MPX: 2007

De acordo com o EP, a MPX sempre teve como estratégia competitiva diferenciar-se da
concorrência associando a marca com o atributo da qualidade, oferecendo durabilidade e
conforto a seus consumidores. O mesmo enfatiza a importância da busca constante por nichos
no mercado.
Conforme Porter (1996) descreve, característica marcante na estratégia da diferenciação
é a fidelidade dos consumidores que buscam a marca, a qualidade e o preço.
Em meados da década de 90, a empresa, que já havia se deparado com outras crises,
segundo o próprio dirigente, em virtude do fracasso dos planos econômicos anteriores,
subestimou a política econômica do Governo Collor, não planejando as necessárias mudanças
estruturais para se ajustar à mesma.

De fato, diante da postura do Governo Collor, não conseguia acreditar que aquele
Governo conseguiria reunir forças para realizar as mudanças conjunturais
necessárias. (EP, 2.007)

No transcorrer de 1991, o país presenciava uma séria crise política, sendo retratado na
economia e influindo diretamente nas vendas e na rentabilidade da MPX.
Estoque elevado e estrutura financeira alicerçada por capital de terceiros
complementava o quadro desta empresa neste ano. Compensar a perda da receita buscando
alternativas era necessário, conforme EP.
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Em 1992, de acordo com o este executivo, foi identificado a sinergia dos atributos do
produto confeccionado por esta empresa com o segmento de uniformes profissionais.
O dirigente afirma que esta se deve fundamentalmente pelo conceito de seu produto no
mercado, que tem sua aceitabilidade em função da elevada durabilidade e conforto conjugada
a inovação de tecidos.
Neste mesmo ano, a MPX lançou a divisão de uniformes profissionais e a campanha
com o slogan “Coloque sua empresa na moda” (FIG. 10).

FIGURA 10 - Campanha de uniformes profissionais
Fonte: MPX, 2007

As pesquisas realizadas junto a grandes empresas indicavam que os colaboradores
destas, em seus intervalos, tinham necessidade de realizar atividades pessoais e os uniformes
eram inadequados.
A empresa investiu neste segmento, trazendo o conceito do “uniforme na moda”, com o
qual o colaborador sai de casa para o trabalho já uniformizado, levando e divulgando a
imagem da empresa consigo, uma vez que o produto, entre as funções relevantes congregadas
pelo uniforme profissional, enfatiza como o colaborador se vê na sociedade usando o produto,
o que contribui para elevar sua estima e melhorar sua produtividade.
Ainda dentro deste segmento, a empresa buscou junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego- MTE se certificar para confeccionar equipamentos de proteção individual – EPI, (
macacões retardante a chama e anti-estático, além de camisas e calças) e, feito isto, logo se
inseriu no mercado, sendo crescente a demanda por seus produtos ( FIG.11), uma vez que são
poucas as empresas no país a cumprir os rigores da legislação na confecção de tais itens
(TAB. 5 e GRÁF.12).
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FIGURA 11 – Uniforme retardante a chama (pirovatex) - Petrobrás
FONTE: MPX, 2.007

TABELA 5
Distribuição das vendas da empresa – Período 1990-1994

1990-1994
1990

1994

Variação

100,0%

86,12%

13,88%

Moda Profissional

0.0%

13,88%

13,88%

Serviços

0,00%

0%

0,0%

Descrição
Moda em Jeanswear

Fonte: MPX, 2007
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GRÁFICO 12 – Distribuição da receita – MPX 1990-1994
Fonte: MPX, 2007
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De acordo com a EF, os dirigentes sempre tiveram acentuada preocupação com a
estrutura financeira da empresa, registrando em 1993 piora acentuada do seu índice de
liquidez seca- que mensura a capacidade de pagamento em moeda da empresa. O
investimento em estoque era elevado e aumentou em função do novo segmento o que
requereu mais capital, elevando a despesa financeira. Apesar de manter resultados
operacionais positivos, conforme mencionado, em função da estrutura financeira estar
composta por recursos de terceiros, a empresa passou a ter despesas financeiras elevadas e a
apresentar resultado líquido deficitário.

TABELA 6
Evolução das contas patrimoniais - Período 1990-1994

Variação
Descrição

1990 -1994

ATIVO

- ATIVO CIRCULANTE

-3%

- ATIVO PERMANENTE

3%

- PASSIVO
- PASSIVO CIRCULANTE

5%

Exigível a L.P

-1%

- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-5%

Fonte: MPX; 2007

Sendo empresa de porte médio e de ativos atraentes, segundo o EP, a MPX buscava
recursos de curto prazo e onerosos, pela escassez de créditos no mercado financeiro.
Em nosso dia-a-dia, estávamos sempre apagando incêndios e não conseguíamos ter
tempo para outras questões de suma importância para a empresa. (EP, 2.007)

O mesmo afirma que não se buscou financiamento externo em função do acesso a
estas linhas serem restritas a bancos e a grandes corporações.
De acordo com o executivo, a terceirização de parte da etapa produtiva foi estudada,
com o fim de desmobilizar e alongar o prazo de pagamento junto a fornecedores.
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Precisávamos reduzir a despesa financeira sem perder mercado, e isso era tarefa
difícil de ser realizada. (EP, 2.007)

Segundo este, a terceirização não lhe agradava a princípio, essencialmente pela visão de
jurista. Mas sob o aspecto financeiro e econômico, era preciso fazê-lo, além de flexibilizar a
estrutura da empresa.
A empresa desmobilizou máquinas e incentivou ex-funcionários a abrir suas próprias
empresas. Quem estivesse estruturado e devidamente regulamentado junto aos órgãos
competentes seria chamado para ser fornecedor. É importante enfatizar que, neste processo, a
MPX terceirizaria a etapa da costura e da lavanderia das peças.
Este processo demoraria aproximadamente 18 meses, tendo em vista que, quando se
abriu a contratação de facções para a empresa, houve grande oferta, mas a maioria não estava
apta sob o enfoque fiscal, operacional e geográfico, premissas, estas, excludentes, de acordo
com a EF.
Um aspecto operacional importante descrito pelo EP e enfatizado pelo EF foi a inclusão
do departamento de controladoria industrial. Com a terceirização, o fluxo de materiais e o
controle exercido sobre os mesmos tiveram peso maior quando da confecção interna.

