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Introdução

Em março de 1990, o governo Collor anunciou as diretrizes gerais da Política

Industrial e de Comércio Exterior, com o intuito de inserir a competitividade no seio da

indústria nacional, aumentando dessa forma a eficiência, a qualidade, a modernidade e os

padrões tecnológicos. A inserção da competitividade' foi feita mediante a adoção de medidas

de abertura e modernização da economia. Pretendeu-se, a partir de um ambiente de

competição no país, capacitar a economia a crescer de uma forma auto-sustentada,

integrando-a de forma duradoura no mercado mundial.

Nesse contexto, o governo brasileiro adotou em 26.6.90 as primeiras medidas,

como:

* a redução tarifária progressiva, acompanhada da eliminação de restrições

burocráticas e quantitativas, até que se atinja a alíquota média de 14,2% em 31.12.94,

permitindo a entrada de novos produtos estrangeiros no país;

'" a adoção de um regime de câmbio flutuante, cuja cotação é determinada

pelas operações efetuadas através dos agentes econômicos que participam do mercado de

divisas, ainda que com razoável intervenção do Banco Central;

* a eliminação de vários regimes de tributação como forma de facilitar a

entrada de produtos estrangeiros, aumentando a competitividade interna, forçando as

empresas nacionais a adotarem urna outra postura; e

'" o fim dos controles administrativos representados pelos programas de

importação das empresas que, por sua vez, facilitam a obtenção de insumos através dos quais

a indústria nacional se torna mais eficiente.

Esse conjunto de medidas marca, de fato, uma mudança significativa em

relação à tradição protecionista brasileira, que data de muito tempo. Surge daí, a necessidade

1 Segundo Araújo Jr., urna economia é competitiva na produção de urna determinada mercadoria, quando
consegue pelo menos igualar os padrões de eficiência vigentes no resto do mundo quanto à utilização de
recursos e a qualidade do bem.
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da realização de estudos setoriais na indústria para avaliar e acompanhar o impacto desse

programa.

Comumente citada como exemplo de indústria tradicional, lo setor têxtil 2

brasileiro apresenta uma estrutura profundamente heterogênea, onde temos, lado a lado,

máquinas de última geração e ultrapassadas, trabalhando juntas. A maior parte de suas

indústrias utiliza equipamentos obsoletos; seus produtos são pouco diferenciados e de baixa

qualidade; além de seus empresários desconhecerem as modernas técnicas de gestão. Sob

essas condições o mercado fica restrito, atendendo apenas ao consumidor local, cujo nível de

exigência por produtos de melhor qualidade é bem menor devido ao seu baixo poder

aquisitivo. Essa heterogeneidade acentua-se mais ainda com o agravamento na distribuição da

renda nacional e com as políticas industriais, que tendem a favorecer empresas que já estão

bem estruturadas. 3

Mundialmente, o setor têxtil é tido como maduro. Este vem passando por um

processo de transformações tecnológicas tanto nos países industrializados como naqueles em

desenvolvimento," que é fruto da concorrência travada entre os produtores de países

industrializados e em desenvolvimento, que buscam oferecer produtos de melhor qualidade e

a preços mais competitivos. /

Este trabalho tem como objetivo discutir os principais impactos da abertura

comercial sobre o setor têxtil, através de urna pesquisa realizada entre empresários dos

segmentos do setor, no período de junho de !I)l) ~ :1 março de 1994, bem como as estratégias

de adaptação dessas empresas. O impacto J.t abertura comercial sobre os diversos setores

industriais no Brasil tende a ser diferenciado e depende de alguns fatores corno.'

2Geralmente, a denominação "indústria têxtil" não engloba a etapa de confecção do vestuário. No presente
trabalho será considerada como etapa integrante do processo produtivo têxtil.
3HAGUENAUER, Lía.A indústriatêm4 Campinas I '~IC A\IP. 1990, p. 4
4HAGUENAUER, Lía.A indústria. ..p.9
5SUZIGAN, Wilson. Politica comercial e perspectivas fÚJ indústria brasileira. Campinas: Universidade
Estadual de Campinas, 1992. (fexto para discussão; 13) p 12
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.•. o grau de atraso tecnológico (a idade dos equipamentos, a adoção de

sistemas de gerenciamento e organização da produção etc.);

>I< o atual nível de proteção tarifária e programada (estabelecida através do

cronograma de redução de alíquotas);

>I< a existência de vantagens comparativas, naturais ou adquiridas; e

.•. o grau de competitividade sistêmica (infraestrutura econômica, portos,

transporte ).

A hipótese central deste trabalho é a de que o processo de abertura da

economia está tendo um impacto significativo sobre o setor têxtil, o que conduzirá para uma

restruturação do mesmo.

Sendo assim, esta pesquisa propõe as seguintes questões junto a empresários

do setor: a) Qual sua avaliação do processo de abertura da economia brasileira?; b) Qual o

ritmo ideal para a abertura no seu ponto de vista?; c) Como o setor tem sido afetado em nível

de competitividade nos mercados exportador e doméstico?; e d) De que maneira o setor foi

afetado pela redução das barreiras não tarifárias e/ou suspensão dos regimes especiais de

importação?

A obtenção de tais respostas foi feita através dos questionários enviados às

empresas, de dados secundários e entrevistas com técnicos, representantes do setor e

associações de classe.

Esta dissertação está dividida em sete capítulos.

O primeiro apresenta o setor têxtil num contexto histórico, que abrange desde

sua implantação, no Império, até a década de 1930 abalada pelos efeitos da Grande

Depressão." Ainda nesse capítulo, tratou-se de fazer uma descrição do setor nos dias de hoje.

dando destaque a alguns aspectos econômicos importantes como, por exemplo, a

participação da indústria têxtil na indústria de transformação, a distribuição espacial e a de

estabelecimentos de acordo com o porte, a receita líquida e outros indicadores.

~ão abordamos o período de 1930/90 por não haver dados sistematizados disponíveis.
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o segundo capítulo apresenta o atual programa de abertura comercial da

economia. Foram ressaltadas algumas de suas medidas para o setor têxtil. Ainda foi abordada

a proteção existente e os efeitos da carga tributária frente a esse processo liberalizante.

No terceiro capítulo, foram levantadas questões relativas ao comércio mundial

de têxteis e de vestuário. Foi mostrada, também, a posição atual do Brasil no referido

mercado e quais suas vantagens competitivas em relação aos demais países.

O quarto capítulo procurou desenvolver o desempenho do setor, após a

abertura da economia até os dias de hoje, ressaltando os efeitos reais das medidas de abertura

sobre o desempenho do setor.

O quinto capítulo expõe a atual situação tecnológica do parque têxtil nacional,

sob a nova ordem.

O sexto capítulo abrange, com detalhes, a metodologia adotada para a

realização da pesquisa, assim como os resultados obtidos através dos questionários enviados

às empresas.

E por último, temos as considerações finais, onde se revela a percepção do

setor têxtil sobre o processo de abertura.
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CAPÍTIJLO I

Caracterização Geral do Setor

No referido capítulo, pretende-se mostrar a evolução da indústria têxtil no

contexto histórico que vai desde a sua implantação até os anos 30. Fica evidente que, ao

longo deste periodo, este segmento foi marcado por sua extrema dependência a fatores

externos.

/ No século XIX, a industrialização avançava a passos largos na Europa, que

buscava mercados para escoar seus produtos manufaturados. Paralelamente, os europeus

procuravam outros mercados fornecedores de matérias-primas. O Brasil, enquanto Colônia

de Portugal, inseria-se naquela ordem econômica como supridor de matérias-primas,

notadamente, pau-brasil, cana-de-açúcar e a lavoura do algodão. O pensamento corrente na

Corte era de que nenhuma mão-de-obra devia ser alocada na produção de manufaturados,

pois só da terra as riquezas eram provenientes.

Isso dificultou a implantação de indústrias têxteis no Brasil. Várias sanções

através de decretos proibiram suas atividades, complicando a fixação da indústria no país. Ao

mesmo tempo, o Brasil representava um imenso mercado consumidor em potencial de

manufaturas, daí a explicação que obstruiu a passagem de país fornecedor de matérias-

primas para industrializado. Ainda nos dias de hoje, a indústria têxtil possui problemas

estruturais e econômicos e enfrenta sanções por parte dos demais países produtores de

têxteis.

Infelizmente, as políticas direcionadas para o setor têxtil não têm sido eficazes

e suficientes para a reversão deste quadro. A abertura da economia brasileira é fato presente

e as dificuldades para aumentar a participação neste mercado são inúmeras e muito

semelhantes àquelas encontradas no século XIX.
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É dentro deste contexto que serão abordados alguns aspectos e características

importantes sobre o setor nos dias de hoje.

1.1 Antecedentes Históricos

A origem da indústria têxtil no Brasil data dos primórdios do século XIX. O

desenvolvimento da indústria têxtil de algodão deu-se, principalmente, a partir da década de

1860, quando o país se lançava para a industrialização. A indústria têxtil começou, então, a

florescer e tomou-se uma das atividades mais promissoras na época. 7

Inicialmente, a sua implantação destinava-se à produção de tecidos grossos

para a população escrava e urbana pobre, além de fornecer sacos para embalar os produtos

agrícolas de exportação. Mas com sua evolução e expansão e por ameaçar o monopólio

comercial da Coroa, a rainha Maria I proibiu o seu funcionamento. "A manufatura têxtil foi

mutilada por um decreto de 1785 que isentava exclusivamente a produção de tecidos

ordinários de algodão apropriados para o uso. dos negros e para enfardar ou ensacar

mercadorias em geral. ,,8

Em 1808, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, muitas mudanças

aconteceram nos padrões de comércio do Brasil. D. João VI revogou a proibição decretada

pela rainha Maria I e muitas manufaturas puderam se reorganizar novamente.

Durante o período de 1866/85, o Brasil já contava com 42 fábricas têxteis que

tinham capacidade de 66.466 fusos, produzindo vinte milhões de metros. O primeiro pólo de

indústrias têxteis desenvolveu-se na Bahia. Muitos eram os fatores que contribuíram para

que, inicialmente, a indústria têxtil se expandisse naquela região. A matéria-prima era

encontrada em abundância e a preços relativamente baixos, e ainda se dispunha de bens de

capital para a produção de manufaturas têxteis. Havia um mercado potencial representativo,

7A reconstituição histórica foi baseada exclusivamente em Stein, 1979.
8STEIN, Stanley J. Origens e evolução da indústria têxtil no Brasil- 1850/1950. Rio de Janeiro: Campus,
1979. p.20
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que abrangia a população escrava e um contingente enorme de trabalhadores livres para o

consumo dos tecidos. E, por último, a região dispunha de um excelente sistema portuário e

fluvial que facilitava o transporte de equipamentos.

Os estimulas concedidos para a implantação das primeiras indústrias têxteis

provinham do governo brasileiro através da adoção de tarifas protecionistas que, por sua vez,

davam condições de resistir frente à concorrência das nações mais desenvolvidas. "Embora a

proteção efetiva fosse concedida na década de 1880, as tarifas aumentaram gradualmente

entre 1860 e 1879, tomando atrativos os investimentos na manufatura têxtil algodoeira.i" Em

1880, as tarifas sobre tecidos ultrapassavam 30%. Os tecidos de algodão grossos ingleses, por

exemplo, para entrar no país pagavam em tomo de 60% do preço original. 10

Inicialmente, a forma de organização das fábricas têxteis era de propriedade

individual, evoluindo posteriormente para a sociedade e, finalmente, para a cooperação. Até

o abrandamento das exigências impostas pelo governo para a formação de sociedades

anônimas, a fábrica típica têxtil era caracterizada por ser individual. Após 1889, essas

exigências foram rninirnizadas, possibilitando dessa forma uma modificação em sua estrutura.

Em 1892, a indústria têxtil algodoeira já estava bem consolidada e ingressava

em um período de desenvolvimento por mais três décadas até a Grande Depressão, em 1929.

Durante aqueles trinta anos. i) Brasil viveu um período de prosperidade,

liderado pelo segundo boom cafeeiro. E_te episódio não somente proporcionou condições

favoráveis para as inversões da iniciativ3 pm ..:lJ.l nesse ramo, como impulsionou outros

campos da atividade econômica. A expansão da industria nos primeiros anos do século X:X

não foi, contudo, fenômeno isolado. .\5 possibilidades de crescimento decorriam das

transformações ocorridas no cenário político . c•.onómico e social do país.

Em 1900, a incerteza Junte da permanência do regime republicano

desapareceu. O sucesso obtido dos revolucionarias em luta com monarquistas demonstrou a

9STEIN, Stanley 1. Origens e evolução p.31.
lOSTEIN, Stanley J. Origens e evolução p.94.
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fortaleza do regime republicano. Isto trouxe para o Brasil nos anos seguintes uma estabilidade

econômica profunda,

Outro aspecto relevante, oconido entre 1890/1929, foi o segundo grande

60011'1 cafeeiro. Houve a aceleração da formação de capital de investimento; o estímulo à

construção de estradas e ferrovias; e a existência de condições favoráveis para o

empreendimento de irúciativas e experiências em novos campos de atividade econômica.

Empresas estrangeiras construíram usinas hidrelétricas nos grandes centros

urbanos, favorecendo o aumento da produção de tecidos de algodão. Em 1885, a produção

estimada de tecidos de algodão era da ordem de 20.595.375 m, já em 1908, após a instalação

das usinas hidrelétricas, o volwne atingia o patamar de 256.982.203 m, representando mais

de 1.000% de aumento. Neste mesmo periodo a população brasileira apresentou crescimento

da ordem de apenas 76,8901Ó, sendo em média cinco vezes menor que o aumento oconido na

produção de algodão.

E por último, complementando os efeitos da prosperidade da agricultura,

vieram as tarifas. Em 1900, a taxa alfandegária sobre os tecidos importados de 25% teve

efeito multiplicado com a queda da taxa de câmbio, de tal modo que os tecidos nacionais

puderam suprir o mercado interno até meados de 1925.;

De acordo com o quadro 1!~demOS observar que a indústria têxtil brasileira

se concentrou, basicamente nos grandes centros urbanos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e

São Paulo. Durante os anos entre 1905 e1921, houve um awnento do número de fábricas e

equipamentos das manufaturas têxteis de algodão. Em 1921,0 Brasil tinha 242 fábricas

manufatureiras de algodão distribuídas nesta região contra 110 em 1905; o número de fusos

aumentou de 734.928 no início do periodo para 1.521.300 e o de teares de 26.420 para

57.208. Em 1921, as manufaturas de algodão empregavam 108.960 pessoas quase três vezes

mais do que o número de empregados em 1905.

Entre 1913-1921, foram importadas 36.000 toneladas de máquinas de fiação

e tecelagem, acessórios, teares e rolos impressores. Este dado evidencia o momento
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excepcional de expansão por que passou a indústria têxtil. A maior parte das importações

(78%) desembarcou nos portos do Rio de Janeiro e Santos e tinha como destino o interior de

Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 11

Com a eclosão da Primeira Guerra, o fluxo de capital diminuiu drasticamente

no país e as importações de manufaturados têxteis retraíram. A única saída encontrada para

superar o problema foi a monopolização do mercado interno, ou seja, a produção voltada

para os consumidores locais. Nessa época, o Brasil já dominava a técnica e tinha um sistema

bem consolidado de distribuição de têxteis. Em 191.5, a produção interna alcançava 95% do

consumo. Durante a Guerra, não houve a concorrência européia e norte-americana, que só

retornaria em meados de 1924. A expansão da produção de manufaturados têxteis na época

deveu-se também à existência de capacidade ociosa, permitindo inicialmente a oferta desses

produtos no mercado interno./

De 1921-1927, o valor da produção têxtil aumentou 120% e a expansão do

número de trabalhadores foi de 17%, perfazendo um total de 127.483 trabalhadores. Este

período foi, sem dúvida, tido como os anos dourados para a indústria têxtil e a indústria em

geral. "O número de fábricas aumentou de 242 para 354 nesse período; o número de fusos

cresceu 590/0,atingindo 2.584.050 unidades; o de teares, 33o/ó,passando para 78.383. ,,12

(Depois dessa fase áurea de expansão da economia, a indústria nacional

apresentou certo declínio de atividade, pela volta do abastecimento externo. Em 1928, em

razão do desgaste prolongado das tarifas, muitos industriais continuaram se empenhando para

manter os lucros obtidos dos últimos anos. Diversos empresários se organizaram em

associações patronais para induzir as decisões do governo em prolongar o período de

proteção e renovar os créditos junto a este. Com base no argumento de que a indústria têxtil

chegara ao patamar de "superprodução", os empresários têxteis conseguiram até o começo da

Segunda Guerra Mundial, restringir as importações de máquinas e tecidos importados que

llQuadro - 2
12 STEIN, Stanley J. Origens e evolução ... p.120
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pudessem ampliar a produção. Durante este período a queda de tecidos importados foi da

razão de 8 para 1';

1.2 Definição do Setor Têxtil

IA indústria têxtil é formada por uma cadeia de produção linear, onde o

resultado de cada uma das etapas de produção constitui o principal insulo para a etapa

seguinte - beneficiamento de fibras, fiação, tecelagem e confecção de vestuário. Cada uma

dessas etapas é razoavelmente independente uma da outra e possui, por sua vez,

características próprias quanto ao mercado, à tecnologia, à matéria-prima, aos custos de

produção etc. 13/

O gráfico I mostra o complexo têxtil e os setores que o compõem, conforme a

delimitação feita sobre a Matriz de Relações Inter-Industriais de 1975 - ver Haguenauer et a1li

(1984) - sendo dado um certo destaque para os principais fornecedores de matérias-primas e

. 14msumos.

De acordo com o gráfico I, o complexo têxtil foi subdividido nos seguintes

setores: beneficiamento de fibras naturais, fiação e tecelagem de fibras sintéticas, fiação e

tecelagem de fibras naturais, outras indústrias têxteis, malharia e confecção de vestuário.

Estes por sua vez estão unidos por linhas cheias.