Foi fundamental instaurar a controladoria, visando não somente à coordenação das
facções, mas o controle e o fluxo de materiais. (EF, 2.007)

Assim a diretoria industrial passou a ter subordinação estratégica importante.
Porter (1998) afirma que, para uma empresa ser bem sucedida, precisa do bom
desempenho de cada etapa, além de coordenação eficiente.
De acordo com o EP, no âmbito da estrutura financeira, era preciso melhorar a
liquidez da empresa, sem afetar sua estratégia mercadológica e sua abrangência, o que poderia
trazer severos prejuízos.
Importante citar que, de acordo com este, os equipamentos de proteção individual são
todos produzidos internamente, uma vez que dificilmente encontraria confecções aptas a
produzirem este produto.
Em 1996, com a conclusão da terceirização das etapas de costura e da lavanderia, estas
vieram a contribuir com melhoraria da liquidez da empresa, segundo o executivo e conforme
documentos analisados, mas abaixo do esperado ( TAB.7, GRAF. 13, GRAF.,14).

83

Em 1997, no âmbito mercadológico, a MPX vinha redistribuindo suas vendas, e neste
ano a representatividade do segmento de uniforme profissional ultrapassava 15% de sua
receita total.

TABELA 7
Evolução das contas patrimoniais - MPX 1990-1998

Descrição

Variação

Variação

1990 -1994

1994-1998

ATIVO
- ATIVO CIRCULANTE

-3%

6%

- ATIVO PERMANENTE

3%

-6%

0%

0%

- PASSIVO CIRCULANTE

5%

-8%

Exigível a L.P

-1%

1%

-5%

7%

PASSIVO
____________________________

- PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Fonte: MPX 2007
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GRÁFICO 13 - Evolução das contas patrimoniais - MPX 1990-1998
Fonte: MPX: 2.007
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GRÁFICO 14 - Evolução da liquidez - MPX 1990-1998
Fonte: MPX 2007

Neste mesmo ano, pautada em sua estratégia de buscar nichos de mercado, a MPX
identificou a demanda no mercado por atividades operacionais específicas na etapa produtiva
por outras confecções.
Segundo EC, essa demanda surgiu em decorrência do temor do acirramento da
concorrência externa.
As empresas temiam investir em máquinas e equipamentos e preferiam buscar
terceiros para elaborar seus produtos. ( EC, 2007)

De acordo com este, a MPX possuía as condições necessárias para este mercado, pois
detém logística - tanto interna como externa - bem engajada e estrutura tecnológica e
operacional das melhores no Estado brasileiro, além de know-how de quase 40 anos de
mercado neste setor, o que é determinante (FIGs. 12 -17).

FIGURA: 12 - Computer Aided Design

FIGURA 13 - Máquina de controle ótico de fibras têxteis
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FIGURA 14 - Máquina eletrônica

FIGURA 16 - Ploter / CAD

FIGURA 15 - Máquina de passar a vapor

FIGURA17 - Estação de tratamento dos efluentes
– ETE

Fonte: MPX 2007

Em 1998, a MPX lançou a divisão de personalização de coleção e sua campanha
“Private Label”.
De acordo com Porter (1996), esta estratégia de serviço vem de encontro com a
estratégia de diferenciação no momento em que oferece personalização.
Este produto consiste em ofertar a realizar operações os quais os concorrentes não
tinham a devida estrutura, conforme EC descreve.
Assim foi disponibilizado este serviço, de maneira em que os contratantes poderiam
solicitar à MPX tanto o desenvolvimento das respectivas coleções de forma isolada, isto é,
sem produzi-las, ou simplesmente a modelagem de suas coleções, já pesquisadas e
desenhadas.
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Neste segmento, é extremamente importante a relação de confiança. Parte-se do
princípio de que o sigilo é fundamental para o sucesso, uma vez que estão confeccionando
produtos de moda e de coleções exclusivas destas empresas. O slogan justifica a campanha
(FIG. 18).

FIGURA 18- Campanha publicitária de prestação de serviços no setor
Fonte: MPX 2007

Concorrentes diretos não procurariam a MPX para o desenvolvimento ou a confecção
de suas peças, mas empresas posicionadas a outros segmentos seriam atraídas pela estrutura
operacional que esta oferecia.

Uma Disritmia jamais nos procurará para este serviço, mas temos clientes como
VIVAZ, IORANE RABELO entre outros. (EC, 2.007)

De acordo com EC, para cada operação, os preços variam em função de sua
complexidade e do volume do pedido. Aqui inseri-se a cadeia de valor e o preço pago pelo
cliente. Ao término de 1998, a MPX atuava em três segmentos distintos: o da moda em
jeanswear, o de uniformes profissionais e o de prestadora de serviços (TAB. 8 e GRÁF. 15).
Tabela 8
Distribuição da receita – MPX 1990-1998
1990

1994

1998

1994-1998

100,00%

86,12%

74,68%

-11,44%

Moda Profissional

0,00%

13,88%

18,40%

4,52%

Serviços

0,00%

0,00%

6,92%

6,92%

Descrição
Moda em Jeanswear

Fonte: MPX 2007
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GRÁFICO 15 – Distribuição da receita – MPX 1990-1998
Fonte: MPX 2007

Conforme relata a EF, no ano de 2001 a empresa tinha novos problemas no âmbito da
estrutura financeira, sendo que a mesma afirma ter havido investimentos operacionais com
recursos de curto prazo.
Já o EP, afirma que a empresa buscou novos mercados, mas não abandonou os
anteriores, e isto era um complicador, além da pouca oferta de financiamentos presentes no
mercado.
O fato é que a rentabilidade não estava sendo suficiente para quitarmos os
financiamentos de longo prazo e que já estavam se tornando de curto prazo.
(EP,2.007)

Em 2002, novas medidas foram tomadas para sanear o endividamento que, apesar dos
documentos demonstrarem não serem da mesma gravidade do ano de 1994, estes poderiam se
tornar. A taxa de juro interna estava se elevando e a moeda se encontrava extremamente
desvalorizada. O quadro em 2002, conforme documentos, apontava para um comportamento
do endividamento progressivo, justificado por investimentos na estrutura da empresa. (TAB.
9 e GRÁFs. 16 e. 17).
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TABELA 9
Evolução das contas patrimoniais - MPX 1990-2002

Descrição

Variação

Variação

Variação

1990-1994

1994-1998

1998-2002

ATIVO

- ATIVO CIRCULANTE

-3%

6%

-4%

- ATIVO PERMANENTE

3%

-6%

4%

- PASSIVO CIRCULANTE

5%

-8%

2%

Exigível a L.P.