Ainda dando continuidade à explicação do gráfico L unidos através de linhas

pontilhadas estão os setores que mantém estreita ligação em termos de compra e venda com

o complexo. Entre estes, destacam-se: o setor de agropecuária não especializada -- que

fornece matérias-primas, dentre as quais o algodão --, e o setor de resinas, fibras artificiais e

elastômeros, fornecedor de fibras químicas.

13HAGUENAUER. Lia. A indústria. .. p.12
14 .PROCHNIK, Victor & LISBOA, Marcos de. Perspectiva para o complexo têxtil brasileiro. Rio de
Janeiro, IEIlUFRJ, 1989 (mimeo) p.2
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A mais importante entre as fibras naturais é o algodão. Em 1986, o algodão

representava 75,2% dos insumos básicos utilizados pela indústria têxtil.D O Brasil já foi um

dos maiores produtores de algodão na década de 30. Em 1930 o Brasil produzia 112.8 mil

toneladas de algodão e importava 1.338.304 quilos. Hoje, a produção anual chega a 716.9

mil toneladas, sendo ainda necessário importar 146.3 mil toneladas (Síndirêxril, 1992). O

algodão é cultivado em várias regiões do território nacional, predominantemente, nas regiões

Nordeste e Sudeste. A qualidade do algodão brasileiro é bastante heterogênea, sendo reflexo

das dificuldades enfrentadas pelos beneficiadores, como a carência de um sistema de

classificação do algodão apropriado, embalagem e armazenamento inadequados, e a falta de

acesso a tecnologias de combate as pragas.

Já a produção de fibras químicas (artificiais e sintéticas) dá-se em mercados

oligopolizados'", que são basicamente constituídos por empresas de capital estrangeiro e que

têm maior acesso à tecnologia de ponta, permitindo a criação de novas fibras. No Brasil,

apenas 12 empresas produzem fibras e filamentos químicos para a indústria têxtil, sendo que

uma delas é responsável por mais de 35% da produção. 17

As fibras artificiais (ou celulósicas), como são conhecidas, surgiram nos anos

20. No Brasil, a produção destas data de 1931. O grande impulso na sua capacidade

instalada, entretanto foi nos anos 60170.18 Elas são obtidas a partir da celulose, sendo o rayon

e o acetato apenas alguns exemplos.

Já as fibras sintéticas, de origem petroquímica, surgiram pouco depois dos

anos 50, na Europa e nos Estados Unidos e no Brasil, na primeira metade da .década de 60,

tendo sido consolidadas, mais precisamente, entre os anos 60 e 70 com a eclosão do boom

petroquímico. Desde 1981, o país tomou-se auto-suficiente. Entretanto, suas importações

15 SETOR busca a modernização. Diário do Comércio e Indústria; São Paulo, 8 fev. 1990.
16Macarini considera o setor produtor de fibras sintéticas um oligopólio concentrado, caracterizado por 11111

número relativamente reduzido de empresas de grande porte em cada uma delas, que utiliza a expansão da
capacidade instalada como estratégia para ampliação de seus mercados.
17 SETOR busca modernização. Diário do Comércio e Indústria, São Paulo, 8 fev. 1990.
18BRANSKl, Regina M. Exportações brasileiras de têxteis e vestuário: desempenho e perspectivas.
Campinas: UNICAMP, 1990. p.32
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continuam porque os preços praticados internamente chegam a ser de 10 a 200% superiores

aos do mercado externo." As mais conhecidas são o poliéster (isto é o terylene), o acrilico e

o nylon (poliamida).

Atualmente, as fibras sintéticas representam, em média, 25% do total das

consumidas pela indústria têxtil brasileira e, dadas as propriedades de resistência e

durabilidade, sua utilização, juntamente com as demais fibras, está sendo amplamente

difundida.

A estrutura geral e o funcionamento do complexo têxtil podem ser melhor

compreendidos através do gráfico 1. A dinâmica do complexo é dada pela indústria final, a

indústria de vestuário, para a qual converge a maior parcela dos insumos provenientes dos

demais setores. A outra parcela da produção converge para outras indústrias têxteis e

malharia conforme ilustrado no gráfico 1. Haguenauer" afirma que, atualmente, há uma forte

tendência à liderança das indústrias finais do complexo, -mas o inter-relacionamento é mais

cooperativo do que hierárquico. A exigência de rapidez e flexibilidade na produção ampliou a

necessidade de integração no complexo.

A característica marcante da indústria têxtil brasileira é a heterogeneidade,

presente não somente entre plantas como também intraplantas. Uma análise mais detalhada

da evolução da indústria têxtil mostrara 4UC. no complexo, convivem empresas cujo

desempenho é similar ao alcançado pelas industrias internacionais, ao lado de empresas

caracterizadas pelo atraso absoluto, como mostraremos mais adiante conforme será melhor

esclarecido mais adiante. 21

/ Ainda segundo Haguenauer.i 1 indústria têxtil pode ser subdividida em três

categorias de acordo com o grau de difusão c o Incentivo à adoção das novas tecnologias.

Primeiramente temos, em menor número. as firmas líderes que adotam padrões de

19BRANSK1, Regina M. Exportações ... p.32
2oHAGUENAUER, Lia. A indústria. .. p.13
21HAGUENAUER, Lia. A indústria. .. p.27
22HAGUENAUER, Lia. A indústria.; p.5
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capacitação tecnológica e de organização e gerência semelhantes aos das firmas mais

dinâmicas no âmbito internacional, e que são capazes de enfrentar a concorrência externa.

Em seguida, temos as firmas intermediárias que apresentam um grau de

flexibilidade, que permite uma contínua adequação às exigências do mercado, além de uma

estrutura tecnológica satisfatória, podendo até atingir o grau de modernidade alcançado pelas

firmas líderes.

E por último, temos as firmas obsoletas que operam com equipamentos com

elevado grau de obsolescência e desconhecem, inclusive, as modernas técnicas de gerência.

No Brasil, a maior parte do complexo têxtil é composto por firmas dessa natureza. A

melhoria na condição dessas firmas dar-se-ia através da concessão de crédito a juros

subsidiados e do apoio governamental à restruturação tecnológica, através da implantação de

programas de modernização I

1.2.1 Fiação, Tecelagem e Acabamento

INo setor têxtil, as etapas de fiação, tecelagem e acabamento encontram-se, em

geral, integradas verticalmente em uma mesma fábrica, ou em fábricas próximas de um

mesmo grupo econômico devido à concorrência/: Segundo Prochnik, 23 essas três atividades

tomadas no conjunto são responsáveis por 56,6% do valor de transformação industrial

brasileira no complexo têxtil. São as mais intensivas em termos de capital, pagam o maior

salário médio e detém os maiores índices de produtividade.

IOs segmentos de fiação e tecelagem caracterizam-se por uma forte

concentração industrial, pelo elevado grau de competitividade via preços, pela inexistência de

economias de escala e ausência de capacidade ociosa planejada, cedendo espaço para a

23pROCHNIK, Victor & -LISBOA, Marcos de. Perspectivas para o complexo ... p.l5
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atuação conjunta das pequenas e médias empresas com as grandes, nos momentos em que ·há

uma elevação da demanda. y
Na busca de maior controle de mercados, os mecanismos de competição

adotados pelas indústrias de fiação e tecelagem são os seguintes:2j

>I< integração vertical;

>I< modernização dos canais de comercialização;

>fc regionalização das etapas de produção (na maioria das vezes procura-se

situar a indústria próximo ao pólo fornecedor de matéria-prima); e

>I< construção e consolidação de canais de comercialização.

Já o segmento de acabamento é mais concorrencial do que os dois segmentos

anteriores. A estrutura de mercado desse segmento é muito semelhante à da tecelagem. Dá-se

a coexistência da grande empresa e da microempresa. Segundo levantamento do Conselho de

Desenvolvimento Industrial/Sistema Integrado de Informações Industriais (CDIISIND) as

empresas de micro, pequeno e médio portes perfazem 84,4% das empresas do grupo e

apenas 2,5% das empresas do setor têxtil. As grandes, por sua vez, são intensivas em capital

e tecnologia.

o segmento de acabamentos é um dos que apresenta a maior politica de

diferenciação de produtos. A disseminação dos produtores marginais apóia-se na

especialização em artigos de luxo, destinados a clientes exclusivos, muitas vezes sob

encomenda. Ainda assim, a estratégia de diferenciação não ocupa papel de destaque na

estratégia concorrencial desse grupo de empresas. 26

A estrutura de mercado corresponde a um oligopólio competitivo", ou seja,

um mercado com muitas empresas, onde um pequeno número delas é responsável por

24CACCIA1vIALI, Maria C. Indústria da Confecção do Brasil: diagnóstico e perspectivas, São Paulo:
PUC/SP, 1989. p.8
25 CRESCIMENTO à mercê da conjuntura. Diário do Comércio e Indústria, São Paulo 1 fev.1990.
2~XTIL. CRESCIMENTO à mercê da conjuntura. Diário do Comércio e Indústria, São Paulo. 1 fev.l990.
27ATEM, Suely M. Indústria têxtil: estrutura de mercado, inovação tecnológica e estratégia empresarial.
(Dissertação de mestrado) São Paulo: PUC/SP, 1989. (Dissertação de Mestrado) 1'.156.
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grande parcela da produção do setor. Apesar das maiores empresas não deterem

individualmente uma fatia significativa do mercado, elas tem o poder de fixar o preço e, com

isso, exercerem certo domínio sobre as demais. Esta caracteristica é predominante nos

oligopólios.

Por outro lado, observa-se entre as empresas restantes (há quem as denomine

de produtores "marginais") uma prática acentuada de concorrência via preços pela disputa de

fatias de mercado, conferindo ao complexo têxtil a característica de um mercado competitivo.

O oligopólio competitivo, entretanto, é limitado pela própria dinâmica da

economia, particularmente pelo ritmo de crescimento do emprego e dos salários, uma vez

que a demanda de têxteis está condicionada à expansão da massa salarial, em se tratando de

produtos-salários.

1.2.2 Confecção e Malharia

/ÓS setores de confecção e malharia são os mais competitivos do complexo

têxtil onde os salários são os menores, assim como a produtividade. Entretanto, são os que

mais absorvem mão-de-obra em relação aos demais setores que compõem o complexo

têxtil.28

Ademais, no que tange à composição, esse segmento é, em sua grande

maioria, formado por micro e pequenas empresas. O baixo custo dos equipamentos (teares

circulares e máquinas de costura) possibilita o início da produção com um volume de

investimentos relativamente pequeno.

Na cadeia têxtil, o segmento malharia é o que apresenta a estrutura mais

pulverizada sendo 93,3% das empresas de malharia de pequeno e micro portes. É um

segmento intensivo em mão-de-obra, tomando pouco significativas as economias de escala. /

28CACCIAMALI, Maria C. Indústria da confecção ... p.S
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A indústria de confecção apresenta também uma estrutura de produção

bastante pulverizada. Em 1991, perfazia o total de 15.497 empresas espalhadas pelo país,

sendo que a maioria de porte micro e pequeno (cerca de 70%) e apenas 27% do total, de

d 'di ~9empresas e porte me o. -

A indústria de confecção absorve cerca de um milhão de trabalhadores

registrados. Deste total a distribuição é a seguinte: mão-de-obra direta (68,5%); mão-de-obra

indireta (13,4%); administração (11,2%) e em vendas (6,9%).30 É importante frisar que o

segmento de vestuário é dentre os segmentos o que emprega mais pessoas, mas de uma

maneira informal. Segundo esclareceu Marco Antonio, economista do Sindicato das

Costureiras do Estado de São Paulo, a informalidade no segmento de confecções na grande

São Paulo chega a atingir o patamar de 20% dentre as pessoas empregadas.

Nas maiores empresas, porém se concentra a parcela relevante do número de

empregados e da receita do setor. As grandes empresas também apresentam muitas vantagen.s

perante as demais, nas quais a estrutura fisica e financeira são menores e, portanto, mais

vulneráveis diante das oscilações da economia.

1.3. Radiografia do Setor Têxtil

lo complexo têxtil subdivide-se nos seguintes subsetores: Fiação e Tecelagem,

Malharia, Artefatos de Passamanaria, Tecidos Especiais e Outros Artefatos de Tecidos. Cada

um destes subsetores possui, por sua vez, dinâmica própria com particularidades quanto ao

mercado, à matéria prima, à tecnologia, aos custos e à rentabilidade. 31

29CACCIAMALI, Maria C. lndústria da confecção p.9
30CACCIAMALl, Maria C. Indústria da confecção p.19
31CDIISIND. (Conselho de Desenvolvimento Industrial/Sistema Integrado de Informações Industriais)
Análise dos setores industriais: a indústria têxtil 1980/81. Brasília, 1982.
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De acordo com o levantamento feito pelo CDIISIND em 1981, o setor têxtil

englobava 4.901 estabelecimentos. Isto representava 3,57% das empresas ativas da indústria

de transformação, preponderantemente de capital privado nacional.

Uma análise do tamanho das empresas do setor têxtil revela que apenas

10,5% são consideradas de grande porte e que 68,8% são compostas por microempresas. As

de grande porte estão concentradas no segmento de Fiação e Tecelagem, totalizando 304

estabelecimentos contra 147 distribuídos entre os demais segmentos. Já o segmento Malharia

e Tecidos Elásticos é o que apresenta a estrutura de produção mais pulverizada em relação

aos demais segmentos, perfazendo 1.444 microempresas. 32/
Dessas unidades produtoras, 6·~°'bestão verticalizadas, ou seja, participam de

mais de uma atividade têxtil, sendo que as integrações mais comuns ocorrem entre fiação,

tecelagens e beneficiamento ou fiação, malharia e confecçõea." Essa integração é, por sua

vez, tanto para trás como para frente. A primeira pode ser melhor ilustrada por fiações que

resolveram também investir no plantio de algodão. assegurando dessa forma a oferta de

matéria-prima para a produção do fio, não havendo problemas de escassez de insumos. Já a

segunda é o inverso: produtores de algodão que tentam expandir-se na fiação.

!t\nalisando-se a distribuição das empresas e da receita por porte e atividade no

total do segmento têxtil, verifica-se que cerca Je 10°'0 das grandes empresas do ramo têxtil

são responsáveis pela geração de 84% da rcc 11.1 Jo setor. A concentração da produção nas

grandes empresas é maior nos subserore de liaçâo e Tecelagem, Acabamento, Tecidos

Especiais e Artefatos Não Específicos, (Xr1u .ndo respectivamente 89,00/0, 79,00/0, 84,0% e

9O,OOA, do total da receita gerada. O resultado e contrário ao obtido nos demais subsetores:

Malharia e Tecidos Elásticos, Artefatos de I'assamanaria e Outros Artefatos de Tecidos, onde

a estrutura produtiva caracteriza-se por ser bastante pulverizada, ou seja, distribuída entre as

32Quadro - 3
33TEXTÍLIA _ Têxteis Inter Americanos. A industna têxtil em números. São Paulo: Brasil Têxtil, v.l, 1991.
p.26
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demais empresas do setor Segundo Braga, 34 o setor têxtil ocupa o 110 lugar entre os 21

setores da indústria de transformação, no que conceme ao grau de concentração. 3~

As pequenas e médias empresas têxteis desempenham, no entanto, papel

muito importante para a manutenção da estrutura. Uma vez que há pontos de rupturas entre

uma etapa e outra na cadeia têxtil, as pequenas e médias empresas desenvolvem um trabalho

complementar ao das grandes empresas, que podem se dedicar à produção de artigos mais

rentáveis, e em grande escala. 36

Essa heterogeneidade da estrutura da oferta da indústria têxtil resulta de dois

de fatores. Inicialmente, as grandes empresas não operam com capacidade ociosa planejada.

Qualquer elevação abrupta da demanda toma quase impossível uma resposta imediata.

Necessitam, por isto, da produção complementar das pequenas empresas. Estas nascem em

períodos de prosperidade e, em geral, operam equipamentos lançados como sucata pelas

empresas maiores. A produção dessa'! pequenas empresas evita o colapso na oferta e.

conseqüentemente, a elevação dos preços e das margens de lucros, afastando as situações em

que grandes empresas de outros setores poderiam sentir-se atraídas para esse mercado.

E, por último, a própria estrutura social favorece a existência desse quadro.

onde temos uma massa populacional de poder aquisitivo muito baixo e, portanto, um

mercado pouco dinâmico e menos exigente, que pode ser atendido por firmas com padrões

tecnológicos não muito desenvolvidos.

Fazendo referência à concentração espacial da produção, medida pelo valor

da produção, pode-se observar que ao longo dos anos 70 e 80, a região Sudeste manteve

uma posição privilegiada perante as demais. Em 1983, esta região, responsável por 65% do

valor da produção têxtil, apresentou uma ligeira retração em comparação a anos anteriores.

34BRAGA, H. C. et alli. Estrutura industrial e politica governamental: quatro estudos de caso. Rio de
Janeiro, IPEAlINPES, 1988.p.28.
3.5Quadro_4
36ATEM, Suely M. Indústria. .. p.24
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Essa queda contrapõe-se à registrada nas regiões Sul e Nordeste, que tiveram uma expansão

durante o período."