-1%

1%

-2%

- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-5%

7%

0%

PASSIVO

Fonte: MPX 2007

7%
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2%
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- PASSIVO
CIRCULANTE

0%
-1%

-2%

-2%

-3%
-4%

EXIGIVEL A L. P.

-4%
-5%

-6%

- PATRIMONIO
LIQUIDO

-6%

-8%
-8%
1990-1994

1994-1998
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GRÁFICO 16 – Evolução das contas patrimoniais – MPX 1990-2002
Fonte: MPX 2007
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GRÁFICO 17 – Evolução do índice de liquidez – MPX 1990-2002
Fonte: MPX 2007

Para o EP, era fundamental sanear o endividamento Afirma ainda que a conjuntura
com juros elevados e a moeda desvalorizada o fez rever seu posicionamento diante da
estrutura financeira da empresa. Ele e o sócio José Maria, compraram a sede da empresa,
sendo o recurso integralizado ao patrimônio desta e revertido ao pagamento de empréstimos e
financiamentos.
Este dirigente ainda afirma que, em função destes novos nichos, a empresa mantinha
uma estrutura operacional com maquinas e equipamentos de elevada qualidade, mas a
empresa estava comprometendo se financeiramente.

A empresa precisou investir para atuar nestes mercados e isto era fundamental para
a mesma. (EP,2.007)

TABELA 10
Distribuição da receita – MPX 1990-2002

1990

1994

1998

2002

1998-2002 %

100,00%

86,12%

74,68%

51,14%

-23,54%

Moda Profissional

0,00%

13,88%

18,40%

34,36%

15,96%

Serviços

0,00%

0,00%

6,92%

14,50%

7,58%

Descrição
Moda em Jeanswear

Fonte: MPX 2007
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GRAFICO 18 – Distribuição da receita – MPX 1990-2002
Fonte: MPX 2007

O EP afirma que em 2003 a empresa alterou sua política de comercialização:
permaneceu atuando nos três segmentos, mas não mais comercializaria no varejo no segmento
de moda em jeanswear. E isto, por estar sendo bem sucedido nos segmentos de uniformes
profissionais e de serviços private label, pois caso contrário teria que buscar mais recursos
para sustentar sua política de comercialização.

O retorno nos segmentos de moda profissional e de serviços não era inferior ao da
moda e minha intenção era de distribuir melhor a receita da empresa aumentando a
participação dos dois primeiros e reduzindo o da moda em jeanswear (EP, 2.007)

No atacado, a comercialização se deu através de representantes e do showroom. Nesta
época, a empresa tinha quatro pontos de venda no varejo e, comunicando a nova política a
seus clientes, no período de 8 meses encerrou este tipo de atuação. Os pontos comerciais
foram transferidos a terceiros.
Conforme mencionado, a principal justificativa desta medida se fundamenta no âmbito
da estrutura financeira e operacional.
Segundo o EP, a atuação da empresa no varejo só se daria através de parcerias cuja
revenda nos pontos trabalhasse com exclusividade com o jeans Marcel Philippe e contasse
com apoio publicitário tendo parceiro com o mesmo perfil de público.

Sabia que seria difícil encontrar perfil adequado de parceiros no varejo, mas jamais
irei expor uma marca de 40 anos em um estabelecimento que não seja sério. (EP,
2.007)

91

Com relação ao mix de produtos, EC explica que a coleção Marcel Philippe mantinha o
planejamento de sua produção para confecção de 56 peças, sendo 28 produtos masculinos e
28 produtos femininos, com pequena variação entre elas.
De acordo com EC, o produto básico estava em declineo, o que provocou a necessidade
de rever a coleção, pois a marca não já estava sendo suficiente para diferenciar–se da
concorrência.
Acreditávamos que a retração deste produto poderia ser em função de outras
variáveis, mas estávamos entrando em concorrência direta com o produto asiático.(
EC, 2.007)

Conforme relatado, buscou-se a diferenciação da concorrência com produto que levasse
atributos inseridos na moda, como design, fazendo agregar valor e reposicionando a marca no
mercado. No entanto, dada a maior complexidade do produto, isto implicou também maior
número de operações na atividade produtiva.

Em nenhuma hipótese no Brasil neste setor, há como se competir em preços com os
asiáticos. (EC, 2.007)

Para Porter (1996), um dos riscos da estratégia da diferenciação está ligado ao
diferencial de custos e entre os concorrentes e suas estratégias, para que os clientes se
mantenham leais à marca.
EC afirma que o núcleo de pesquisa e desenvolvimento do produto precisou adequar a
nova coleção, embasando esta, na estrutura operacional produtiva (disponibilidade de tempo
de fabricação - DTF). Assim formatou a coleção, de modo que não houvesse problemas
correlatos à pontualidade na entrega.
Conforme já mencionado, a coleção variava entre 56 a 60 produtos, enquanto agora este
número não ultrapassa 40 peças no mostruário, sendo 18 a 20 masculinas e 18 a 20 femininas.
Esta variação se dá em decorrência da estratégia de diferenciação, buscando sempre
confeccionar peças cuja composição de fato agregue valor. Inovações em tecidos, aviamentos,
lavagens e design são os principais atributos da coleção Marcel Philippe (FIG.18).
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FIGURA 19 - Coleção Primavera-Verão 2006
Fonte: MPX 2007
Nota – Detalhes/Design (bolsos, aviamentos, modelagem, entreperna, cintura e lavagens)

Porter ( 1996) afirma que a estratégia de diferenciação requer geralmente tradição da
empresa e capacidade de coordenar a habilidade criativa com o desenvolvimento do produto e
marketing.
EC pondera que a concorrência externa, em virtude principalmente de fatores
relacionados à modelagem e ao ciclo de vida da “moda” no Brasil, tem estas como barreiras à
competitividade das indústrias nacionais, dadas os limites ligados ao ciclo de produção e ao
prazo de entrega.
Assim a MPX adequou sua coleção voltando o produto para estes atributos, com oferta
apenas de uma peça básica masculina e uma feminina, ressalvando que as mesmas fazem uso
de elastano em seus tecidos, comumente conhecido como lycra, mais uma característica de
diferenciação de seu produto.
Em 2003, esta empresa lançou a coleção de inverno, convidando os principais lojistas
das capitais do país a conhecer tanto o seu showroom como as suas instalações industriais,
buscando novas parcerias no varejo.
Um outro diferencial, segundo a EC, foi o lançamento do showroom na própria empresa
(FIGs. 19 e 20), onde o lojista tem a oportunidade de presenciar como é elaborado o produto,
conhecendo o “processo industrial”.
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FIGURA 20 - Campanha 2003
Fonte: MPX 2007