/ Na região Nordeste, verifica-se uma tendência para o desenvolvimento de

fábricas de processamento de algodão, assim como unidades fabris controladas por

empresários das regiões Sudeste e Sul. A concentração na Sudeste é reforçada pela instalação

de grandes unidades integradas, produtoras de tecidos de algodão em Minas Gerais e Rio de

Janeiro. No Sul, particularmente em Santa Catarina, concentram-se as grandes malharias, a

maioria de origem familiar /

A distribuição da mão-de-obra empregada com relação às demais regiões

segue também a mesma tendência. Cerca de 70% encontram-se concentradas na região

Sudeste, 15% estão na região Sul e outros 15% no Nordeste. A participação majoritária do

Sudeste, em relação às demais regiões, deve-se principalmente ao peso do Estado de São

Paulo, onde se concentram 74,7% do pessoal ocupado. S6 na cidade de Americana,

localizada no Estado de São Paulo, está cerca de 700 tecelagens. 38

A evolução do emprego na indústria de transformação e na indústria têxtil

reflete claramente a perda do dinamismo desta. Entre 1950/60, o contingente de

trabalhadores da indústria de transformação cresceu 53% enquanto na indústria têxtil apenas

5%. Na década 70/80, esta diferença faz-se ainda maior atingindo a cifra de 76,5% e 15,40/0,

respectivamente. Durante os anos 80/83, período em que o país se encontrava mergulhado

em uma das maiores crises econômicas, os dados confumam esta tendência tanto na indústria

de transformação, como na indústria têxtil, onde os níveis de emprego despencaram da

ordem de 16,7% e 34,4%, respectivamente. Ainda assim, o setor têxtil é um grande

absorvedor de mão-de-obra. A indústria têxtil brasileira oferece 1,1 milhão de empregos,

37Quadro - 5
38Quadro _6
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sendo que 69% são diretamente ligados à produção, 11% indiretamente e apenas 5%, nas

áreas ligadas a marketing e vendas. 39

/.tJ,. concentração regional de estabelecimentos têxteis, ao longo dos anos 60,

70, 80 e 83 mostra que a região Sudeste permanece ainda com o mesmo grau de

concentração de estabelecimentos desde os anos 80. O mesmo não acontece com as regiões

Sul e Nordeste, cuja participação oscilou bastante entre os anos 60 e 80.40

Nos anos 60, a região Nordeste sediava 33,8% dos estabelecimentos têxteis.

Nos. anos 80, esse número atingiu apenas o patamar dos 16,8%. A região Sul apresentou

uma trajetória inversa à da observada na região Nordeste. Nos anos 80, 12,5% dos

estabelecimentos têxteis estavam sediados nessa região contra 6,7% nos anos 60.

A perda de dinamismo na indústria têxtil é também confirmada pela

participação do setor no Produto Interno Bruto (PIB) do país. Em 1970, o valor da produção

da indústria têxtil na indústria de transformação atingiu o patamar de 12,6%, enquanto em

1980 e 1991 atingiu 11,5% e 8,7%, respectivamente. Esta perda de dinamismo está associada

à crise econômica, iniciada no período, e a crescente concentração da renda que provocou o

menor dispêndio das fanúlias com artigos têxteis.41

No que se refere à produtividade, verifica-se que, ao longo dos anos 70 e 80,

a produtividade média por traba1hador aumentou em 97,05% e 68,4% para os setores de

Fiação e Tecelagem. Esse aumento do índice de produtividade está associado ao intenso

volume de investimentos verificados até a década de 70.42

Comparando-se com o parque industrial dos demais países, apenas 11% dos

teares em atividade no país possuem menos de dez anos, enquanto nos maíores exportadores

têxteis, Hong-Kong e Taíwan, este número chega 79% e 58~'Ó,respectivamente."

39TEXTÍUA _ Têxteis Inter Americanos. A indústria têxtil em números. São Paulo: Brasil Têxtil, v.l,
1991. p.26.
40Quadro - 8
41Quadro - 9
42Q\tadro 10 e 11
43Quadro - 12
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A grande maioria das empresas têxteis é de origem de capital nacional./

Segundo levantamento do CDIISIND apenas 4,5% destas são de capital estrangeiro e 93,8%

de capital nacional. Geralmente as grandes empresas estão ligadas a grupos econômicos

fortes, que têm participação de capital estrangeiro."

Quanto ao segmento de confecção constata-se a mesma característica quanto

à origem do capital Em uma amostra de 689 empresas, sendo 148 de grande porte apenas 2

eram de capital estrangeiro e 15 de capital misto."

1.4 O Setor Têxtil e as Politicas Industriais de 1960 a 1990

I

/ Durante os anos 60 até hoje, a indústria têxtil brasileira cresceu e

desenvolveu-se bastante. Ao longo de trinta anos, recebeu vários incentivos governamentais

no que se refere à modernização de seu parque industrial.

Na década de 60, o quadro da indústria têxtil no Brasil era considerado

bastante critico. Estimava-se que cerca de 80% dos filatórios e 68% dos teares, que

operavam no país, eram obsoletos. 46 Ou seja, o setor têxtil de Fiação possuía uma

capacidade de produção bastante limitada.

Em meio a esse quadro, na segunda metade da década de 60, o governo

brasileiro criou o Grupo Executivo da Indústria Têxtil (GEITEX), posteriormente

transformado no Grupo Setorial IV do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), cuja

meta era promover a modernização do setor, sem que fosse necessária a .ampliação da

capacidade instalada. O CD! permitiu que a indústria têxtil usufruísse de isenções de

impostos para importação de máquinas até 1979.1

44Quadro -13
4SMACARIN1, J. P. & BIASOTO JR., G. A indústria têxtil brasileira: diagnóstico setorial. Relatório de
Pesquisa. Campinas: SICCTIUNICAMP-IE, 1985. p.47
46BRAGA, H. C. et alli. Estrutura industrial e politica governamental: .. p. 120
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Então, em 1965, foi criado um programa de financiamento o Programa de

Financiamento a Pequena e Média Empresa (FIPE!vfE) que possibilitou a efetuação da

modernização e de melhoria no setor. O FIPE.ME, inicialmente, financiou a expansão da

capacidade instalada somente para o subsistema produtor de fibras artificiais e sintéticas.

Quanto ao subsistema do algodão, dada a existência de capacidade ociosa, foram

incentivadas as importações de máquinas têxteis para substituição das obsoletas, desde que o

aumento da produção decorrente não ultrapassasse 10% da capacidade instalada .47

/ Logo em seguida, criou-se também um programa especial de financiamento

para a compra de equipamentos para o setor, o Financiamento para Compra de

Equipamentos Nacionais (FINAME) .. Ambos os programas eram vinculados ao Banco

Nacional de Desenvolvimento (BNDE) e ofereciam crédito de médio prazo a juros

subsidiados. O FIPEME era formado a partir de recursos externos, enquanto o FINAME

financiava equipamentos com elevado índice de nacionalização. I

Em 1970, o BNDE criou o Fundo de Modernização e Reorganização

Industrial (flv1R1). Este programa caracterizou-se pela busca de economias de escala, dando

dessa forma, ênfase e apoio às indústrias de grande porte. As principais metas do Bv1RI eram

estimular fusões e incorporações de empresas e apoiar aquelas que tivessem capacidade de

liderança no setor. Esta estratégia governamental deu, por sua vez, um grande impulso à

política de exportação da indústria têxtil.

Os resultados obtidos pelo F' iR I030 foram, no entanto, tão promissores, mas

por outro lado o programa representou uma I rnu diferente de direcionar as decisões para a

modernização, abandonando a tendência de _onc der incentivos à horizontalização, como

forma de promover o progresso técnico,

Após 1973, com a adoção do Il Programa Nacional de Desenvolvimento

(PND), houve uma redução no volume de investimentos direcionados para o setor. A queda

dos investimentos, ocorrida a partir de 197-t está diretamente relacionada às diretrizes do II

47HAGUENAUER, Lia A indústria:.. p.55
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PND, em que o setor têxtil não era mais a prioridade. No entanto, manteve-se o apoio ao

setor produtor de máquinas têxteis que tiveram o FINAME como fmanciador de vendas.

r IPode-se afirmar que o setor têxtil recebeu, durante a década de 60 até meados

da década de 70, fortes incentivos à modernização. Os planos de modernização criados a

partir de 1972 ofereciam à indústria de máquinas têxteis as seguintes regalias:

tfl{< isenção de Imposto de Importação (li) e Imposto sobre Produtos Industrializados

(IPI) para máquinas e equipamentos sem similar nacional;

'" crédito de IPI no caso de compra de máquinas e equipamentos de origem nacional

necessários à produção de máquinas têxteis;

'" depreciação acelerada dos equipamentos de origem nacional para efeito de

apuração do I.R.;

'" redução ou isenção do 11 e do IPI para a importação de partes complementares à

produção nacional, de acordo com os índices progressivos de nacionalização aprovados pelo

CDI; e

.•.registro dos modelos fabricados para financiamentos governamentais. ,,48

Nos anos 80, especificamente durante o governo Sarney, lançou-se mão do

Programa Setorial Integrado (pSI) para o aumento do potencial produtivo dos setores, que

compõem a indústria nacional. O setor têxtil foi um dos primeiros a ser beneficiado. Este

programa, através da realização de estudos setoriais, detectava os problemas de cunho

produtivo c estrutural e, em seguida, com o apoio do governo eram adotadas as estratégias

para aumentar a eficiência do setor. A alteração das alíquotas de importação foi um

importante instrumento utilizado em sua reestruturação. Nesse período, a alíquota em vigor

para teares a jato contínuo, de última geração, sem similar nacional atingiu o patamar de 5°'0

e para os teares com similar nacional a alíquota foi de 40%, sobre o imposto de importação.

(Gazeta Mercantil, 2.6.90).

48BRAGA, H. C. et alli. Estrutura industrial epolítica. ..p.142
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Nos anos 90, as diretrizes da Política Indústrial e de Comércio Exterior têm

como objetivo aumentar a eficiência do parque produtivo nacional, que é tido como obsoleto

e aquém para os padrões internacionais.

Sendo assim, o governo Collor adotou um programa de abertura da economia

capaz de inserir a competitividade nas decisões empresariais. O aumento da competitividade

empresarial depende das decisões das empresas, cabendo ao governo o papel de coordenador

e articulador desta política. Para isto, o plano do governo previa:

>I< a redução progressiva das alíquotas de importação;

>I< a reestruturação da indústria nacional através de apoio creditício;'

>I< o fortalecimento da estrutura industrial;

>I< o fortalecimento e a priorização dos setores potencialmente competitivos;

>I< o aumento da exposição da indústria brasileira à competição externa.

Apresentou também, através do Programa de Competitividade Industrial (pCn

e do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBPQ), uma estratégia coadjuvante

para fortalecer a capacitação tecnológica da indústria nacional.

O setor têxtil foi beneficiado por estes dois programas. Com a adoção do PCI,

pretendia-se consolidar e ampliar a posição exportadora do Brasil no segmento. Seriam

estimuladas a formação de consórcios, a melhoria dos produtos de exportação, através da

introdução de equipamentos de automação e de modernas técnicas de gestão. As principais

linhas de ação seriam as seguintes:

,,+ apoiar a organização de feiras no exterior destinadas à identificação e ao

aproveitamento de oportunidades de expansão de mercado;

>I< intensificar as negociações internacionais visando a formação de um sistema

multilateral de comércio integrado para o setor têxtil nas normas gerais do GATT;

>(c apoiar através das agências oficiais de fomento, credito, a aquisição de

teares computadorizados e equipamentos de CAD/CAM nacionais ou importados, visando

ampliar a flexibilidade das linhas de produção;
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'" apoiar, através das agências oficiais fomento, crédito e pesquisa tecnológica,

o aprimoramento da qualidade das matérias-primas nacionais - algodão e couro;

'" orientar as agências oficiais de fomento e crédito para que apóiem a

formação de joint-ventures, com o objetivo de criar canais de comercialização com o

mercado mundial;

'" apoiar o desenvolvimento de pólos emergentes coureiros e calçadistas,

incluindo a criação de escolas técnicas e centros de pesquisas consorciados; e

'" propor ao Sebrae que formule e coordene um programa de apOlO à

desvertícaíização das empresas, tendo em vista a formação de redes de fornecedores e

subfornecedores especializados nesse setor. ,,4~/

o PBPQ tinha outro caráter que era o de difundir os procedimentos modernos

de gestão, as práticas de controle de qualidade e as novas formas de organização empresarial

pela indústria nacional.

Dentro do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), as

empresas tinham à disposição um conjunto de linhas de financiamento sob a coordenação do

BNDES para a gestão da Qualidade e Produtividade. Dentre as linhas de financiamento são

as que seguem:"

11 '" Subprograma de Qualidade e Produtividade - oferecido pelo BNDES

que entra com participação máxima de 70% para a região TI (Sul/Sudeste) e 80% para a

região I (NortelNordeste) dos recursos necessários, com uma taxa de juros mínima de 9% ao

ano, aniaíízada monetariamente pela TR, e cesta de moedas e ainda uma comissão de repasse

de até 3%;

'" Linha de Apoio à Gestão da QuaJidade (LAGQ) da Finep - o

financiamento vai até 70% do valor do projeto, com taxas de 8 a 12% ao ano, mais

49Íntegra do Programa de Competitividade Industrial divulgado em fevereiro de 1991.
50POR11JNA, Eduardo. Mercaao financeiro: produtos e serviços. São Paulo: Qualitymark, 1993. p.125
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atualização pela TR. Carência de dois anos e amortização em quatro anos. Via Finep ou seus

agentes financeiros;

'" Fundo EspeclaJ de Apolo às Pequenas e Médias Empresas IndustrlaJs

(Fepemi) - oferecido pelo Banco do Brasil, para micro, pequenas e médias empresas

industriais. Financiamento em prestações semestrais com até cinco anos de prazo, incluindo

dois de carência, sem correção e juros, com pagamento direto à empresa prestadora de

serviços;

* Recursos Humanos para o Desenvolvimento Tecnológico (RlIDT) - para

aperfeiçoamento de recursos humanos nas áreas consideradas prioritárias em termos de

desenvolvimento tecnológico, incluindo bolsas de estudos no país e no exterior, através da

Secretaria de Ciência e Tecnologia, empréstimos a fundo perdido;

* Projeto de Especialização em Gestão de Qualidade (PEGQ) - da

Secretaria de Ciência e Tecnologia. Financia a cobertura de custos para treinamento de um

mínimo de 25 a um máximo de 150 pessoas, até um total de 81 mil dólares, para a

implantação de um programa de Qualidade e na consultoria tecnológica, através do

SebraelFinep, a fundo perdido, com valores limitados por empresa;

'" Programa de Apolo à Modernização Organizacional (GERIR) -

financiamentos reembolsáveis de até 90% do valor do projeto, com TR mais 8% ao ano, dois

anos de carência e prazo de até seis anos. Atende às empresas do Nordeste, através de

estímulo à adoção de novas técnicas de gestão e organização do processo produtivo para

aumento da competitividade. Os recursos são do Banco do Nordeste do Brasil (BNB)."

A Política de Financiamento seria pautada em créditos oficiais utilizados

seletivamente e direcionados para a reestruturação da indústria nacional. Sendo assim foi

criado a Agencia Especial de Financiamento Industrial (FINAME) para o financiamento de

máquinas e equipamentos. O valor limite da operação é de 60% do preço das máquinas e

equipamentos, já incluídos o IPI e o ICMS, para pequenas e microempresas, e de até 50010

para médias e grandes. O prazo de amortização é de 60 meses, com 12 meses de carência e
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as taxas de juros a serem cobradas são correspondentes à TR mais 9% ao ano para as

pequenas e microempresas e à TR mais 12~/ó para as grandes e médias empresas. Existe

também um Finame Agrícola com financiamento direto ao fabricante de máquinas agricolas

e tratores com 12 meses de carência, 42 meses de amortização e juros que variam de TR

mais 8,5% (Norte/Nordeste) a TR mais 9,5% (Sul/Sudeste).

Em resumo, o Finame tinha quatro programas operacionais, que podem ser

classificados como segue:

Automático - financiamento destinado à aquisição de maqwnas e

equipamentos de produção seriada cadastrados no Finame, até o valor mínimo de USS 2

milhões;

Especial - financiamento destinado à aquisição de máquinas e equipamentos

de maior valor. A maioria destes é feita sob encomenda;

Agrícola - destinado à aquisição de máquinas agricolas e tratores para uso na

agroindústria e agropecuária; e

Finamex - destinado as empresas de bens de capital exportadoras.

A Política de Exportações tinha (orno objetivo consolidar e ampliar a posição

exportadora do país. Criou-se o PROE\: (Programa de Financiamento às Exportações)

através das Portarias 745 e 746 de 10 de agosto de 1991 do Ministério da Economia para

financiar as exportações. O PROEX. na realidade, substitui o antigo Finex. Os

financiamentos do PROEX foram concedidos para cerca de 270 produtos e também para

exportação de serviços. Previa-se também .l unplcmentação de medidas para reduzir os

tributos incidentes sobre as exportações . 1 modernização e redução dos custos portuários

através de medidas de desregulamentação corno J prrvatização dos serviços portuários e a

instalação de terminais privativos para movimentar C.lTg3S de terceiros.

A Política de Importações consistia em atingir em 1994, a tarifa média de

20%. Este cronograma no entanto foi alterado duas vezes e a última etapa foi concluída em

julho de 1993. Para aqueles setores ditos prioritários foram utilizadas taxas de 40%.
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Ademais, a fim de fortalecer a capacitação tecnológica o governo adotou

medidas que se tomassem viáveis os objetivos como:

'" isenção de IPI na aquisição de máquinas e equipamentos de fabricação

nacionais ou importados;

'" negociação com os governos estaduais para o estabelecimento do convênio

visando a isenção do ICMS; e

'" redução do índice de nacionalização para 60% do limite máximo.
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CAPÍTULO II

Programa de Abertura Comercial

Os estudos preparatórios para a abertura de mercado têxtil começaram, na

realidade, durante o governo Sarney com o Programa Setorial Integrado (PSf) que

estabeleceu, entre outras medidas, a redução das alíquotas de importação para bens de

capital, insumos e produtos têxteis.

Em março de 1990, com a posse do governo Collor, o cronograma de

redução de alíquotas foi alterado e, concomitantemente, foi decretado o fim da maioria dos

controles administrativos das importações. A estratégia básica era inserir a competitivídade no

seio das decisões empresariais, como já dito anteriormente.

Entre as medidas de abertura e modernização da economia divulgadas,

~ldestacam-se:

'" o fim dos controles administrativos sobre as importações;

'" a redução de 80% do II e IPI para equipamentos de transmissão e

distribuição, energia elétrica, metrô, produção e prospecção de petróleo e equipamentos para

transmissão de rádio e televisão;

'" a redução de 50% dos percentuais do Adicional ao Frete para Renovação da

Marinha Mercante (AFRMM);

.•• a isenção do II para matérias-primas, produtos intermediários a serem

utilizados na fabricação de máquinas e equipamentos e gêneros alimentícios de primeira

necessidade (fertilizantes e defensivos para aplicação na agricultura ou pecuária);

.•• a suspensão dos projetos ligados às novas Zonas de Processamento de

Exportações (ZPE);e

rIAs medidas constavam inicialmente na Medida Provisória no. 158 de 15/03/90, tendo sido modificadas e
transformadas em Lei 8032.
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>I< a eliminação de vários regimes especiais de tributação.