FIGURA 21 - Showroom Marcel Philippe
Fonte: MPX 2007
Nota: variedade e diferencial – dentro da empresa

Segundo o EP, as vendas desta campanha não foram como se estimavam, justificando
isto por ter sido mal divulgada, com realização em revista especializada, e não em associações
comerciais. O impacto negativo se relaciona também com o cenário da mudança no âmbito
das eleições para o executivo federal e as altas taxas de juros que retraíam o consumo e o
investimento.
Neste ano, foi desativada a área de publicidade e propaganda, sendo decidido que estas
atividades ficariam a agências especializadas.
No ano de 2004, a MPX planejava nova estratégia de comercialização com o que foi
nomeado de Marcel Philippe in corner, mas, por problemas de saúde do EP, tais planos de
implantação foram prorrogados.
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Esta modalidade, segundo o dirigente, se fundamenta em ser revendedor exclusivo dos
produtos da marca Marcel Philippe, tendo apoio na divulgação institucional do parceiro, apoio
este correlacionado ao volume de compra.
O projeto Marcel Philippe in corner tem por foco expandir-se pulverizando a venda no
atacado. Assim buscava-se minimizar o risco de inadimplência, aumentar a base de atuação e
fortalecer a marca.
EF afirma que no término de 2006 a empresa apresentou-se com índice de liquidez
satisfatório, saneada financeiramente e com resultados líquidos positivos, de acordo com os
documentos fornecidos. Ela afirma que as medidas tomadas geraram o resultado esperado
(GRÁF. 19, TAB.11 e GRÁF. 20).
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GRÁFICO 19 – Evolução do índice de liquidez – MPX 1990-2006
Fonte: MPX 2007

TABELA 11
Evolução das contas patrimoniais - 1990-2006
1990-1994

1994-1998

1998-2002

2002-2006

ATIVO
- ATIVO CIRCULANTE

-3%

6%

-4%

16%

- ATIVO PERMANENTE

3%

-6%

4%

-16%

PASSIVO

0%

0%

0%

0%

- PASSIVO CIRCULANTE

5%

-8%

2%

-10%

Exigível a L.P

-1%

1%

-2%

-18%

- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-5%

7%

0%

28%

Fonte: MPX 2006
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19901994
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19982002

- PATRIMONIO
LIQUIDO

20022006

GRÁFICO 20 – Evolução das principais contas do balanço patrimonial – MPX 1990-2006
Fonte: MPX 2007

De acordo com documentos, a empresa em 1990, concentrava sua produção no
segmento de moda em jeanswear. No ano de 2.006 a representatividade deste segmento era de
41.09%, o de moda profissional 39.42% e o de prestação de serviços 19.49%.
De acordo com EF, o crescimento real das vendas, o que significa descontar a
desvalorização da moeda brasileira desde 1990 representou 6.31% no período.
Conforme organograma fornecido, a empresa sofreu várias alterações de 1990 a 2006.
Presidente

Diretor AdmFinanc.

Assessor

Diretor
Industrial

Contabilidade

Jurídico

Depto
Pessoal

Controladoria
Industrial

Diretor
Comercial

Estilistas

Modelagem

Analista de
Mercado

Pesquisadores

Gerente
comercial

Divisão
Uniformes

corte

Facções

Representante

Divisão de moda

Lavanderia

Gerencia Show
room,

Expedição

Representante

Revendedores
exclusivos - Mc

Divisão de
Serviços

Figura 22 - Organograma 2006
Fonte: MPX 2007

Representante
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As principais mudanças:

De acordo com o EP, foram três as mudanças principais neste período. A primeira, em
decorrência da estratégia de atuação no mercado, com a inserção da divisão de uniformes
profissionais e a divisão de serviços a terceiros (FIG. 36). A segunda se deu no âmbito
produtivo, uma vez que a empresa terceirizou o processo de costura e de lavagem de seus
produtos, inserindo-se a controladoria industrial, encarregada de coordenar a logística da
etapa da produção. A terceira se deu em função da redução das atribuições da diretoria
administrativa, o que fez com que esta fosse associada à diretoria financeira, reduzindo-se
assim o custo fixo e otimizando-se recursos. Segundo este, a área de recursos humanos foi
terceirizada assim, como a de publicidade e propaganda, contratando-se sempre agências para
esta atividade.
Ao final de 2006, a distribuição das vendas nos segmentos de moda e de uniformes
profissionais tinham a mesma representatividade na receita total, sendo também diagnosticada
uma elevação considerável no de serviços “private label”, com aproximadamente 20%
(GRÁF. 21 e TAB. 12).
]
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120,00%
100,00%
80,00%
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60,00%
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Serviços
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0,00%
1990
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GRÁFICO 21 – Distribuição da receita – MPX 1990-2006
Fonte: MPX 2007

97

TABELA 12
Distribuição da receita – MPX 1990-1998
Variação
1990

1994

1998

2002

2006

1990-2006

100,00%

86,12%

74,68%

51,14%

41,09%

-58,91%

Moda Profissional

0,00%

13,88%

18,40%

34,36%

39,42%

39,42%

Serviços

0,00%

0,00%

6,92%

14,50%

19,49%

19,49%

Descrição
Moda em Jeanswear

Fonte: MPX 2007

6.6 Os principais fatores que fizeram a MPX sobreviver ao longo do período de 1990 a 2006

De acordo com o EP, no período de 1990 a 2006, a MPX teve sua sustentabilidade
garantida pela política estratégica de busca de nichos no mercado, ofertando sempre produto
elaborado com os melhores insumos disponíveis, ofertando sempre qualidade. Ele enfatiza
que, apesar da grande concorrência propiciada pela política econômica, a empresa se
sustentou pela tradição da marca e pela lealdade de seus clientes.
Afirma que desde a década de 70, quando se lançou o “Macacão Fit”, ou na década de
80, quando a lycra estava no auge, a MPX manteve sua estratégia de competição, a de buscar
nichos no mercado confeccionando produto com o maior valor agregado possível. E hoje a
marca Marcel Philippe é associada a qualidade, o que condiz com o valor que agrega, que lhe
da condições de competir.

Nossa estratégia sempre foi a de buscar nichos de mercado confeccionando um
produto que levasse o maior valor agregado possível, com inovação de tecidos,
lavagens diferenciadas, design arrojado e a marca MARCEL PHILIPPE estampada,
de preferência bordada. (EP, 2007)

Porter (1996) cita a importância de variadas alterações nos produtos diferenciados, do
atendimento e do pioneirismo dentro do setor, com o fim de fortalecer o sentimento de
lealdade dos clientes.
De acordo com EC, a MPX teve gestão eficaz, diversificando canais de comercialização,
flexibilizando sua estrutura operacional e ofertando produtos com os quais os de origem
estrangeira dificilmente terão capacidade competitiva, em função de sua localização e do ciclo
de vida do produto da moda:
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Compactamos nossa coleção, adequamos nossos produtos de acordo com a nossa
capacidade de produzir a seu tempo e buscamos outros mercados: isso é que nos
assegurou sobrevivência ( EC, 2.007)

Na visão da EF, essencial para a sobrevivência da MPX foi a entrada de recursos dos
sócios, reduzindo-se as despesas com juros, que estavam comprometendo o resultado e a
rentabilidade, além do know-how da empresa, que se aproxima dos 40 anos, e da tradição da
marca. De acordo com ela, a capitalização deu viabilidade operacional para que a empresa
pudesse de fato corrigir seus erros e se reposicionar diante da concorrência.
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QUADRO 2
Ambiente da empresa MPX – Período 1990-2006

FORÇAS

FRAQUEZAS OPORTUNIDADES

Know How de

Mão de obra

Barreiras

39 anos de

pouco

governamentais-

marcado

qualificada

salvaguardas

AMEAÇAS
Concorrência
estrangeira

Estrutura
operacional -

Baixo poder de

(maquinas,

negociação com

equipamentos,

fornecedores

Isenção fiscal á
exportação

Escassez de
fornecedores

E.T.E)
Decisões

Promoção de eventos

Marca

centralizadas no

-Feiras Nacionais

consolidada

executivo

(SPFW, RioFashion,

principal

Fenit... )

Localização
privilegiada malha rodoviária
e ferroviária

Aumento do número

Produtos

de instituições de

estrangeiros

ensino

substitutos

Política de
comercialização

Mão de obra

diversificado -

relativamente barata

risco diluído
Escola técnica
próxima -

Contrabando

Política
econômica - Juros,
cambio, tributação

Localização mercado Escassez de linhas
americano

de financiamento

Grande oferta

Condições mundiais

Barreira

local de mão de

de crescimento para

governamental á

obra

2.007

matéria prima

Modatec/SENAI

Crescimento e
Isenção tributária

condições
estruturais -

Fonte: Elaboração própria
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QUADRO 3
Adaptação MPX – 1990-2006

Ano

1990

Governo

Estratégia
Financeira

Mercadológica

Collor PRN

Identificação de nicho no
segmento de moda
profissional:"Coloque sua
empresa na moda"

Inclusão da divisão de
uniformes profissionais área comercial

1991

1992

Operacional

Itamar PMDB

1993
1994

FHCPSDB

1995
Processo de
terceirização inclusão cargo
controladoria
industrial

1996

Política de desoneração
do endividamento
através da
desmobilização fabril

1997

1998

FHCPSDB

Inclusão da divisão de
serviços a terceiros “Private label” – Área
comercial

Identificação de nicho em
serviços - "Private Label"

1999
2000
2001
2002

LULAPT

Decisão de
investimento
( Saneamento
endividamento )

2003

Volta-se para a
comercialização ao atacado

2004

Projeto “Marcel in córner”

2005
2006

LULA –PT

Fonte: Elaboração própria
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7. CONCLUSÕES, SUGESTÕES DE PESQUISA E RECOMENDAÇÕES

A referida pesquisa objetivou descrever a adaptação de uma empresa no setor do
vestuário brasileiro, frente abertura econômica no período de 1990 a 2006.
O estudo da estratégia de diferenciação desta empresa mostrou-se extremamente
complexo, haja vista o cenário de competição, associado aos fatores econômicos e políticos
vividos no período da pesquisa.
Após a realização da pesquisa e de seus resultados pode-se concluir que, a MPX
sempre se pautou na estratégia de diferenciação. Observa-se que, desde sua origem ao lançar
o produto “macacão Fit” até quando compactou sua coleção elevando o atributo do design e
da moda, esta empresa se alicerçou nesta estratégia.
Conclui-se ainda que, a gestão demonstrou habilidade em buscar nichos
mercadológicos, o que fez diversificar sua atuação em diferentes segmentos. Sua atuação em
1990 se restringia no segmento de moda em jeanswear. Em 2.006, de acordo com os
resultados, sua atuação no setor se dava em três segmentos, no da moda em jeanswear, moda
profissional e no de prestação de serviços, o que requereu da empresa investimento em
adequar sua estrutura.
Em 2.006 a diversificação no setor da empresa era representada em 41,09% destinado
a moda em jeanswear, 39,42% a moda profissional e 19,49% a prestação de serviços a
terceiros.
A empresa estruturou-se em função dos novos segmentos, mas a gestão financeira não
demonstrou a mesma eficiência, o que poderia certamente ter trazido sérios danos à atividade
desta. A MPX, em decorrência de sua estrutura financeira onerosa, gerou recursos financeiros
desmobilizando parte de sua estrutura operacional, e terceirizando etapas de sua produção, o
que acredita-se ter implicado em grande risco, comprometendo o desempenho industrial. A
terceirização ocorrera no ano de 1995, sendo concluída somente em 1996, e demonstrou ter
sido implementada com critérios rígidos pela gestão.
A empresa, mesmo após desmobilizar parte do maquinário ligado a atividade
operacional, a empresa perdurou com problemas financeiros, o que fez os sócios a realizarem
compra do imóvel - sede da empresa, ingressando recurso menos oneroso e demonstrando
que, a estratégia financeira em terceirizar etapas da produção, com o objetivo de sanar os
problemas desta natureza, não gerou o impacto necessário a resolver os problemas financeiros
da empresa. Pode-se concluir que houve qualidade no investimento, mas não no
financiamento deste.
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Outra questão relevante de acordo com resultados, em função da redução das vendas
de alguns produtos da coleção, a empresa, após análise, concluiu que estes estavam sendo
afetados pela concorrência estrangeira. A MPX buscou elevar o incremento do design em sua
coleção, aumentando o grau de diferenciação da concorrência asiática, uma vez que, quando o
atributo da moda é introduzido no produto, em função da localização da concorrência, e do
ciclo de produção, estes não se mostram competitivos. Aqui, pode-se enfatizar a importância
do monitoramento da estratégia em função de seus riscos.
A MPX, além de possuir uma marca tradicional o que lhe garante também penetração
no mercado, possui como vantagem o know how e uma estrutura operacional com logística
interna e externa em consonância aos segmentos em que atua, conforme mencionado.
Ressalta-se que, no segmento de moda em jeanswear, esta empresa, apesar de esboçar
projeto de expansão, não demonstrou até 2.006, resultado satisfatório de acordo com a
pesquisa, certamente impactando na receita total e influindo na rentabilidade da empresa.
A abertura comercial iniciada no governo Sarney e concluída no governo Collor fez
com que inúmeras empresas encerrassem suas atividades e colocasse muitas outras em
situação de extrema dificuldade, como a pesquisada. No entanto, esta medida é vista como
algo positivo para o país, uma vez que vem a impulsionar a indústria nacional a melhoria de
sua produtividade.
A indústria nacional, mesmo com um cronograma – que lhe foi imposto - de redução
gradual das tarifas da importação, não foi contemplada, com o devido prazo para se adequar à
competitividade externa, haja vista a forte retração da atividade deste setor, conforme esta
pesquisa.
Acredita-se ser essencial, criar condições ambientais através de linhas de crédito
voltado à produção, além de um projeto nacional em favor da infra-estrutura, para tal abertura,
ainda mais em se tratando de país que conviveu tanto tempo com uma economia fechada,
onde a defasagem competitiva entre as empresas aqui instaladas e as estrangeiras era
extremamente elevada. Critica-se não a abertura, mas a forma e principalmente o ritmo como
fora feita.
Pode-se concluir que o governo influenciou fortemente a rentabilidade desta empresa
através das políticas adotadas e da ausência de reformas estruturais e essenciais a
competitividade da indústria nacional.
Sugere-se como questões que devem ser investigadas:
1. Estudo comparativo utilizando o modelo das Cinco Forças de uma indústria de
origem asiática e sua estratégia competitiva com a MPX Confecções.
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2. Estudar o processo de terceirização no setor do vestuário brasileiro.
3. Estudar o fator “marca” como barreira de entrada no setor do vestuário e seu
impacto no produto;