No tocante à política cambial, instituiu-se o regime de câmbio flutuante, sendo

determinado pelas operações efetuadas no mercado de divisas internacionais.

Em 26.6.90, outras medidas de abertura e de modernização da economia

foram divulgadas através do documento oficial "Diretrizes Gerais para a Política Industrial e

de Comércio Exterior" ..52

Essa nova política industrial tinha como objetivo aumentar e melhorar a

produção e comercialização de bens e serviços, mediante a reestruturação do parque

industrial nacional. A modernização industrial e comercial ocorreria a partir de um ambiente

competitivo que estava sendo construído através da abertura comercial.

Entre as medidas divulgadas, destacam-se:

'" a aceleração do cronograma de redução de alíquotas de importação;

>I< a criação dos Grupos Executivos de Política Setorial (GEPS) para gerenciar

a política;

>I< a redução dos índices de nacionalização para a concessão de crédito

FINM1E;

'" o apoio à capacitação tecnológica, através da modernização de institutos de

pesquisa, laboratórios e centros de pesquisa;

.••a eliminação de incentivos e subsídios;

'" o apoio creditício e o fortalecimento da infraestrutura tecnológica;

.••a eliminação dos controles quantitativos sobre os programas de importação

das empresas;

.•.a redução do escopo de aplicabilidade da lei do similar;

'" o fortalecimento dos setores considerados potencialmente competitivos; e

'" a eliminação dos programas de importação por empresas a partir de 1.7.90.

52portaria no. 365, 26/6/90.
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No início de 1991, juntamente com a decretação do Plano Collor Il, o

governo apresentou um novo cronograma de redução tarifária, conforme expresso no quadro

abaixo. Inicialmente, estava prevista uma queda da tarifa média de 32,2% para uma tarifa

média (e modal) de 20% em 1994. No entanto, este cronograma foi, mais uma vez, alterado

e em 1.7.93 foi implementada a última etapa de redução tarifária, quando a alíquota média

das tarifas de importação caiu de 17,1% para 14,2%.

QUADRO 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ANO!' 1990
ALÍQUOTA

1991 1992 1993(*) 1994(*)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Moda 40,0
Média 32,2
Erro Padrão 19,6

20,0
25,3
17,4

20,0
21,2
14,2

20,0
17,1
10,7

20,0
14,2
7,9

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
(*)Valores previstos pelo Programa de Abertura Comercial, mas que foram alterados para
1.10.92 e 1.7.93.

As alíquotas de importação em 1994 devem se situar entre zero e 40~1o,

dependendo da categoria do bem. A seguir, de acordo com o tipo de bem, as alíquotas

seriam:

QUADRO 2
----------------------------------------------------------------------

TARIFA TIPO DO BEM
,----------------------------------------------------------------------------------------------

5%
10-15%
20%
30%

sem produção nacional,
com nítida vantagem comparativa
commodities, com pequeno valor
produtos que já estavam em 50/0,
com insumos e tarifas de OOIÓ
manufaturados em geral
química, trigo descascado, biscoitos, bolachas, massas
alimentícias, toca-discos, videocassetes, aparelhos de
som
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35%
400A>

automóveis, caminhões e motos
produtos de informática

Fonte: Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento

Em fevereiro de 1992, novos incentivos à exportação foram anunciados.

Entre as medidas adotadas, destacam-se: o restabelecimento parcial de incentivos à

exportação com isenção de I.P.I. para matérias-primas utilizadas em exportáveis e a

ampliação do Programa de Financiamento às Exportações (PRO EX), programa que

complementou a linha especial de crédito para exportações de bens de capital, Programa de

Financiamento às Exportações de Máquinas e Equipamentos (FINAMEX), criado pelo

BNDES e em operação desde janeiro 1991.

Para a implementação da Política Industrial e de Comércio Exterior foram

utilizados dois mecanismos: o Programa de Competitividade Industrial (PCl) e o Programa

Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP l.

Esses dois programas interagiriam de forma complementar. O PCI, de caráter

seletivo, priorizaria aqueles segmentos que possuíssem de certa forma padrões em nível

internacional e que apresentassem alguma vantagem comparativa. O PBQP atuaria mais no

sentido de promover a qualidade e produtividade através da difusão de modernos métodos de

gestão empresarial, da capacitação de Recursos Humanos, da adequação da infraestrutura de

serviços tecnológicos e da articulação ins ti tu•..ional.

Quanto ao setor têxtil, a e'\l)IUIy.lo da redução das alíquotas dos seus produtos

e insumos está expressa nos quadros 14 e 1 5

o quadro 16 mostra a evoh""jo J..1 redução das alíquotas para máquinas e

equipamentos. É importante observar que. crn outubro de 1992, as alíquotas já tinham

atingido o patamar mais baixo, conforme o cronograma. Entretanto, temporariamente através

de medidas provisórias, muitos desses equipamentos tiveram as alíquotas reduzidas a zero ..53

53A maior parte dos equipamentos teve a alíquota do imposto de importação reduzida para 0% decretada
através de medidas provisórias. Essas medidas expiram em prazos diferentes mas que vão até 31.12.94.
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2.1 Proteção Nominal, Proteção Efetiva e Impactos da Carga Tributária Fiscal sobre o Setor

Têxtil e Vestuário

A fim de se fazer uma investigação sobre o grau de proteção existente no

setor têxtil e vestuário e do impacto da carga tributária incidente sobre os produtos

importados, o referido tema baseou-se no trabalho publicado pela Fundação Centro de

Estudos de Comércio Exterior (FUNCEX).

2.1.1 Proteção Nominal X Proteção Efetiva

Em 1990, conforme dito anteriormente, o governo Collor introduziu uma

série de modificações na política de comércio exterior, como a eliminação de controles

administrativos às importações e os regimes especiais de importação.

A adoção destas medidas, sem dúvida alguma, aumentou o grau de exposição

à concorrência externa de todos os setores da economia, inclusive dos têxtil e vestuário.

Dada a dificuldade em definir o nível de proteção nominal devido à

complexidade da estrutura tarifária brasileira, que engloba controles administrativos das

importações e regimes especiais de importação, a melhor referência é comparar a estrutura

tarifária efetiva e as tarifas implícitas. A tarifa implícita é aquela que iguala o preço da oferta

internacional ao preço da oferta interna para uma dada demanda e o cálculo da tarifa efetiva

entra a tarifa nominal que protege o bem final e as tarifas que protegem a produção dos

insumos utilizados na fabricação deste bem.

No primeiro ano de reforma, os setores têxtil e vestuário apresentaram taxas

nominais inferiores à tarifa implícita. Adicionando-se os custos de transporte e o AFRMM 54.

os setores têxtil e vestuário ficaram abaixo da tarifa implícita ao longo dos anos subseqüentes.

54Proteção nominal é dada pela tarifa. mais custo de transporte e AFRMM.
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QUADRO 3
Tarifa Nominal por Gênero

(ponderada pelo valor da produção)

GÊNERO Implícita 1990 1991 1992 1993 1994 AFRM:M Custos
de Transp.

Têxtil
Vestuário

60.4
92.7

38.76 37.64 29.49 24.07 16.56
49.97 46.29 36.74 27.11 19.98

5.1
2.8

10.1
5.6

Fonte: Proteção Implícita, Kume (1988)

Para se fazer uma análise mais precisa do grau de proteção que incide sobre

detemúnado setor, o nível de proteção efetiva é o indicador mais apropriado. No entanto, a

proteção efetiva faz mais sentido em termos relativos, quando comparada com os demais

setores da economia.

Observando a estrutura de proteção efetiva por gênero da indústria de 1991 a

1994, os setores têxtil e vestuário apresentaram proteção positiva. A proteção efetiva do setor

têxtil ficou abaixo da média da indústria., o mesmo não ocorreu para o vestuário.

QUADRO 4
Proteção Efetiva por Gênero da Indústria
(média ponderada pelo valor da produção)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÊNERO Implícita 1991 1992 1993 1994
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Têxtil 125.6

164.4
47.40
55.89

35.21
44.87

29.23
32.00

19.21
23.76Vestuário

Média Simples
da Ind. Transf. 45.1 46.70 38.80 31.00 24.60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: Proteção Implícita, Kume (1988)

2.1.2 A Carga Fiscal e o seu Impacto sobre a Competitividade

Conforme estudo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial

(IEDI, 1991), verificam-se os efeitos da carga fiscal na competitividade das empresas e no

grau de proteção de que estas se beneficiam. Conclui-se que em nível de alíquota nominal, a
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carga fiscal brasileira é bem maior se comparada à instituída nos paises competidores,

anulando, dessa forma, o esforço empreendido pelo governo de proteger a indústria nacional.

A política tributária tem um papel muito importante nos esforços de abertura

da economia. É fundamental compatibilizar a abertura comercial com a retirada destes

mecanismos tributários, sem que isso acarrete em prejuízo maior para a indústria nacional.

Ainda tomando como base o estudo da FUNCEX e as informações quanto à

nova legislação de importação de bens de capital, temos o seguinte resultado em nível de

preço final:

1) Para um bem de capital que paga 20% de tarifa

I) Preço CIF 100
II) Imposto de Importação (20%) 20
III) IPI (8% x [ I + II ] 9,6
IV) ATP (50(% custo tarifa portuária) 1,5
V) AFID.11v.f(25% do frete) 3,0
\11) Outras despesas 1,5
VII) ICMS (18% x[ I + TI+..+ VI] 24,4
VIII) Taxa de expediente (1,8% FOBr5 1,6

TOTAL 161,6

2) Para um bem de capital sem similar nacional

I) Preço CIF
II) Imposto de Importação (0%)
III) IPI (8% x [ I + II ]
IV) ATP (50% custo tarifa portuária)
V) AFRMM: (25% do frete)
VI) Outras despesas
VII) ICMS (18% x[ 1+ II +..+ VI]
VIII) Taxa de expediente (1,8% FOB)

TOTAL

55 Supondo preço FOB equivalente a 90.

100
O

8,0
1,5
3,0
1,5

20.52
1,6

136,12
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Em se tratando de equipamento de fabricação nacional, a carga tributária irá

depender das partes e componentes importados e da tributação interna. Geralmente, os

encargos não são inferiores a 40~1o do preço e isso é fator limitante para a realização de

investimentos. Uma indústria de máquinas por exemplo, quando compra matéria-prima,

peças e componentes de outro fabricante para compor o bem, já paga ICMS embutido no

preço, que é creditado na escrita fiscal. A máquina ao ser vendida no mercado, incorpora o

ICMS sobre o valor final de venda e o resultado é que acaba saindo demasiadamente caro

para o empresário brasileiro. É portanto maior a vantagem em comprar de produtor

estrangeiro, conforme esclareceu o sr. Cláudio Cavalheiro em entrevista. 56

56Sr. Cláudio Cavalheiro do (SINDIMAQ/ABlMAQ) - Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas
/Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos.



39

2.2 Resumo das Medidas Relacionadas ao Processo de Abertura Comercial

para o Setor Têxtil

Fonte: CEBRAP e Boletins do Sinditêxtil

Provisória 158 - Ministério da Economia - 15 de março de 1990

Dispõe sobre a isenção ou redução de imposto de importação e de outras providências.

Portaria 259 - Ministério da Economia - 3 de maio de 1990

Liberação da proibição de importação de todos os produtos do anexo C da antiga CACEX

(1.800 produtos), com retarifação (custo médio de 20% na aliquota do imposto de

importação para 308 produtos).

Portaria 349 - Ministério da Economia - 16 de junho de 1990

Alteração para O~'has aliquotas "ad valerem" do Imposto de importação incidentes sobre as

máquinas têxteis, compreendidas nas Resoluções nos. 02.1650, 02.1697, 02.1719, 02.1720,

02.1722, 02.1747, 02.1754 e 02.1755.

Portaria 353 - Ministério da Economia - 16 de Junho de 1990

Alteração para 0% as alíquotas "ad valerem" do imposto de importação incidentes sobre as

mercadorias compreendidas na Resolução no. 1I~.) 753.

Portaria 354 - Ministério da Economia - 26 de junho de 1990

Simplificadas as normas para cadastro de empresas exportadoras e importadoras.
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Portaria 365 - Ministério da Economia - 26 de junho de 1990

Documento oficial das "Diretrizes Gerais para a Política Industrial e de Comércio Exterior".

Portaria 363 - Ministério da Economia - 26 de junho de 1990

Fixação de índices de nacionalização inferiores a 70% para determinados bens de capital.

Portaria 367 - Ministério da Economia -26 de junho de 1990

Criação dos Grupos Executivos de Política Setorial (GEPS), com o propósito de discutir as

medidas necessárias para equacionar questões relacionadas à política setorial do governo.

Circular 40 - Secretaria Nacional de Economia - 13 de agosto de 1990

Estudo para redução do imposto de importação sobre máquinas têxteis dos códigos

correspondentes 8422.40.9900, 8443.50.9900, 8460.19.0200, 8460.19.0200, 8479.89.9900

e 9030.89.9900.

Resolução 17.400 do Banco Central - 30 de agosto de 1990

Financiamento e investimento para aquisição de bens de origem estrangeira.

Circular 77 - Ministério da Economia - 11 de setembro de 1990

Estudo para redução do imposto de importação sobre as máquinas têxteis de código

8451.40.0200 e 8445.20.0500.

Portaria 494 - Ministério da Economia - 24 de agosto de 1990

Revogada a Portaria 222/81 que exigia autorização específica para liberalização de

mercadorias trazidas do exterior, sem a respectiva guia de importação. Esta portaria faz parte

do Programa Federal da Desregulamentação.
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Portaria 496 - Ministério da Economia - 24 de agosto de 1990

Extinta a obrigatoriedade de consulta prévia às entidades de classe para aprovação de bens a

serem importados por classe e para aprovação de bens a serem importados por empresas com

programas amparados no BEFIEX.

Conselho Monetário Nacional - 30 de agosto de 1990

Aprovado o financiamento de bens importados a pessoas fisicas.

Portaria 579 - Ministério da Economia - 10 de outubro de 1990

Redução da alíquota do imposto de importação de 20% "ad valorem" sobre as máquinas de

códigos 8445.1 a 8448.49.

Circular 1846 - Banco Central - 20 de novembro de 1990

Regula a cessão de direitos de crédito a exportações brasileiras desde que sejam gerados a

partir de contratos de vendas de bens e serviços para o exportador.

Medida Provisória - Presidência da Repú blíca - 11 de setembro de 1990

.Anunciado o Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica que, em relação ao comércio

exterior, apresenta o seguinte ponto:

- suspensão da obrigatoriedade dos financiamentos por prazo superior a dois anos para

máquinas e equipamentos que tenham ou venham a ter alíquota do imposto de importação

reduzida para zero.

Portaria 543 a 549 - Ministério da Economia - 14 de setembro de 1990

Redução por um ano das alíquotas "ad-valorem" de máquinas para o setor têxtil e de

matérias-primas para os setores químico e eletroeletrônico.



42

Portaria 705 - Ministério da Economia - 23 de novembro de 1990

Ficam alteradas para 0% as alíquotas "ad valorern" do imposto de importação das máquinas

têxteis de códigos 8426.41.9900 e 9031.80.9999.

Portaria 737 a 739 - Ministério da Economia - 5 de dezembro de 1990

Redução até um ano das alíquotas "ad valorem'' do imposto de importação incidente sobre

diversas matérias-primas para o setor têxtil.

Portaria 763 - Ministério da Economia - 7 de dezembro de 1990

Redução da alíquota do imposto de importação para 0% para filamento de acetato.

Portaria 764 - Ministério da Economia - 7 de dezembro de 1990

Redução do imposto de importação para 0% para máquinas têxteis de código 8451.40.0200.

Portarias 1 e 2 - Secretaria de Ciência e Tecnologia - 9 de dezembro de 1990

Definidos beneficios a empresas que investirem em capacitação tecnológica. Por essas

medidas, os investimentos serão dedutíveis do imposto de renda até o limite de 8%, além de

isenção do IPI incidente sobre equipamentos e máquinas destinados à pesquisa tecnológica.

Medida Provisória 280 - Presidência da República - 14 de dezembro de 1990

Programa de incentivos à capacitação tecnológica da indústria.

Medida Provisória 287 - Presidência da República - 14 de dezembro de 1990

Estabelecimento de vários incentivos fiscais às exportações.
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Portaria 2 - DECEX - 1 de fevereiro de 1991

Liberação da importação de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos usados,

efetuados pela Coordenação Técnica de Intercâmbio Comercial.

Portaria 123 - Ministério da Economia - 27 de fevereiro de 1991

Aprovação e publicação do Programa de Cornpetitividade Industrial (PCl).

Resolução 1798 - Banco Central - 27 de fevereiro de 1991

Extinção da exigência de prazo núnimo para pagamento das importações brasileiras.

Portaria 122 - Ministério da Economia - 27 de fevereiro de 1991

Criação da comissão para formular propostas de política e estratégias para adequação da

educação tecnológica às exigências do processo de modernização.

Portaria 124 - Ministério da Economia - 27 de fevereiro de 1991

Considera como bens de fabricação nacional aqueles que alcançam índice de nacionalização

de 60%.

Projeto de Lei 80/91 - Ministério da Economia - 27 de fevereiro de 1991

Prevê a isenção do IPI para máquinas e equipamentos até 31.3.93, de acordo com o PCI.

Portaria 190 - Ministério da Economia - 27 de março de 1991

Financiamento ao Programa de Fomento à Competitividade Industrial através das Instituições

Financeiras (BNDES) ou pelo BNB.



44

Portarias 233 e 245 - Ministério da Economia - 15 de abril de 1991

Alteração para 0% das alíquotas "ad valorem" do imposto de importação sobre as máquinas

têxteis de códigos 8445.90.0100 e 8451.30.0000.