Após as recomendações de pesquisas, sugere-se à MPX:

1. Manter sua estratégia de diferenciação com a política de buscar nichos de mercado,
com a ressalva do desenvolvimento estruturado em uma gestão financeira pautada na
geração de valor para a empresa.
2. Buscar alianças com empresas estabelecidas em outros mercados visando à troca de
experiências e conhecimento.
3. Buscar tecnologias e inovação que aperfeiçoem seu sistema produtivo e gerencial.

Apesar da forma como foi feita a abertura da economia, a concorrência é sobretudo
mecanismo que promove o aumento da qualidade da produção de bens e serviços, no entanto,
conforme já mencionado, é função do Estado investir em infra-estrutura e promover o
desenvolvimento tecnológico e cultural, propiciando ambiente nacional a competição.
Este estudo analisou a estratégia de uma empresa pertencente a setor tipicamente
volátil, com alto índice de mortalidade e que se manteve no mercado com boa solidez e
perspectivas de crescimento, sobretudo superando os problemas da abertura, a forte
concorrência estrangeira principalmente asiática, através da ampliação e diversificação de sua
atuação no mercado, ora elevando o valor agregado de seus produtos, ora buscando novos
nichos mercadológicos, manteve se assim competitiva.
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ANEXO A - Tarifa Externa Comum Brasileira - Vestuário e seus acessórios de malha

NCM
61.01
6101.20.00
6101.30.00
6101.90
6101.90.10
6101.90.90
61.02
6102.10.00
6102.20.00
6102.30.00
6102.90.00
61.03
6103.10
6103.10.10
6103.10.20
6103.10.90
6103.2
6103.22.00
6103.23.00
6103.29
6103.29.10
6103.29.90
6103.3
6103.31.00
6103.32.00
6103.33.00
6103.39.00
6103.4
6103.41.00
6103.42.00
6103.43.00
6103.49.00
61.04
6104.1
6104.13.00
6104.19
6104.19.10
6104.19.20
6104.19.90
6104.2
6104.22.00
6104.23.00

DESCRIÇÃO
Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de malha, de
uso masculino, exceto os artefatos da posição 61.03.
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis
- De lã ou de pêlos finos
- Outros
Mantôs, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os
artefatos da posição 61.04.
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis
Ternos, conjuntos, paletós, calças, jardineiras, bermudas e “shorts”, calções (exceto de
banho), de malha, de uso masculino.
- Ternos
- De lã ou de pêlos finos
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis
- Conjuntos:
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis
- De lã ou de pêlos finos
- Outros
- Paletós:
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis
- Calças, jardineiras, bermudas e “shorts” (calções):
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis
“Tailleurs”, conjuntos, “blazers", vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras,
bermudas e “shorts” (calções, exceto de banho), de malha, de uso feminino.
- “Tailleurs”:
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De outras matérias têxteis
- Conjuntos:
- De algodão
- De fibras sintéticas

ALÍ
QUO
TA DO II
(%)

35
35
35
35

35
35
35
35

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

35
35
35
35
35
35

108

6104.29
6104.29.10
6104.29.90
6104.3
6104.31.00
6104.32.00
6104.33.00
6104.39.00
6104.4
6104.41.00
6104.42.00
6104.43.00
6104.44.00
6104.49.00
6104.5
6104.51.00
6104.52.00
6104.53.00
6104.59.00
6104.6
6104.61.00
6104.62.00
6104.63.00
6104.69.00

- De outras matérias têxteis
- De lã ou de pêlos finos
- Outros
- “Blazers”:
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis
- Vestidos:
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De fibras artificiais
- e outras matérias têxteis
- Saias e saias-calças:
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis
- Calças, jardineiras, bermudas e “shorts” (calções):
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis

61.05
6105.10.00
6105.20.00
6105.90.00

Camisas de malha, de uso masculino.
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis

35
35
35

61.06
6106.10.00
6106.20.00
6106.90.00

Camisas, blusas, blusas “chemisiers”, de malha, de uso feminino.
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis

35
35
35

61.07

Cuecas, ceroulas, camisolões, pijamas, roupões de banho, robes e semelhantes, de
malha, de uso masculino.
- Cuecas e ceroulas:
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis
- Camisolões e pijamas:
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis
- Outros:
- De algodão
- De outras matérias têxteis
-De fibras sintéticas ou artificiais
Outros

6107.1
6107.11.00
6107.12.00
6107.19.00
6107.2
6107.21.00
6107.22.00
6107.29.00
6107.9
6107.91.00
6107.99
6107.99.10
6107.99.90
61.08
6108.1
6108.11.00
6108.19.00
6108.2
6108.21.00

Combinações, anáguas, calcinhas, camisolas, pijamas, “deshabillés”, roupões de
banho, penhoares e semelhantes, de malha, de uso feminino.
- Combinações e anáguas:
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis
- Calcinhas:
- De algodão

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

35
35
35
35
35
35
35
35
35

35
35
35
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6108.22.00
6108.29.00
6108.3
6108.31.00
6108.32.00
6108.39.00
6108.9
6108.91.00
6108.92.00
6108.99.00

- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis
- Camisolas e pijamas:
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis
- Outros:
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis

61.09
6109.10.00
6109.90.00

Camisetas (“t-shirts”) e camisetas interiores, de malha.
- De algodão
- De outras matérias têxteis

35
35

61.10
6110.1
6110.11.00
6110.12.00
6110.19.00
6110.20.00
6110.30.00
6110.90.00

Suéteres, pulôveres, cardigãs, coletes e artigos semelhantes, de malha.
- De lã ou de pêlos finos
- De lã
- De cabra de Cachemira
- Outros
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis

35
35
35
35
35
35

61.11
6111.20.00
6111.30.00
6111.90
6111.90.10
6111.90.90

Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebês.
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis
- De lã ou de pêlos finos
- Outros

61.12
6112.1
6112.11.00
6112.12.00
6112.19.00
6112.20.00
6112.3
6112.31.00
6112.39.00
6112.4
6112.41.00
6112.49.00

Abrigos para esporte, macacões e conjuntos de esqui, maiôs, biquinis, “shorts”
(calções) e sungas, de banho, de malha.
- Abrigos para esporte:
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis
- Macacões e conjuntos, de esqui
- “Shorts” (calções) e sungas, de banho, de uso masculino:
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis
- Maiôs e biquinis, de banho, de uso feminino:
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis

6113.00.00

Vestuário confeccionado com tecidos de malha das posições 59.03, 59.06 ou 59.07.

61.14
6114.20.00
6114.30.00
6114.90
6114.90.10
6114.90.90

Outro vestuário de malha.
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis
- De lã ou de pêlos finos
- Outros

61.15

Meias-calças, meias até o joelho, meias acima do joelho, meias de qualquer espécie e
artefatos semelhantes, incluídas as meias-calças, meias até o joelho e meias acima do
joelho, de compressão degressiva (por exemplo, meias para varizes), de malha.
- Meias-calças, meias até o joelho e meias acima do joelho, de compressão degressiva (por

6115.10

35
35
35
35
35
35
35
35

35
35
35
35

35
35
35
35
35
35
35
35
35

35
35
35
35
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6115.30.10
6115.30.20
6115.30.90
6115.9
6115.94.00
6115.95.00
6115.96.00
6115.99.00

exemplo, meias para varizes)
- Meias-calças
- De fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex, por fio simples
- De fibras sintéticas, de título igual ou superior a 67 decitex, por fio simples
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De outras matérias têxteis
- Meias acima do joelho e meias até o joelho, de uso feminino, de título inferior a 67
decitex por fio simples
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De algodão
- De outras matérias têxteis
- Outras
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis
- Outras meias-calças:
- De fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex, por fio simples
- De fibras sintéticas, de título igual ou superior a 67 decitex, por fio simples
- De outras matérias têxteis
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- Outras
- Outras meias até o joelho e meias acima do joelho, de uso feminino, de título inferior a 67
decitex por fio simples
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De algodão
- De outras matérias têxteis
- Outros:
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis

61.16
6116.10.00
6116.9
6116.91.00
6116.92.00
6116.93.00
6116.99.00

Luvas, mitenes e semelhantes, de malha.
- Impregnadas, revestidas ou recobertas, de plásticos ou de borracha
- Outras:
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis

6115.10.1
6115.10.11
6115.10.12
6115.10.13
6115.10.14
6115.10.19
6115.10.2
6115.10.21
6115.10.22
6115.10.29
6115.10.9
6115.10.91
6115.10.92
6115.10.93
6115.10.99
6115.2
6115.21.00
6115.22.00
6115.29
6115.29.10
6115.29.20
6115.29.90
6115.30

61.17

35
35
35
35
35

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

35
35
35
35
35
35
35

35
35
35
35
35

Outros acessórios de vestuário, confeccionados, de malha; partes de vestuário ou de
seus acessórios, de malha.
6117.10.00 - Xales, echarpes, lenços de pescoço, cachenês, cachecóis, mantilhas, véus e semelhantes
35
6117.80
- Outros acessórios
6117.80.10 - Gravatas, gravatas-borboletas e plastrons
35
6117.80.90
- Outros
35
6117.90.00 - Partes
35
Fonte: Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio/Secretaria do Comércio
Exterior,
2007.
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ANEXO B - Tarifa Externa Comum Brasileira -Vestuário e Seus Ccessórios, exceto de Malha

NCM
62.01
6201.1
6201.11.00
6201.12.00
6201.13.00
6201.19.00
6201.9
6201.91.00
6201.92.00
6201.93.00
6201.99.00
62.02
6202.1
6202.11.00
6202.12.00
6202.13.00
6202.19.00
6202.9
6202.91.00
6202.92.00
6202.93.00
6202.99.00
62.03

DESCRIÇÃO
Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de uso
masculino, exceto os artefatos da posição 62.03.
- Sobretudos, impermeáveis, japonas, gabões, capas e semelhantes:
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis
- Outros:
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis
Mantôs, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de uso feminino, exceto os
artefatos da posição 62.04.
- Mantôs, impermeáveis, capas e semelhantes:
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis
- Outros:
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis

6203.1
6203.11.00
6203.12.00
6203.19.00
6203.2
6203.22.00
6203.23.00
6203.29
6203.29.10
6203.29.90
6203.3
6203.31.00
6203.32.00
6203.33.00
6203.39.00
6203.4
6203.41.00
6203.42.00
6203.43.00
6203.49.00