Portaria 253 - Ministério da Economia - 15 de abril de 1991

Alteração para 0% das alíquotas "ad vaIorem" do imposto de importação sobre tecidos de

naylon.

Lei no. 8.191 - Ministério da Economia - 11 de junho de 1991

Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e depreciação acelerada para

máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos, inclusive para os de automação

industrial e processamento de dados, importados ou de fabricação nacional.

Circular 175 - DECEX - 20 de maio de 199 t

Redução para 0% da alíquota de imposto de importação sobre fios de linho e imitações de

categuete.

PortarialCAT 30 - Secretaria da Fazenda - 20 de maio de 1991

Projetos de aquisição de máquinas com alíquota de: 12°0 (Lei no. 7018/91).

Resolução 752 - BNDES - 29 de abril de 19'91

Aprovação das normas para financiamento de: proretos de competitividade industrial.

ANEXO: ''NORMAS PARA CREDENC/.I.\fl-'-.\TO DE PROJETOS NO _4MBITO DO

PROGRAMA DE FOJvfENTOA COJvfPETlTlI "1lJ.-IDE /NDUSTRL4L (PFCI)".
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Portaria 669 - Ministério da Economia - 25 de setembro de 1991

Redução da alíquota do imposto de importação para 0% para as máquinas têxteis de vários

códigos.

Portaria 225 - Ministério da Economia - 18 de março de 1992

Alteração para 0% das alíquotas "ad valorem" do imposto de importação incidente sobre

máquinas têxteis de código 8422.30.0200.

Portaria 23 - Secretaria Nacional de Economia - 24 de agosto de 1992

Liberação da importação de bens de consumo usados, doados a hospitais, casas de saúde e

outras entidades assistenciais e de caridades, sem fins lucrativos.

Decreto 876 - Ministério da Economia - 19 de julho de 1993

Estabelece as características da Nota do Tesouro Nacional - Série I-NTN-I, para fins de

equalização das taxas de juros de operações de financiamento a exportações de bens e

serviços brasileiros, amparados pelo Programa de Financiamento às Exportações - PROEX.

Portaria 390 - Ministério da Economia - 20 de julho de 1993

Instituição do Comitê de Crédito às Exportações com atribuição de decidir sobre a aplicação

dos recursos orçamentários da União, destinados ao Programa de Financiamento as

Exportações (PROEX).

Portaria/Interna 496 - Ministério da Economia - 3 de setembro de 1993

Criação da Comissão Interrninisterial incumbida de elaborar propostas para o PROEX.

Portaria 680 - Ministério da Economia - 23 de dezembro de 1993

Rebaixa tarifária para a "importação de máquinas têxteis.
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Portaria 17 - Ministério da Economia - 17 de janeiro de 1994

Altera para zero a alíquota do imposto de importação referente à máquina têxtil classificada

sob código 8449.00.0100.

Portaria 30 - Ministério da Economia - 19 de janeiro de 1994

Dispõe sobre a rebaixa tarifária para produto e máquinas têxteis.

Portaria 50 - Ministério da Economia - 28 de janeiro de 1994

Estabelece o direito anti-dumping provisório, na importação de tecidos da Coréia.
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CAPÍTIJLO III

o Mercado Internacional de Produtos Têxteis e Vestuário

o objetivo deste capítulo é analisar as tendências do comércio mundial de

têxteis e vestuário nestes últimos 20 anos, ressaltando os países que hoje dominam este

mercado e a partir desta abordagem inserir o Brasil neste contexto observando a sua posição

e vantagens comparativas diante dos produtores internacionais de têxteis e vestuário.

Será também feita uma análise da estrutura da pauta de exportações do

complexo têxtil e vestuário brasileiro, sendo dada ênfase nas principais alterações ocorridas

em nível de produto e de grupos de produtos, objetivando identificar aqueles que conferem

dinamismo às exportações do setor. É sabido que o Brasil é um antigo exportador de fios,

fibras, tecidos e manufaturas têxteis. Tem-se, no entanto, observado desde os anos 80 um

crescimento acentuado do segmento de Vestuário cujas vendas externas aumentaram a uma

taxa média anual de 24,4% entre 1970/90, acompanhando de certa forma a tendência do

comércio mundial que é a participação cada vez maior de produtos de [mal de cadeia nas

exportações. É importante analisar se esta tendência persiste mesmo após a abertura

comercial iníciada em 1990 e qual tem sido o impacto destas medidas sobre o nível de

exportações e importações destes produtos.

Essa discussão em termos de vantagens comparativas do Brasil em relação os

demais países produtores internacionais engloba também questões relativas à capacidade

produtora do parque têxtil e a reestruturação do mesmo dentro deste quadro de acirramento

da competitividade. Estas e outras questões serão abordadas nos itens que seguem.
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3.1 Tendências do Comércio Mundial

o volume de transações no comércio internacional de produtos têxteis e de

vestuário é cada vez maior. Em 1955, as exportações mundiais de têxteis e de vestuário

totalizaram US$ 11 bilhões, comparados aos US$ 44 bilhões de manufaturados, no mesmo

período. Em 1979, essas cifras atingiram o patamar de US$ 102 bilhões e US$ 857 bilhões,

. 57respectrvamente.

Apesar do expressivo crescimento em termos absolutos, houve uma perda de

participação no total das transações mundiais com produtos manufaturados, cujo mercado

tem crescido a taxas maiores conforme podemos observar no quadro abaixo:

Quadro 1
Produção Mundial e Exportações de Manufaturados e Produtos Têxteis e de Vestuário

Participação no total das transações (em %)

1970-73 1973-77 1977-79

MANUFA TIJRADOS
Produção 23,89
Exportação
Volume 37,25
TÊXTEIS E VESTUÁRIO
Produção 16,54
Exportação
Volume 40,0

15,22 10,13

23,21 12,17

9,57 5,29

27,14 11,79

Fonte: OECD p.44 (Elaboração Própria)

As taxas de crescimento no volume das transações são bem superiores às da

produção e grande parte do aumento dos valores adicionados deve-se ao crescimento da

participação do segmento vestuário no comércio mundial internacional. "Em 1963 e 1970 e

570ECD. Textile and clothing indultries: structural problems and policies in OECD countríes. Paris, 1983.
1).43.
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novamente em 1970 e 1979, as exportações duplicaram, enquanto em cada periodo a

produção aumentou apenas um terço. ,,58

/segundo o GATT, as exportações de vestuário aumentaram sua participação

de menos de um décimo em 1955 para um terço em 1979 no total das transações, um

aumento maior do que o ocorrido nas exportações mundiais de todos os produtos

manufaturados desde 1973. O mesmo não ocorreu com o mercado de fibras naturais, cujo

volume fisico diminuiu bastante durante esse periodo, sendo este alternado pelo aumento

cada vez mais acentuado das fibras químicas, em especial, as fibras sintéticas.

Essas mudanças na composição de mercado de têxteis e de vestuário são um

reflexo das mudanças estruturais no setor têxtil mundial. Isso revela a ocorrência de um

fenômeno que vem caracterizando o creseimen to das transações internacionais com produtos

industriais, nas últimas décadas: a elevação Jo comércio intraindustrial entre países. Essa

segmentação do mercado de têxteis e de vestuário conduz, por outro lado, à especialização

da produção de determinados produtos em cada pais. Esse fato é notório se analisarmos o

fluxo comercial de têxteis e de vestuário nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. 59

De acordo com o relatório do GATT, 1987, em 1986, os países

desenvolvidos compraram 85% das exportações mundiais de vestuário. Deste total, 48%

eram de procedência dos países desenvolv iJos. Ho o das áreas em desenvolvimento e 8% dos

países asiáticos. No que se refere aos produtos (. xteis, os países desenvolvidos compraram

lotes menores das áreas em desenvolvimento c J.1 Me.1 comercial asiática. 60

580EcD. Textile and clothing.... p.43
59SCHERER, André Luís & CAMPOS, Sílvia H. A., mudanças no comércio internacional e as exportações
brasileiras têxteis e vestuário. Ensaios FEE. Porto Alegre. L:!. ( 1):229-254, 1993. p.234
60GAIT. Upduting lhe 1987 Gatt Secretariai study: texnles and clothing in the world economy. Genebra,
1987 p.13.



50

3.1.1 A Composição da Pauta de Exportações do Brasil

A tendência da participação cada vez maior de produtos do final da cadeia

(confeccionados), na pauta de exportações de produtos rêxteis e de vestuário, é fato nas

exportações têxteis do Brasil, muito embora seja ainda predominante a presença de produtos

de algodão (fios e tecidos). Atualmente, estes produtos correspondem a 25% do total das

exportações de têxteis.

Após a abertura da economia, em 1990, essa tendência manteve-se e é cada

vez maior a participação das exportações de produtos de final de cadeia, como por exemplo,

"Confecções" cuja participação aumentou de 40,03% em 1990 para 40,90% em 1992, assim

como "Tecidos" que também apresentou tendência crescente em 1990 de 16,69% contra

20,78% em 1992.61

Em 1992, as exportações brasileiras do complexo têxtil foram da ordem de

US$ 1.427 milhões, 3,72% das exportações totais do Brasil, e apresentaram o crescimento

significativo de 21% em relação ao ano anterior. Desse valor, US$ 357 milhões foram de fios

e fílamentos, US$ 296 milhões de tecidos, US$ 584 milhões de confecções e US$ 189

milhões de outras manufaturas. Esses valores não têm se alterado significativamente desde

1988, mas a partir de 1989 as exportações brasileiras de têxteis têm se voltado praticamente

para confecções e tecidos com uma nítida queda em fios e filamentos.

Em 1990, o destino principal das exportações de têxteis, segundo dados do

Sinditêxtil, era para os Estados Unidos e Comunidade Econômica Européia (CEE). Ambos

importaram 76,5% dos produtos produzidos pelo setor têxtil. Só os Estados Unidos.

62 )importaram 25,5%. /

O Brasil possui acordos com a CEE até 31.12.94 com prorrogação automática

de mais de um ano e, freqüentemente, não preenche as quotas. Segundo Branski, 63o seu não-

61QlllldrO -17
62Quadro _ 18
63BRANSKI, Regina M. o acordo multifibras ...p.65.
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preenclúrnento é decorrência da baixa qualidade dos produtos brasileiros e da falta de

competitividade em nível de preços.

3.2 Os Tigres Asiáticos Redefi.nindo o Setor

IA,. evolução do mercado mundial de têxteis e de vestuário está intimamente

relacionada ao intenso processo de transformação em curso no âmbito internacional, desde o

período Pós-Guerra, quando uma vasta parcela da "periferia" do mundo capitalista passou

por um processo acelerado de industrialização. Em contrapartida, é cada vez mais

significativa a participação desses países, em especial, os Newly lndustrialized Countries

(NICS)64 (países de industrialização recente), como os asiáticos, no mercado mundial de

têxteis e vestuário/

A participação da OECD na produção de têxteis e vestuário vem declinando.

Entre 1963 e 1980, a OECD contava com pelo menos metade da produção mundial de

têxteis e de vestuário, aproximadamente 52,6%. O declínio da OECD foi mais acentuado no

vestuário, passando de 24,7% em 1963 para 17,9010da produção mundial, em 1980.

/ A utilização de equipamentos tecnologicamente mais avançados, aliada à

disponibilidade de matérias-primas e ao baixo custo de mão-de-obra, levou à rápida expansão

dessa indústria nos NICs asiáticos, que ganharam condições para competir no mercado

internacional, incorporando fatias de mercado inclusive nos países industrializados.

o desempenho dos NICs asiáticos no mercado internacional e bastante

representativo, estando diretamente relacionado à dinâmica das economias dos países

industrializados, que na década de 70 começaram a apresentar sinais de estagnação

econômica, cedendo espaço para a entrada dos NICs asiáticos no mercado de têxteis e

•.••~..; 65 66ves ••iano.

64Segundo classificação da OECD, são 10 os países considerados como NICs: Coréia do Sul, Taiwan,
Cingapura., Hong Kong, México, Brasil, Espanha, Portugal, Grécia e Iugoslávia. (BRANSKI, 1992, p.5 rodapé)
65SCHERER, André Luis & CAMPOS, Sílvia H. As mudanças no comércíointernacíonal.... p.229.
66Quadro - 19
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Durante o período de 1963 a 1979, as exportações de manufaturados de

alguns países asiáticos (Coréia do Sul, Hong-Kong, Taiwan e Cingapura), destinadas aos

países industrializados, apresentaram um aumento considerável, saltando de US$ 0,5 bilhão

para US$ 32,6 bilhões, sendo que uma parcela dessas exportações correspondeu a produtos

têxteis e vestuário. Em 1979, 5,9% dos produtos têxteis que entravam nos países da OCDE

eram de procedência asiática.6/
O setor têxtil passou a ocupar papel central nos NICs. "As participações do

seto~ nas exportações totais de Formosa foram respectivamente 15, 33 e 28% nos anos 1965,

1970 e 1975 (OECD, 1988:40); para a Coréia, 15% em 1955, passando a 27% em 1965

(IPT, 1988, p.49) e para Hong-Kong, em 1980, a exportação do setor era responsável por

40% da pauta.(OECD, 1988, p.49). ,,68

Em 1963, 16,5% das importações de vestuário da OECD procediam dos

NICs. Em 1977, essa participação saltou para 35,8%. No segmento têxtil, durante o mesmo

período, a participação aumentou de 5,2% para 10,9%.69

IMuitos desses países adotaram uma estratégia de crescimento do tipo export-

led. As importações de bens intermediários eram livres, desde que voltadas para a montagem

de produtos destinados à venda no exterior. A adoção desta política levou-os a penetrar em

segmentos mais intensivos em capital e de maior densidade tecnológica." O resultado foi a

construção de um parque industrial sólido e moderno que se estende para o setor têxtil.

No caso brasileiro, a produção de têxteis e vestuário está voltada

principalmente para o mercado interno, prevalecendo as vendas intracomplexo ou dirigida ao

consumo final local. Este direcionamento da produção para o mercado interno é determinado

pela pouca competitividade dos produtos têxteis e vestuário, tanto em nivel de preço como

67MACARlNI, J.P & BIASOTO JR., G. A indústria têxtil brasileira: diagnóstico setorial Relatório de
Pesquisa. Campinas: SICCTfUNICAMP-IE, 1985. p.131.
680ECD. Textile and clothing.: p.49
69BRANSKI, Regina M .0 acordo muinfibras ... p.16
7oFILHO, Ernani Teixeira T. Coréia do Sul: um paradigma de industrialização retardatária. Rio de Janeiro:
Universidade Federal do Rio de Janeiroilnstituto de Economia Industrial. 1991. (Texto para discussão, 4) .p.3
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em qualidade. Segundo o Sinditêxtil, em 1988, somente 20% da produção total do setor foi

d . "1estinada ao mercado externo,' que se constitui uma válvula de escape para superar as

restrições do mercado interno. 72

No Brasil, existem aquelas empresas voltadas exclusivamente para atuar no

mercado externo, mas a grande maioria está voltada para atender ao mercado local. Na

década de 60, os produtos têxteis chegaram a representar 40% das exportações brasileiras de

manufaturados." Em 1986, pouco mais de 100 empresas realizaram mais de 70% das

exportações de têxteis e de vestuário.

A posição do Brasil, no mercado mundial de têxteis, é ainda bastante modesta.

Em 1986, as exportações brasileiras de têxteis e de vestuário atingiram a cifra de US$ 800

milhões, enquanto as exportações mundiais desses produtos foi de US$ 106 bilhões, o que

equivale a somente a 0,75% do mercado mundial de têxteis. O montante das exportações

brasileiras de têxteis e vestuário aponta para uma posição de fornecedor marginal de

determinados produtos, como fios e fibras de algodão. O Brasil não tem conseguido ampliar

sua participação no mercado internacional conforme podemos verificar no gráfico em

apêndice. As exportações brasileiras estão estagnadas desde 1984, não ultrapassando o limite

de US$ 1,4 bilhão/ano. Já as exportações de Hong-Kong cresceram 89%, as da Coréia do

Sul 92% e as de Taiwan 102%.74

Na tentativa de restringir a penetração cada vez mais intensa dos produtos

provenientes dos países em desenvolvimento, os países industrializados adotaram fortes

medidas pretecíonístas." ;-,

71BRANSIU, Regina M. Exportações brasileiras.. p.Ol.
72CACCIAMALI, Maria C. Indústria da confecção ... p.38
73HAGUENAUER, Lia. A indústria ... p.16.
74SENAIICETIQT. A indústria têxtil brasileira em um ambiente de reorganização economica;
~ortunidades no mercado externo e inovação tecnológica/gerencial Rio de Janeiro, 1992 p.l.

Os primeiros acordos bilaterais e restrições unilaterais foram de iniciativa dos EUA Em 1960, o setor de
têxteis e vestuário era uma importante base eleitoral para o governo J. F. Kennedy. Nesta época já se buscava
um entendimento internacional, que seria a base para o comércio e com isto se evitaria a "desorganização" das
indústrias estabelecidas.
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Inicialmente, os principais instrumentos utilizados foram as Restrições

Voluntárias a Exportação (Voluntary Export Restraints - VER) e os Dispositivos de

Ordenamento do Mercado tOrderly Marketing Agreements - OMA).76 Correspondem, na

realidade, a acordos bilaterais entre parceiros comerciais, onde os impostos são limites

quantitativos às exportações com o consentimento de ambas as partes.