Ternos, conjuntos, paletós, calças, jardineiras, bermudas e “shorts” (calções,
exceto de banho), de uso masculino.
- Ternos:
- De lã ou de pêlos finos
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis
- Conjuntos:
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis
- De lã ou de pêlos finos
- Outros
- Paletós:
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis
- Calças, jardineiras, bermudas e “shorts” (calções):
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis

62.04

“Tailleurs”, conjuntos, “blazers”, vestidos, saias, saias-calças, calças,

ALÍQUO
TA DO II
(%)

35
35
35
35
35
35
35
35

35
35
35
35
35
35
35
35

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
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6204.1
6204.11.00
6204.12.00
6204.13.00
6204.19.00
6204.2
6204.21.00
6204.22.00
6204.23.00
6204.29.00
6204.3
6204.31.00
6204.32.00
6204.33.00
6204.39.00
6204.4
6204.41.00
6204.42.00
6204.43.00
6204.44.00
6204.49.00
6204.5
6204.51.00
6204.52.00
6204.53.00
6204.59.00
6204.6
6204.61.00
6204.62.00
6204.63.00
6204.69.00

jardineiras, bermudas e shorts (calções, exceto de banho), de uso feminino.
- “Tailleurs”:
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis
- Conjuntos:
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis
- “Blazers”:
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis
- Vestidos:
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De fibras artificiais
- De outras matérias têxteis
- Saias e saias-calças:
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis
- Calças, jardineiras, bermudas e “shorts” (calções):
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis

62.05
6205.20.00
6205.30.00
6205.90
6205.90.10
6205.90.90

Camisas de uso masculino.
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis
- De lã ou de pêlos finos
- Outras

62.06
6206.10.00
6206.20.00
6206.30.00
6206.40.00
6206.90.00

Camisas, blusas, blusas “chemisiers”, de uso feminino.
- De seda ou de desperdícios de seda
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis

62.07

Camisetas interiores, cuecas, ceroulas, camisolões, pijamas, roupões de banho,
robes e semelhantes, de uso masculino.
- Cuecas e ceroulas:
- De algodão
- De outras matérias têxteis
- Camisolões e pijamas:
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis
- Outros:
- De algodão

6207.1
6207.11.00
6207.19.00
6207.2
6207.21.00
6207.22.00
6207.29.00
6207.9
6207.91.00

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

35
35
35
35

35
35
35
35
35

35
35
35
35
35
35
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6207.99
6207.99.10
6207.99.90

- De outras matérias têxteis
- De fibras sintéticas ou artificiais
- Outros

62.08
6208.1
6208.11.00
6208.19.00
6208.2
6208.21.00
6208.22.00
6208.29.00
6208.9
6208.91.00
6208.92.00
6208.99.00

Corpetes, combinações, anáguas, calcinhas, camisolas, pijamas, “déshabillés”,
roupões de banho, penhoares e artefatos semelhantes, de uso feminino.
- Combinações e anáguas:
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis
- Camisolas e pijamas:
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis
- Outros:
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis

62.09
6209.20.00
6209.30.00
6209.90
6209.90.10
6209.90.90

Vestuário e seus acessórios, para bebês.
- De algodão
- De fibras sintéticas
- De outras matérias têxteis
- De lã ou de pêlos finos
- Outras

62.10

Vestuário confeccionado com as matérias das posições 56.02, 56.03, 59.03,
59.06 ou 59.07.
- Com as matérias das posições 56.02 ou 56.03
- Outro vestuário, dos tipos abrangidos pelas subposições 6201.11 a 6201.19
- Outro vestuário, dos tipos abrangidos pelas subposições 6202.11 a 6202.19
- Outro vestuário de uso masculino
- Outro vestuário de uso feminino

6210.10.00
6210.20.00
6210.30.00
6210.40.00
6210.50.00
62.11
6211.1
6211.11.00
6211.12.00
6211.20.00
6211.3
6211.32.00
6211.33.00
6211.39
6211.39.10
6211.39.90
6211.4
6211.41.00
6211.42.00
6211.43.00
6211.49.00
62.12
6212.10.00
6212.20.00
6212.30.00
6212.90.00

Abrigos para esporte, macacões e conjuntos de esqui, maiôs, biquínis, “shorts”
(calções) e sungas, de banho; outro vestuário.
- Maiôs, biquínis, “shorts” (calções) e sungas, de banho:
- De uso masculino
- De uso feminino
- Macacões e conjuntos, de esqui
- Outro vestuário de uso masculino:
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis
- De lã ou de pêlos finos
- Outras
- Outro vestuário de uso feminino:
- De lã ou de pêlos finos
- De algodão
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis
Sutiãs, cintas, espartilhos, suspensórios, ligas e artefatos semelhantes e suas
partes, mesmo de malha.
- Sutiãs e “bustiers”
- Cintas e cintas-calças
- Modeladores de torso inteiro
- Outros

35
35

35
35
35
35
35
35
35
35

35
35
35
35

35
35
35
35
35

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

35
35
35
35
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62.13
6213.20.00
6213.90
6213.90.10
6213.90.90

Lenços de assoar e de bolso.
- De algodão
- De outras matérias têxteis
- De seda ou de desperdícios de seda
Outros

62.14
6214.10.00
6214.20.00
6214.30.00
6214.40.00
6214.90
6214.90.10
6214.90.90

Xales, echarpes, lenços de pescoço, cachenês, cachecóis, mantilhas, véus e
artefatos semelhantes.
- De seda ou de desperdícios de seda
- De lã ou de pêlos finos
- De fibras sintéticas
- De fibras artificiais
- De outras matérias têxteis
- De algodão
- Outros

62.15
6215.10.00
6215.20.00
6215.90.00

Gravatas, gravatas-borboletas e plastrons.
- De seda ou de desperdícios de seda
- De fibras sintéticas ou artificiais
- De outras matérias têxteis

35
35
35

6216.00.00

Luvas, mitenes e semelhantes.

35

62.17

Outros acessórios confeccionados de vestuário; partes de vestuário ou dos seus
acessórios, exceto as da posição 62.12.
- Acessórios
- Partes

35
35

6217.10.00
6217.90.00

Fonte: Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio/Secretaria do

35
35
35

35
35
35
35
35
35

Comércio Exterior, 2007.