Em 1961, foi institucionalizado o Acordo de Curto Prazo tShort Term

Arrangement - STA) por um ano e, em seguida, o Acordo de Longo Prazo sobre Têxteis de

Algodão (Long Term Arrangement Regarding Cotton Textiles -LTA) que foi renovado duas

vezes (1967 e 1970), vigorando até 1973.77

Apesar das restrições impostas a alguns paises em desenvolvimento e ao Japão

de expandirem suas exportações nos mercados dos países desenvolvidos, as conseqüências

destes acordos não foram tão insatisfatórias ... \ limitação imposta às fibras de algodão criou

novas oportunidades aos fornecedores de fibras não naturais. 78

Em 1974, foi criado o Acordo vlultifibras (MFA) que correspondia a um

conjunto de regras internacionais, que regulava o comércio de produtos têxteis e de vestuário

à exceção dos produtos de linho, seda e rarni, J partir de restrições quantitativas através do

estabelecimento de quotas de importações. tendo sido renovado por três vezes (1978, 1982 e

1986). 79 Segundo alguns analistas, na ausencia do \lF A, a penetração de produtos têxteis

dos países em desenvolvimento teria sido ainda multo maior.

o Brasil, no entanto, não lcv l .lc-, \ antagern tão grande como pode parecer em

relação a esses países. O Brasil é mais compcutrvo do que a Coréia na energia e matéria-

prima, mas não tem vantagem compeunv l em relação à mão-de-obra, aos materiais

76A diferença entre estes dois instrumentos é a de q li': " l \\ t .\~ são acordos formais entre governos enquanto
as VERs são acordos tácitos informais entre os go\'t.:m. -s um governo e uma indústria estrangeira ou entre
duas indústrias nacionais.Yoffie, 1983) (BRANSKI. 1')')2. IJ 1 rodapé)
77BRANSKl, Regina M. O acordo muttifibras p:'i
78BRANSKl, Regina M. O acordo multiJibras p ~ t
79SCHERER. André Luis & CAMPOS, Silvia H .'\.5 mudanças no comércio internacional ... p.241
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auxiliares, aos fretes e seguros, e ao imposto de importação. Já em relação aos Estados

Unidos, tem vantagem competitiva em relação à mão-de-obra e à energia. 80

Segundo Porter, apesar da vantagem competitiva brasileira frente à mão-de-

obra abundante, à disponibilidade de matéria-prima, entre elas o algodão, isso não são fatores

de vantagem competitiva em relação aqueles países." O algodão, por exemplo, principal

insulo utilizado na indústria têxtil, é cultivado no Brasil, mas sob condições precárias que

acabam por comprometer a qualidade do bem final.

O custo de mão-de-obra/hora no Brasil fica em tomo de US$ 0,73, nível bem

inferior se comparado ao dos países como Bélgica, Suíça e Estados Unidos, cujos valores

ficam em US$ 8,84, US$ 8,65 e US$ 8,60, respectivamente. Estes custos, por sua vez,

podem ser perfeitamente contornados com a adoção de máquinas modernas, que viabilizem o

aumento da produtividade. 32

/ A energia, apesar do baixo custo frente ao Japão, Estados Unidos, Coréia,

segundo Atem, 33 pode ser um gargalo a médio prazo, uma vez que não estão sendo

realizados investimentos no setor para aumentar a geração e distribuição de energia.

Ainda segundo o mesmo autor, outro fator que pode influir na

competitividade diz respeito à infraestrutura portuária. Atualmente, este item constitui um

problema. Os custos nos portos nacionais é, em média US$23/1, enquanto que no porto de

Roterdã esse custo chega a US$5/t. Sem investimentos em reaparelhamento dos portos.

aumento da capcidade de armazenagem e melhoria das operações portuárias não há como

tomar as exportações brasileiras mais competitivas.

A principal desvantagem do Brasil perante os demais países, segundo muitos

autores e pessoas entrevistadas, está relacionada aos elevados juros que incidem sobre o

capital que são elevados. Isso dificulta a ampliação da exportação, uma vez que prejudica o

80Quadro - 20
81ATEM• Suely M. Competitividade da indústria têxtil brasileira. São Paulo: USP. 1991. p.8
82Quadro _ 21
83ATEM, Suely M. Compditividode. .. p.9



56

financiamento dos equipamentos e máquinas, bem como do próprio capital de giro das

empresas./

3.2 O Progresso Técnico e a Reestruturação Industrial

/paralelamente, com o acirramento da concorrência no mercado internacional

de têxteis e vestuário e na busca de respostas mais rápidas às variações na demanda,

verificou-se nos países desenvolvidos um intenso processo de reestruturação do setor.

Os países desenvolvidos buscaram dinamizar a demanda com respostas mais

rápidas e de maior flexibilidade na oferta de produtos, tomando a produção mais competitiva

com a redução de custos, principalmente de mão-de-obra por meio da automação.

Essa reestruturação da indústria têxtil baseou-se na automação do processo

produtivo. A automação reduziria o conteúdo do trabalho no produto fmal,

conseqüentemente dinúnuiria o custo de produção, ao mesmo tempo em que ofereceria um

produto de qualidade superior, conforme os padrões internacionais. A incorporação de

dispositivos microeletrônicos daria uma nova flexibilidade às máquinas têxteis, permitindo a

produção em lotes menores com vistas a adaptação às mudanças nos padrões de preferência

dos consumidores. 84

o aumento do uso de computadores pode melhorar substancialmente a

organização do processo de trabalho na indústria. O controle eletrônico reduz os custos

envolvidos na rotina dos produtos através dos muitos estágios de processo de produção,

corrige os defeitos e garante a uniformidade e qualidade do produto.

Em relação à indústria do vestuário, observa-se que ainda é bastante elevada a

participação do trabalho nas diversas etapas da produção (montagem e costura,

principalmente), não tendo conseguido alcançar os níveis de automação encontrados na

indústria têxtil.

84HAGUENAUER, Lia. A indústria ... p.57
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No Brasil, essa tendência de modernização é, no entanto, acompanhada por

apenas uma detemúnado segmento do setor têxtil, as grandes empresas que possuem uma

estrutura financeira mais sólida e são capazes de realizar investimentos para a atualização do

parque industrial. /

Em periodos de crise, segundo Haguenauer," essa heterogeneidade se

aprofunda mais ainda. Enquanto temos as pequenas empresas que quebram, as maiores

sobrevivem. A grande empresa, com capacidade de investir, eleva sua produtividade e detém

economias de escala com equipamentos modernos. Com isso acaba englobando também

fatias do mercado, antes pertencentes às pequenas empresas.

!Apesar das vantagens apresentadas pela moderna tecnologia, a difusão tem

sido lenta. Muitos fatores contribuem para isso:

'" o elevado custo dos equipamentos;

'" a crise econômica que gera incertezas quanto ao retomo futuro dos

investimentos; e

'" as limitações tecnológicas das empresas e a falta de pessoal qualificado para

a operação das maquinas.

o elevado grau de sofisticação destas máquinas exige matérias-primas de

altíssima qualidade, uma vez que estas param de funcionar ao menor sinal de defeito. Como

se não bastasse, a qualidade do insulo básico é inferior, além da mão-de-obra ser não

qualificada. Este conjunto de fatores representa um obstáculo à melhoria do padrão

tecnológico do parque têxtil nacional. !

85HAGUENAUER., Lia. A indústria.: p. 54



58

CAPÍTIJLO IV

A Recente Evolução do Complexo Têxtil Brasileiro

A evolução do setor têxtil, no longo prazo, pode ser melhor visualizada a

partir das séries de consumo industrial de fibras têxteis.

De acordo com o quadro abaixo, verifica-se a tendência do complexo têxtil

em acompanhar o ritmo da economia como um todo. Essa semelhança entre os períodos

abordados na tabela abaixo e os ciclos da economia brasileira reforça a idéia. De acordo com

os estudos desenvolvidos por José Serra acerca das fases e dos ciclos da economia brasileira,

observa-se uma estreita correlação entre o desempenho da indústria têxtil e o da economia.

Tomando os períodos abaixo mencionados e a taxa de crescimento médio anual do PIE,

temos os seguintes dados: 1974/80 (-7,1%), 1981/83 (-1,7%), 1984/87 (+6,2%) ,1989/90 ( -

10,1%) e 1990/92 (-10,9%).

Evolução do Complexo Têxtil
(baseado no consumo de fibras têxteis)

------------------------------------------------------------------------------
PERÍODO FASE
------------------------------------------------------------------------------
1974/80
1981/83
1984/87
1989/90
1990/92

4,90
-5,70
9,10

-10,18
2,30

- fase de desaceleração econômica
- crise econômica
- recuperação e Plano Cruzado
- Plano Collor
- recuperação da economia

------------------------------------------------------------------------------
FONTE: Sinditêxtil, 1992. (Elaboração própria)

Conforme esclarece Macarini, "o setor têxtil tem seu ritmo condicionado pelo

ritmo de expansão da massa global de salários da economia - entendendo-se aqui tanto os

salários industriais como os de serviços. ,,86

86MACARINI, I.P & BIASOTO JR., G. A indústria têxtil brasileira :d.iagnóstico ... p.89
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I O mercado interno no Brasil caracteriza-se por ser extenso e pouco dinâmico,

formado basicamente pela população de baixo poder aquisitivo. Os níveis de exigência desse

mercado se restringem em função dos preços dos produtos não muito sofisticados e que

podem perfeitamente ser atendidos por fumas com padrões tecnológicos inteiramente

diversos.

A reestruturação do setor têxtil brasileiro seria possível, a partir de uma

melhoria do nível do salário da população. O incremento da demanda local imprimiria ritmo

à indústria têxtil nacional para modernizar-se e tornar-se mais flexível diante das exigências

do mercado. Por outro lado, um aumento real dos salários conduziria à formação de nichos

de mercado com maiores padrões de conswno. A satisfação da demanda desse grupo seria

possível somente para aquelas empresas que estivessem capacitadas tecnologicamente e que

adotassem padrões de organização e gerência semelhantes aos adotados no resto do mundo I
Nos próximos ítens, será esclarecido com detalhes o desempenho do setor

têxtil brasileiro na fase de abertura comercial e. ainda, o comportamento de suas importações

e exportações.

4.1 O Desempenho do Setor Têxtil nos Anos 90

A década de 90 tem sido mar .1.d.l por muitas dificuldades, tanto de ordem

econômica quanto política. A estabilização J.J c•..onornia foi meta prioritária do governo

Collor, juntamente com a tentativa de inserir J • ompetitívidade na economia. Os planos

econômicos, editados durante seu governo não deixaram de afetar o desempenho da

indústria nacional, bem como o do setor têxtil.

Em 1990, com a adoção do Plano Collor, a indústria nacional obteve

desempenho de 8,9% negativos, o segundo pior ja obtido nos últimos dez anos, perdendo

somente para 1981, quando alcançou 10,2°0 negativos. Para o setor têxtil, as conseqüências

não foram menos dramáticas. Em 1990, o consumo per capita de fibras têxteis era de 6,1
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kgJhab., quando em 1987 havia atingido a marca de 7,4 kglhab., considerada baixa na
, 87epoca.

DESEMPENHO DO SETOR TÊXTIL - %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicador 1988 1989 1990 1991 1992
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crescimento das Vendas -5,10 8,20 -21,70 -7,70 16,9

R~~edoP&rimôruo 4,00 4,10 6,00 0,90 -0,8
Rentabilidade das Vendas 1,70 4,00 1,50 0,60 -0,5
Liquidez Geral 1,37 1,32 1,23 0,99 1,05

Produtividade 1,76 2,50 2,06 1,32 1,45

Endividamento Geral 38,20 31,10 33,70 31,40 35,5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: Exame. Melhores e Maiores 1993

Crescimento das Vendas: vendas do último exercícío sobre as do anterior, já descontada a inflação
RentabUldade do Patrimônio: lucro líquido depois do imposto de renda sobre o patrimônio lliquido
RentabUldade das Vendas: lucro líquido depois do imposto de renda sobre as vendas
Liquidez Geral: ativo circulante mais o realizável a longo prazo sobre o exigível total
Produtividade: receita operacional sobre o ativo, deduzidos investimentos em outras companlúas
EndJvidamento Geral: total do exigível sobre o total do ativo

Por outro lado, o setor têxtil não mediu esforços para tornar-se mais

competitivo, condição indispensável para a recuperação do mercado interno, oferecendo

produtos a preços mais baixos e acessíveis à população, que viu seu poder aquisitivo se

deteriorar, além de reconquistar fatias perdidas do mercado internacional, que também entrou

em um período de estagnação econômica.

A falta de lucratividade das empresas, no entanto, fez com que a busca da

modernização, iniciada em 1990 com a abertura comercial, fosse interrompida no ano

seguinte. O setor têxtil buscou alternativaspara se manter no mercado.

Em 1990, o desempenho da indústria de confecções foi bastante ruim e

percorreu o mesmo caminho que o trilhado pela indústria têxtil ao longo desses últimos três

anos. As vendas das vinte maiores empresas do setor, por exemplo, retrocederam em média

18,70% em comparação ao ano anterior. Os fatores que explicam essa retração são a

87EXPORTAÇÃO exige qualidade. GazetaMercantil, Balanço Anual, 1991. p.l66.
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defasagem da taxa de câmbio e a diminuição das vendas externas de marcas de terceiros.

Segundo Roberto Chadad, presidente da Associação Brasileira de Vestuário, esse resultado

foi conseqüência da recessão econômica, da insegurança em relação aos investimentos

futuros e da descapitaâzação das empresas. A indústria de roupas experimentou os primeiros

efeitos negativos, quando fechou os números de 1990: a produção de 4,2 bilhões de peças,

atingida no anterior, passava para 4,1 bilhões.

O acirramento da concorrência interna decorrente da abertura comercial foi

também outro fator que contribuiu para a queda no faturamento das empresas, A falta de

competitividade dos confeccionados brasileiros diante dos importados contribuiu para o

fechamento de muitas confecções. Ademais, a elevada carga tributária tem onerado o preço

das contecções, afastando, dessa forma, o consumidor que substitui o produto pelo o

importado.

Nesse contexto, as empresas mais afetadas foram as micro e pequenas

empresas. Estas ficaram sem capital de giro e, se antes, já apresentavam dificuldades para se

reequipar, então, passaram a ter maiores obstáculos. Boa parte delas realizou inversões de

acordo com suas disponibilidades. Muitas encontraram como única saída o aumento do grau

de sonegação fiscal. As empresas de confecções também reclamaram do elevado custo do

capital, com taxas de juros atingindo níveis de 3.500% ao ano, insuportáveis para qualquer

invesaimento produtivo.

Muitas confecções, para enfrentar a crise, adotaram estratégias de mercado

que possibiJitassem no mínimo, a manutenção do patamar de vendas. Dentre as medidas

adotadas, empreses como Vila Romana abriram lojas de fábrica para vender diretamente ao

consumidor a preços menores ( até 60% mais baixos); outras buscaram produzir ~odutos

direcionados para a camada de poder aquisitivo mais alto, como a Marisol.
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DESEMPENHO DAS CONFECÇÓES - %

Indicador 1988 1989 1990 1991 1992
--------------------,---------------------------------
Rentabilidade das Venru. 0,30

1.93
2,33

26,10

28,40 -18,70 -17,70 -5,20
11,10 10,40 -2,50 -4,00

3.00 3.90 -1.60 -1.30
1,59 1,39 1,67 1,81
2,98 2,62 2,08 1,90

35,90 39,30 20,50 36,20

Crescimento das Vendas (%) -0,20
Rentabilidade do Pattimônio 2, 10

Liquidez Geral
Produtividade
Endividamento Geral
------------------,
FONTE: Exame. Melhores e Maiores 1993

CresdmeIIto das Venda.: vendas do último exercício sobre as do anterior, já descontada a inflação
ReDtabllldade do Patl'imÔJÜO: lucro líquido depois do imposto de renda sobre o patrimônio lliquido
ReldablUdade dai Venda.: lucro líquido depois do imposto de renda sobre as vendas
LlquAdez Geral: ativo circulante mais o realizável a longo prazo sobre o exigível total
Produtividade: receita operacional sobre o ativo, deduzidos investimentos em outras companhias
EDdIvlclameato Geral: total do exigível sobre o total do ativo

Em 1992, as empresas produziram 41% a mais do que no ano anterior.

Apesar do aumento da produção, a rentabilidade c o faturamento, entretanto, não foram

plenamente recuperados em níveis anteriores à crise, pelo menos para as vinte maiores

empresas do setor.

Os fabricantes dejeans, por exemplo, foram bastante prejudicados. Em 1989,

produziam 170 milhões de unidades e, em 1992, esse volwne nio atingiu 80 milhões. Isto foi

resultado da atuação agressiva dos "produtores informais" em áreas de menor fiscalização do

varejo, em detrimento principalmente das grandes marcas de jeans. O aumento da

informalidade tem como causas principais a elevada carga tributária e o alto nível dos

encargos sociais No preço final do produto vestuário, as despesas financeiras correspondem

a cerca de 30% e os impostos e as taxas, 400A,.88

Entre 1989 e 1991, aproximadamente 800 empresas encerraram as atividades

e 128 iniciaram suas atividades. Essa trajetória deve-se sobretudo à recessão econômica que

afetou as pequenas e micro empresas, que não suportaram por muito tempo a queda nas

vendas.

"Em entrevista com o economista do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco, Marco Antonio Jorge
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4.2 As Exportações Brasileiras de Têxteis e Vestuário

As exportações brasileiras de têxteis e vestuário têm apresentado, desde os

anos 70, uma tendência de crescimento. Durante o período 1981-83, elas ficaram

praticamente estagnadas, mas voltaram a crescer nos anos subseqüentes, apresentando em

1984 o maior saldo da balança comercial de têxteis dos últimos tempos, que alcançou USS

1,05 bilhão. 39

Em 1990, após a decretação do Plano Collor 1, o poder aquisi1ivo da

população caiu consideravelmente e o mercado externo foi a alternativa para a indústria não

incorrer em prejuízos maiores.

As exportações de têxteis e vestuário, neste mesmo período, foram da ordem

de US$ 1,1 bilbJo, 9,3% a menos em relação ao ano anterior, mas que em meados de 1991

voltariam a apresentar sinais de recuperação, atingindo o patamar de USS 1,2 biIhão.90

Ao longo do período que abrange a abertura comercial, foram observadas

duas ocorrências: a) o crescimento das exportações de têxteis e vestuário como fonna de

compensar a retraçJo do mercado interno; b) o awnento da importação de máquinas e peças

para o setor têxtil.

Fazcndo-sc uma análise individualizada dos principais produtos têxteis

observa-se que as exportações de fioslfilamentos são as mais representativas e correspondem

entre 25 a 30%, do total da pauta em termos de volume. As exportações deste grupo, durante

o período 1989/92, cresceram 29,590Alem termos de valor e 13,16% em volwne. Os fios de

algodão, no entanto, não obtiveram o mesmo desempenho em igual período c sofreram

redução de -20,07% em termos de volume e de -15,03% em valor. Essa queda, em parte,

está relacionada às sanções impostas pela CEE ao país, em 1991. Este organismo 91 impôs

"Quadro - 22
9OQuadro - 23
910 Brasil é o segundo fornecedor de fios de algodão para a CEE.
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uma sobretaxa de 25,3% às exportações brasileiras de fios de algodão que, segundo sua

avaliação, estavam a preços bem abaixo aos praticados no mercado internacional. 92

Em seguida, temos as exportações de tecidos de algodão, cuja participação é

em média de 11 a 15% no total da pauta. No período, que abrange 1990/92, as exportações

cresceram 66,88% em termos de valor e 57,21 % em volume.

Segundo Américo Medeiros, presidente do Sindicato Têxtil, com a retração

do mercado interno, cerca de 23% da produção do setor naquele ano de 1992 destinaram-se

ao mercado externo. Desse total, as fiações participaram com 30%, as tecelagens com 20% e

as confecções com 350/0, enquanto as fibras com o restante.

As exportações de confecções também apresentaram tendência de crescimento

no período de abertura comercial, situando-se em 36,93% em termos de valor e 107,93% em

volume. O total de peças exportadas, anualmente, é em tomo de 198 milhões, que ainda não

representa mais do que 5% da produção bruileira de roupas. Esses resultados também foram

decorrência da estratégia adotada por muitas indústrias de vestuário que, diante da retração

do mercado interno, optaram por vender no mercado externo.

4.4 As Importações Brasileiras de Têxteis c de VCllUário

Entte 1989 e 1991, as JJíquoc. do imposto de importação dos produtos

têxteis e de wstuário sofreram urna fedI •••Io, alterando a moda de 85% para 200;b. Nesse

mesmo pcriodo, as importações de prodI*- LêxJGI e de vestuário cresceram 88,5% em

termos de valor e 128,25% em volmne.

O crescimento das impoNçõca fai maior para os tecidos. A redução das

alíquotas do imposto para esses produtos de 6S__ para 15%, em média, fez com que esses

chegassem ao mercado brasileiro a preços maiI compensadores para o consumidor.

9ZKARAM• Rita. Demanda continua fraca em novembro. Gazeta Mercllllli1. São Paulo. 14 novo 1991.
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Os tecidos artificiais e sintéticos foram os produtos mais importados do grupo.

Durante) periodo 1989/92, sua taxa de crescimento foi de 163,75% em termos de valor e

230,6r~ em volume. A maior parte desses tecidos procedia da China, Taiwan, Coréia,

EsvdOl Unidos e Irlanda e chegaram a custar até 400.4 mais barato do que os produtos
I

,nacionais.93

A redução de alíquotas de importação para esses produtos foi alvo de sérias

críticas por parte dos fabricantes nacionais de tecidos, que viram seus parques pararem no

periodo. Só em Americana, importante pólo têxtil do país, o desembarque maciço dos

produtos coreanos a preços bem menores aos das indústrias locais, causou o fechamento de

aproximadamente 200/Ódas 700 tecelagens e o corte de 15 dos 35 mil postos de trabalho, em

1992.94

Fora isso, muitos empresários reclamaram do tratamento diferenciado adotado

pelo governo, ao não rebaixar também as alíquotas das matérias-primas petroqufrnicas, como

a acrilonitrila e a caprolactama, que entram na produção de fios sintéticos e acrilicOS.93

Em 1993, o Instituto de Estudos para o DesenvoMmento Industrial (IEDO

considerou que o setor têxtil estava em estado de emergência diante da competição com o

produto importado e pediu o uso do mecanismo de quotas e aperfeiçoamento da legislação

anti-dumping.96

Segundo a argumentaçlo dos empresários têxteis, o mercado brasileiro estaria

sendo invadido por tecidos artificiais e sintéticos procedentes da Coréia do Sul e o fio de

aJgodIo do PaquistJo que estariam entrando no Brasil a preços inferiores aos praticados no

país de origem ou no mercado internacional. 97

93CAPOZOLI, Rosangela. Tecidos de fora mais baratos. Ga:.ela Mercantil, São Paulo. 8 ago. 1990.
94~aríCIAS _ .Revista Semanal. Indústria têxtil mobiliza-se para resistir ao dumping. São Paulo .
FIESP/CIESP, n.40, 1993. p.lO
95 RUBlO, Pedro. Fabricantes de tecidos criticam novas alíquotas. GiI1,dII Mercantil, São Paulo. 17 ago.
1990.
96CARVALHO, Maria C. Indústrias sugerem o uso de cotas e o aperfeiçoamento da lei anti-dumping.
Gazeta.Mercantil, São Paulo. 02 ago. 1993.
97NOTÍClAS _ .RnlmlSeIIuDuIl. Indústria têxtil mobiliza-se para resistir ao dumping. São Paulo:
FIESP/CIESP, n.4O, 1993. p.l0
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De acordo com os dados da Associação Brasileira da Indús1ri.aTêxtil (ABIT),

em 1992, o Brasil importou USS 15 milhões em tecidos artificiais e sintéticos da Coréia. Até

outubro de 1993, esse valor chegou a US$ 75 milhões, comprovando, segundo a ABIT, a

áti d du . 98pr ca e mptng,

A denúncia de dumptng no país mobilizou a indústria têxtil e, em outubro do

mesmo ano, o setor têxtil entrou com processo anti-dumping. Enquanto estava em

andamento, o setor pleiteou a adoção de uma sobretaxa provisória de 6()OA, sobre as

importações dos produtos coreanos junto ao Ministério da Fazenda. 99

A importação de fios/filamentos, segundo maior produto importado, cuja

representatividade é em torno de 60 a 77%, apresentou crescimento de 84,41% em termos de

valor e de 35,10% em quantidade entre 1990 e 1992. O grupo fios artificim'sintéticos

apresentou aumento de 78,OOA, em termos de valor e 30,68% em volume. A redução de

alíquotas de .importação de 40% para 20% e preços menores ampliou as importações de fios

como é o caso dos fios sintéticos provenientes do México, Coréia e Itália, cujos preços são

cerca de 25% mais baixos.

4.5 As Importações de Máquinas e InsUmos

A.importação de máquinas e equipamentos aumentou nos últimos três anos. A

redução de aHquotas do programa de abertura comercial facilitou, de certa forma, a

importaçlo desses equipamentos no país, conforme pode ser observado no quadro 26 em

anexo. A redução de alíquotas de muitos dos equipamentos têxteis foi significativa, passando

de 40% para zero, em diversos casos.

'J8NOTiCIAS - .RevistiJ SeJfUUI4l. Indústria têxtil mobiliza-se para resistir ao dwnping. São Paulo :
FIESP/CIESP, n.40, 1993. p.10
99NOIÍCIAS - .RnImI SeIruuuIl. Indústria têxtil mobiliza-se para resistir ao dumping. Sio Paulo:
FIESP/CIESP, n.40, 1993. p.lO
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Em 1989, antes do programa de abertura comercial, a importação de

máquinas têxteis foi equivalente a US$ 269 milhões. Três anos depois, após a abertura de

mercado e a adoção das medidas liberalizantes, esse valor atingiu US$ 455 mi1hões. Em

termos de valor, o aumento mais expressivo ocorreu com as máquinas para extrudar, estirar e

texturizar, 1.554,80/0, seguido das máquinas auxiliares, 164,05%.

Essas inversões, no entanto, foram em sua grande maioria realizadas pelas

grandes empresas têxteis e de vestuário, como é o caso da Marisol que, em 1990, investiu

no,:e milhões de dólares em sua linha de produção, a fim de se modernizar e preservar

mercados. Outro exemplo é o da Vila Romana que, em 1989, já havia iniciado um plano

para se tomar uma empresa mais moderna, quando o Plano Collor, no ano seguinte, veio a

interromper esse processo.

Um dos motivos das importações de máquinas e equipamentos apontado pelos

entrevistados, foi a falta, no mercado interno, de máquinas com elevado grau de automação.

De fato, os fabricantes de máquinas e acessórios têxteis, setor formado por

cerca de 120 empresas, foram os que mais se preocuparam com a abertura de mercado.

Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), a indústria nacional de máquinas

têxteis não tem condições de competir com os fabricantes internacionais.1°O A maior parte

das máquinas produzidas por essas empresas é ultrapassada. Muitos dos componentes

microeletrônicos utilizados nas modernas máquinas não são produzidos internamente. 101

Iniciahnente, o índice de nacionalização dos equipamentos produzidos no

Brasil era muito baixo, mas à medida em que o parque têxtil foi se expandindo, aquele

também foi aumentando. Atuahnente, este índice varia de 85 a l000lb. Para os teares até 220

batidas por minuto, por exemplo, o índice é de 90 a 100%; para 08 equipamentos de

100Segt.mdo Cavalheiro em entrevista, durante o período em que houve a reserva do mercado de infonnánca,
muitas indústrias fabricantes de bens de capital se viram prejudicadas pela restrição a entrada de peças para as
máquinas mais modernas. A importação de peças permitida era feita apenas em grandes lotes e isto encarecia
o custo final da máquina nacional. Daí a razão para a indústria de bens de capital não atender a demanda por
~arte das empresas têxteis.
olIPTIPATI (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo) - Programa de AhJAtizaçio

Tecnológica Industrial Têxtil: Fiação, Tecelagem e Confecção. São Paulo, 1988. p.34
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acabamento e acessórios é de 100%. Para aqueles que requerem novas tecnologias, o índice

de nacionalização é menor, a exemplo do filatório open-end e dos teares de pinça rápida, que

apresentam 6001Ó. 102

Ademais, o preço interno de determinados maquinários é, na maioria das

vezes, mais elevado em decorrência, não apenas dos tributos como dos custos adicionais

(fretes e seguros, imposto de importação de partes). Portanto, em alguns casos, é mais

interessante importar máquinas e equipamentos.

Com o programa de abertura comercial, as alíquotas de importação de

insumos (tecidos, botões, entreteIas, aviamentos) passaram de 30% para 20%, em média,

entre 1992 e 1993.103 Essa redução de alíquotas teve um impacto sobre o nível de

importação desses produtos.

Entre 1990 e 1992, a importação dos Fechos Ecler apresentou aumento de

395,67% em termos de valor. A importação de Botões apresentou taxa de crescimento

menor, porém se expandiu 140,29% em termos de valor. Segundo entrevistados, a abertura

comercial facilitou a entrada de insumos essenciais à confecção de vestuário, por exemplo,

uma vez que a maioria da produção desses insumos está nas mãos de poucos.

A abertura comercial, de fato, atingiu de fonna diferenciada cada grupo de

insumos e produtos utilizados pelo setor. Isto gerou reações diversas no setor. Em alguns

momentos, a redução de alíquotas para determinado grupo de produtos agradou a uma

facção e desagradou a outra, como foi o caso das alíquotas para tecidos artificiais e sintéticos,

que desagradaram profundamente os tecelões, mas receberam a aprovação das confecções, 104

102IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo) - Org~ llUbutritll e Tecnologia
- Setor Têxtil, São Paulo, 1988, p.60
103Quadro _2'5
l04Segundo Marco Antonio Jorge, economista do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco,
constatou-se através das reuniões de Câmaras Setoriais que o setor têxtil não pensa de fOlIDa unânime e, na
realidade, os interesses são diferentes. assim como as opiniões são diversas no próprio setor.
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CAPÍTIJLOV

A Questão Tecnológica na Indústria Têxtil

Mundialmente, a indústria têxtil e de vestuário vêm passando por um intenso

processo de reestruturação e modernização. Os avanços tecnológicos têm ocorrido para

responder às exigências do mercado, o qual demanda maior flexibilidade e produtos de boa

qualidade .

o nível tecnológico do parque têxtil nacional encontra-se bastante defasado,

se comparado ao resto do mundo. Dada a possibilidade de reunir tecnologias diferentes em

uma mesma planta industrial, verifica-se uma heterogeneidade acentuada na indústria têx1il

brasileira. A maioria das indústrias têxteis' nacionais está com o seu maquinário defasado c

inúmeros são os obstáculos encontrados para reverter esse quadro.

Nesse contexto, será feita uma breve exposição das principais inovações

tecnológicas e do quadro em que se encontra o parque têxtil nacional, que tem grandes

diâculdades para empreender sua modernização.

5.1 As Principais Inovações

A primeira grande inovaçJo, ocorrida no processo produtivo têxtil, foi o

surgimento das fibras químicas no início do 1écuIo. Na década de 20, apareceram as

primeiraI fibras quúnicas, artificiais, obtidal a par1ir da celulose. Após a Segunda Guerra

Mundial, foi a vez das fibras sintéticas, oriundM de subprodutos do petróleo. Na década de

40, as duas juntas representavam mais de \D'll lCrÇO da produção mundial de fibras. Essas

fibras são mais resistentes e, por esta caractcrúcic.1, pcr:miDram a introdução de controles das

máquinas, awnentando, assim, a produtividade doi equipamentos. lO~

lO'IP'f (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de Sio Paulo) - Setor têxtil: organização industrial e
tecnologia. dez. 1988. p.49
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Hoje, na Fiação, a principal inovação são os fiJatórios open-end 106 e a rotor

107, cuja velocidade de operação atinge 80.000 a 100.000 RPMsI08 e a capacidade de

produção é, em média, de 96 a 180 m/min. Os filatórios a rotor apresentam como inovações:

a emenda automática do fio rompido; a alimentação automática dos tubetes vazios; a limpeza

automática de rotores; e o gerenciamento de qualidade on line.109

Na Tecelagem, a inovação mais importante surgiu nos anos 80 com os teares

sem lançadeira, 110cuja produção atinge 10 m21hora contra O,3m21hora alcançado pelos

teares manuais. A introdução de mecanismos de parada automática, quando ocorre a ruptura

do fio da trama e a aplicação de dispositivos microeletrônicos, resultou em um acréscimo

espantoso na velocidade desses equipamentos.

Na realidade, as inovações ocorridas na fíação e tecelagem têm tornado dois

rumos:

ti< o aumento da velocidade de operação e da capacidade de produção das

máquinas de fiar e tecer, e

.••a redução do número de operações entre uma etapa e outra do processo de

produção.

Na confecçJo11\ a principal inovação surgiu na década de 70 com o uso do

CAD/CAM (Computer Aided Design e Computer Aided Manufacturing). A partir da

utitizaçlo desse sistema, podemos criar um modelo na tela de um computador e copiá-lo

através de uma câmara de vídeo. Em seguida, o molde é ajustado e encaixado sobre o tecido.

Após o ~, são produzidos riscos e efetuados os cortes do tecido.

1060 filatório open-end é uma inovação tecnológica e exclui o uso da maçaroqueira e a conicaleira tomando as
~ mais contínuas.
1 7Rotor é a unidade de produção do filatório open-end por onde sai o fio.
108 RPM (Rotações por Minuto)
109IPfIPATI (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo) ...p.34
11°0 transporte do DO da trama é por intermédio de outros sistemas, dispensa a espuladeira (máquina
r~vel pela preparação das embalagens para o fio da lançadeira)
111A confecção do vestuário envolve várias etapas: modelagem, risco, corte. costura e passadoria.
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Para a fase final, que é a costura, infelizmente ainda não se atingiu o elevado

grau de automação como nas etapas anteriores. Essa etapa continua se utilizando de mão-de-

obra intensivamente para o manuseio das peças e da troca de linhas e zippers, Têm-se

adotado sistemas de gerenciamento de produção e de controle de qualidade que agilizam essa

etapa como, por exemplo, o JIISI in 'lúne e o TotIIl Qulllity Control.

Segundo o IPT (1988), as tendências mundiais do desenvolvimento

tecnológico do setor têxtil seguem os seguintes rumos:

• a adoção de tecnologias avançadas, capazes de reduzir as perdas e controlar

a qualidade do produto;

• a ampliação do uso de filatórios open-end para títulosllZ mais finos, misturas

com algodão e outras fibras;

• a utilização de água como solvente do corante nas etapas de tinturaria e

acabamento;

• o desenvolvimento de outros corantes de melhor qualidade quanto à cor e à

solidez; e

• o desenvolvimento de novas fibras que possuam as caracteristicas das fibras

naturais dada as possíveis eventualidades de perda de safras.

5.2 Panorama Atual

Industriais" em relação às perdas de produção causadas por problemas das máquinas e

equipamentos e, ainda, em relação ao grau de obsoletismo das indústrias existentes, os

resultados demonstram que o nível tecnológico do parque têxtil nacional se encontra bastante

defasado, se comparado ao restante do mundo.

1120 titulo indica o diâmetro do fio. Quanto mais baixo o número do titulo mais grosso o fio. Até a década de
80 os tilatórios open-end só produziam fios com títulos abaixo de 20.
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QUADRO 1
SETOR TÊXTIL
PERDAS DE PRODUÇÃO POR OBSOLETISMO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
BRASIL
1981-82

Apresentam perdas de produção
SEGMENTOS DO SETOR TÊXTIL devido a problemas de máquinas

e equipamentos

o processo de produ-
ção que u1iliza é mais
obsoleto que o dos
concorrentes

Fiação, Fiação e Tecelagem
Malharia e Artefatos de Malha
associados à tecelagem, tricota-
gem
Artefatos de Passamanaria, Te-
cidos Elásticos, Fitas, Filós, Ren-
das e Bordados
Tecidos Especiais
Acabamento de Fio Tecido
Artefatos Têxteis Diversos

36,8%
31,2%

52,2%
49,3%

47,1%

38.,1%
56,0%
30,2%

38.,1%
56,01%
49,2%

--------_ .•.•_-----------_ .....•._----------------------_ ....--------------------------------_ .._-_ ....--------_ .•..•._--------------------
Indústria Têxtil 36,3% .50,94'4
---------_ .•._----_ .•..._-------------------_ •...•...---..---------------------------------
Fonte:SIND/CDI

Os prmctpa18 fatores pelo atraso tecnológico do setor, segundo estudo

realizado pelo mRE, são:

•••as caracteristicas e peculiaridades da matéria-prima nacional, o algodão em

plwna, impõem limitações à concorrência em mercados externos;

••• a indústria nacional de maquinário têxtil não produz equipamentos

modernos c atualizados;

•••a excessiva burocracia para a importação de máquinas, equipamentos e seus

componentes;

•••as dificuldades na importação de novas tecnologias, no acesso às modernas

técnicas;

•••as dificuldades em manutenção de máquinas importadas;
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• a falta de uma política direcionada à pesquisa pennanente que busque à

melhoria dos equipamentos; e

• a recessão e a situação crítica da economia nos anos 80 resultaram em

investimentos insuficientes para aumentar a capacitação tecnológica.

5.3 Fiação

Segundo estudo realizado pelo IPT (1988), as fiações brasileiras encontram-se

majoritariamente obsoletas. O grau de modernização das indústrias de fiação atinge um nível

bem inferior ao verificado nas economias desenvolvidas.

A idade média do maquinário têxtil é um bom parâmetro para se inferir sobre

o grau de modernidade do segmento, pois quanto maior o tempo de uso, menor será o grau

de atualização tecnológica, que acarretará a menor produção.

De acordo com o quadro abaixo, observamos que dentre os países que

possuíam o maquinário mais atualizado eram: Itália, Coréia e Suíça com cerca de 25% da

capacidade instalada com menos de dez anos. Dentre os países que possuem o parque mais

atualizado com menos de 12% da capacidade instalada com menos de dez anos de idade

estão: Japão, C~ Colômbia, Grã-Bretanha e, por último, Estados Unidos.

Fiação - Idade das Máquinas - % dos Filatórios a Anel com Menos de 10 Anos - 1985
------------------------------------'-----
Países
------------------------------

Com mais de 25% da capacidade instalada com menos de 10 anos
-------------------- ------

Itália
Coréia
Suíça
Indonésia
Paquistão
Egito
Brasil
Índia

50
49
40
36
35
33
30
28-------------------------------
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,-------------------------------------------
Com menos de 12% da capacidade instalada com menos de 10 anos

-------------------------------------------------------------------------------------------
Japão
Canadá
Colômbia
Grã- Bretanha
EUA

11
10
10
10

5
---------------------------------
Fonte: Strolz, 1988. (Extraído de Atem)

5.4 Tecelagem

Nas tecelagens o quadro ainda é mais grave do que nas Fiações. Segundo pesquisa

realizada pelo IEMI, envolvendo um universo de 985 tecelagens, os resultados apontam para

um cenário ainda mais critico, no que se refere à defasagem tecnológica do setor. Foram

considerados 164.833 teares sendo que: 88,4% eram do tipo com lançadeira; 7% de pinças;

3,8% de projétil; 0,3% manual; e 0,5% de jato de ar.

Através de uma comparação com o restante dos países, podemos observar

que na Alemanha Ocidental, 46% dos teares tipo sem lançadeira possuem menos de dez

anos. Já na Coréia, esse percentual chega a ~ 6%. O Brasil, que não se encontra

relacionado no quadro abaixo, certamente figura com percentuais bem menores. Se

comparado com a Itália e a França, grandeII fabric.mtes de tecidos, por exemplo, pode-se

afinnar que o estado do parque têxtil de tccdlccm nacional é bastante critico.

Tecelagem - Idade das Máquinas - % doi Tearc:s com Menos de 10 Anos do Tipo Sem
Lançadeira - 1985

Teares (%)

------------------------._--------------------------------------
46
44
38
33
27
26

Países

Alemanha Ocidental
Itália·
Bélgica
França
EUA
Espanha



Grã -Bretanha
Formosa
Colômbia
México
Turquia
Nigéria
Argentina
Coréia

75

25
21
13
10
9
8
7
6._-------_._--

Fonte: Strolz, 1988 (Extraído de Atem)

Segundo o mesmo levantamento, anteriormente mencionado, do Centro de

Estudos Sociais - ffiRE, 08 principais fatores pelo atraso tecnológico do setor são:

externa;

avançados;

nacional têxtil;

.••as características da matéria-prima nacional impõem limites à concorrência

.•• a indústria de maquinário têxtil nacional não produz produtos mais

.••a excessiva burocracia dificulta as importações de máquinas;

.••a falta de assistência técnica às máquinas importadas;

.••a falta de uma política industrial direcionada para modernizar o parque

.••a situação econômica critica do país e a falta de horizonte promissor freiam

qualquer impulso para reestruturar e melhorar o parque têxtil; e

.••a falta de recursos (empresas descapitalizadas) impede a substituição do

maquinário obsoleto.
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CAPíTULO VI

METODOLOGIA

o atual programa de abertura comercial, iniciado em março de 1990, pode

acarretar uma série de efeitos sobre a economia do pais. Na ausência de estudos a esse

respeito, toma-se relevante a realização de um levantamento acerca dos impactos setoriais

para a avaliação e o acompanhamento da implementação desse programa.

O presente trabaJho teve como objetivo investigar o impacto do processo de

abertura comercial sobre o setor têxtil, suas expectativas e seu comportamento perante a

continuidade da implementação do programa de abertura através de estratégias de adaptação.

Dada a heterogeneidade do parque industrial têxtil é dificil antecipar, com

precisão, os possíveis resultados do programa. Uma análise puramente quantitativa

enfrentaria, neste caso, sérios problemas de escassez de observações uma vez que os efenos

da abertura comercial são bastante diferenciados para um setor altamente heterogêneo como

o têxtil. Por outro lado, pesquisas baseadas exclusivamente em consultas e visitas a empresas

carregariam uma imprecisão. Sendo assim, o referido estudo baseou-se tanto em dados

objetivos, coletados a partir de fontes primárias quanto em dados subjetivos, isto é, em

infonnações ou opiniões doa agentes envolvidos.

Na análise objetiva pretendeu-se, a partir de séries de comércio exterior e

outrOl dados relevantes como produção, tarifas, cotas, etc, desenvolver uma análise

quantitativa do setor têxtil diante desta nova realidade de abertura da economia. A adoção de

uma análise puramente quantitativa seria por si só bastante limitada e incapaz de expressar as

mudanças que estão ocorrendo, daí a necessidade de conjugar essas duas análises: uma de

cunho objetivo e a outra, subjetivo.
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6.1 DetaIbamento da Análise Subjetiva

A partir da análise subjetiva, pretendeu-se pesquisar traços da perfonnance

das empresas diante do programa de abertura comercial. Sendo assim, foi dada uma maior

ênfase sobre a opinião e o comportamento das unidades produtoras, ou seja, sobre quais

foram as estratégias de adaptação adotadas por essas empresas e qual é a expectativa do setor

têxtil em relação à continuidade do atual programa. Para a realização da análise subjetiva,

foram utilizados os instrumentos com esse intuito:

,. entrevistas em aberto e em profundidade com associações e empresas;

.••questionários; e

• entrevistas com empresas selecionadas.

O objetivo das entrevistas foi o de captar os principais problemas do programa

de abertura, o grau de percepção da abertura para os segmentos que compõem o setor têxtil,

além de avaliar a repercussão da articulação desse setor na nova realidade. As. entrevistas

foram realizadas em aberto e procuram, na medida do possível, seguir o roteiro abaixo:

6. 1.1.ROTEIR.O PARA ENTREVISTA

a) Qual sua avaIiaçJo do processo de abertura comercial recente?

b) Qual o ritmo ideal para a abertura no seu ponto de vista?

c) Como seu setor tem sido afetado em nível da competitividade nos mercados externo e

doméstico',
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d) De que maneira seu setor foi afetado pela redução das barreiras não tarifárias e/ou

suspensão dos regimes especiais de importação ?

e) Qual sua avaliação do sistema e do nível do câmbio atuahnente ?

f) Sua entidade realizou algum estudo sobre a abertura comercial brasileira?

6.2. Critérios de Amostragem para a Análise Subjetiva

Para a realização da pesquisa acerca do impacto do processo de abertura da economia

sobre o setor têxtil foram utilizados dados primários que, a princípio, foram obtidos através

dos questionários remetidos a algumas empresas do setor.

Foi utilizado, como base para a escolha de uma amostra de empresas, a publicação

QUEM É QUEM (Revista Visão -1991). A referida publicação revela um quadro completo e

minucioso do desempenho das maiores empresas do país. Suas listagens são detalhadas,

permitindo confrontar diretamente a performance de diferentes empresas ou setores num

mesmo ano, de um segmento de atividade em relação a outro setor. QUEM É QUEM

apresenta as 1.000 maiores empresas do país, sendo que estas estão subdivididas em 21

setores e 79 subsetores entre os quais o setor têxtil com as seguintes subdivisões : FIAçÃO

E TECELAGEM, ARTEFATOS E TECIDOS E ARTIGOS DE VESTUÁRIO E

ACESSÓRIOS.

As informações contidas no QUEM É QUEM são baseadas nos balanços publicados

nos diários oficiais que circulam em todos os Estados e nos principais jornais do país. Dentre

as variáveis econômico-financeiras presentes estão: vendas (receita operacional líquida),

patrimônio líquido, lucro liquido, imobilizado, investimento, número de empregados,

indicadores de liquidez, endividamento e rentabilidade etc.
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Adernais, QUEM É QUEM apresenta comentários setoriais e as empresas listadas são

selecionadas pelo volume de vendas, excluindo desta forma as microempresas e as pequenas

e médias empresas de menor representatividade. A amostra de empresas selecionada reflete,

por conseguinte, um estrato de tamanho médio superior ao conjunto da economia.

JvIETODOLOGL4 PARA SELEÇ.,40 DAS EMPRESAS DO QUESTION4RIO

A execução da pesquisa percorreu todo o setor têxtil não sendo dado exclusividade a

um só segmento. A edição da revista QUEM É QUEM 1991 totaliza a classificação de um

montante de 396 empresas, que estão distribuídas dentre os segmentos acima mencionados.

Dada a não disponibilidade de todas as informações necessárias (endereço completo,

telefone para contato, pessoa responsável) para o envio dos questionários a todas as empresas

listadas no QUEM É QUEl\Il, ficou estabelecido que fariam parte da amostra apenas aquelas

empresas que possuíssem todos os dados. No total foram enviados 314 questionários, sendo

que foi mantido o percentual de representatrvidade de cada um dos segmentos não sendo

dada, por conseguinte, prioridade a um só segmento.

6.3 Método de Coleta de Dados

o envio dos questionários deu-se em setembro de 1993 e seu retomo foi aguardado

até dezembro do mesmo ano. A obtenção de um número significativo não foi possível na

primeira emissão de questionários, por isso 10i leito um novo reenvio ainda no mesmo mês às

empresas que não tinham respondido pela primeira vez.
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Tendo em vista as dificuldades de obtenção rápida e significativa dos questionários

enviados, foi estipulado um percentual mínimo de 30% do faturamento para cada um dos

segmentos que compõem a amostra para o fechamento dos dados .

As 17 perguntas do questionário foram elaboradas com base nos questionários

utilizados em três pesquisas relacionadas com a abertura comercial brasileira, sendo que duas

dessas pesquisas foram realizadas pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) -"Abertura

comercial e estratégia tecnológica: a visão de líderes industriais brasileiros" em 1991 e,

"Abertura comercial e estratégia tecnológica: a visão de líderes industriais brasileiros em

1992. A outra foi realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) em

1991 -rCondictonantes e diretrizes de política para a abertura comercial brasileira".

6.4 Tratamento e Análise de Dados

A tabulação dos dados dos referidos questionários levou em conta apenas o número

de empresas que haviam respondido, se considerado o grau de participação destas dentro do

setor têxtil uma vez que se tratavam de empresas de grande e médio porte.

6.5 Limitações

Não sendo possível a obtenção de dados relativos à representatividade de cada

empresa na produção global do setor têxtil, mas apenas a colocação desta no ranking do

setor, a análise dos dados ficou restrita. apenas a enumerar o percentual das empresas que

responderam, não sendo, portanto, válido estender para o setor como um todo.
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É sabido que as empresas que participaram da pesquisa são em sua grande maioria as

maiores e mais importantes do setor têxtil. O segmento confecção, por exemplo, composto

em sua maioria por empresas de pequeno e micro portes, não foram aqui incluídas. Por outro

lado, .a ênfase recaiu sobre as maiores empresas de confecção do país, responsáveis pelo

grande volume de produção deste segmento.

6.6 Questionários

TABELA 1

NÚMERO DE E~RESAS DO SETOR TÊXTIL

DISCRTh1INAÇÃO E~RESAS

QUEM É QUEM

E~RESAS

PARTICIP ANTES

--------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAçÃO E TECEL.

ARTEF. E TECS

VESTUÁRIO

260

50

86

63

16

24

TOTAL 396 103

--------------------------------------------------------------------------------------------------
TABELA 2

FATl1RMv1ENTO DAS E~RESAS DA AMOSTRA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
DISCRIMINAÇÃO ~RESAS

QUEM É QUEM

E~RESAS (%)

PARTICIP ANTES

--------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAçÃO E TECEL.

ARTEF. E TECS

VESTUÁRIO

426.688

89.494

212.606

161.140

33.790

75.823

37.76

37.77

35.66

TOTAL 728.788 270.753 37.15

----------------------------------------------------------------
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6.7. RESULTADOS

1) Importou em 1991 e 1993:

Fiação e

Tecelagem

Artefatos

e Tecs.

Vestuário TOTAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Insumo ou equipamentos

Bem final para revenda

NÃO RESPONDEU

76.19

7.93

15.87

8l.25

6.25

12.50

87.50

12.50

0.00

79.34

8.69

11.95

--------------------------------------------------------------------------------------------------

o setor importou insumos e/ou equipamentos entre 1991 e 1993.

A resposta a essa questão mostra a urgência em renovar o parque têxtil nacional.

Dentre os segmentos, o que tem a participação mais significativa de empresas, que importam

insumos ou equipamentos, é o de Vestuário, seguido pelo de Artefatos e Tecidos.

Em entrevistas com empresários do setor e através dos resultados obtidos a partir dos

questionários, notou-se que, dada a exigência de um volume maior de capital e a escassez de

linhas de financiamento para a compra de equipamentos no exterior, o segmento de Fiação e

Tecelagem foi o que apresentou maiores dificuldades em realizar qualquer inversão. O

mesmo não ocorreu com o segmento Vestuário, cujo maquinário empregado exige inversões

menores, portanto, apresentam maiores possibilidades de inovação do parque.

Os principais equipamentos importados foram as máquinas de costura e máquinas

para extrudar, além de peças e componentes microeletrônicos.

A abertura comercial, sem dúvida alguma, conduziu o setor a realizar investimentos

corno forma de melhorar a qualidade do produto têxtil brasileiro. Essa melhoria seria
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adquirida através da importação de inswnos e equipamentos. A maioria destas inversões, no

entanto, foram realizadas por empresas de grande e médio portes. Entretanto se reswnem,

principalmente, a grandes empresas que estão bem colocadas no mercado interno, uma vez

que são poucas as que possuem recursos próprios suficientes para adquirir os insumos.



2) Qual o percentual de insumos importados no custo total de matéria-prima em sua
empresa? (em %)
-----------------------------------------------------------------------------------_.-------------
FIAçÃO E TECEL. 1989 1993 19941990
--------------------------------------------------------------------------------------------------
até 5% 60.31
6 a 15% 11.11
de 16 a 25% 1.58
de 26 a 400A, 1.58
mais de 40% 0.00
NÃO RESPONDEU 25.39

57.14
9.52
7.93
3.17
0.00

22.22

22.22
22.22
14.28
14.28
11.11
15.87

14.28
22.22

9.52
15.87
14.28
23.80

--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTEFATOS E
TECIDOS 1989 1990 1993 1994
--------------------------------------------------------------------------------------------------
até 5% 56.25 37.50 18.45 12.50
de 6 a 15% 12.50 25.00 31.25 25.00
de 16a25% 0.00 0.00 18.75 18.75
de 26 a 400~ 0.00 0.00 6.25 12.50
mais de 40% 6.25 6.25 12.50 12.50
NÃO RESPONDEU ..25.00 31.25 12.50 18.75
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
VESTUÁRIO 1989 1990 1993 1994
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ate 5% 50.00
de 6 a 15% ..8.33
de 16 a 25% ..0.00
de 26 a 40% 12.50
mais de 40% ..0.00
NÃO RESPONDEU 29.16

37.50
20.83
..0.00
12.50
..0.00
29.16

29.16
16.66
..8.33
16.66
..0.00
29.16

29.16
..0.00
29.16
20.83
..0.00
20.83

---------------------------

-------------------------------------------.
TOTAL 1989 1990 1993 1994
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ate 5% 56.52 48.91 22.82 17.39
de 6 a 15% 10.86 15.21 23.91 17.39
de 16 a 25% .. 1.08 ..4.34 13.04 15.21
de 26 a 40% ..4.34 ..5.43 13.04 17.39
mais de 40% .. 1.08 .. 1.08 ..8.69 10.86
NÃO RESPONDEU 26.08 25.00 18..n 21.73
--------------------------------------------------------------------------------------------------

84



85

Se importa, por que ?

Fiação e
Tecelagem

Artef e
Tecidos

Vestuário TOTAL

qualidade 53.96
preço 57.14
prazo de entrega 0.00
prazo de pgto. 38.09
acesso financ. 12.69
NÃO RESPONDEU 23.80

37.50
56.25
6.25

31.25
12.50
18.75

45.83
50.00

8.33
16.66
12.50
33.33

53.26
52.17
3.26

31.52
13.04
26.08

A relação de insumos importados/custo total de matérias-primas aumentou entre

1989/94 de forma considerável. Está previsto outro aumento, ainda que menor, até

1994.

A qualidade e o preço são os principais motívos apontados pelos quais as

empresas do setor recorrem aos insumos importados.

Em entrevistas com empresários do setor, a abertura comercial intensificou a entrada

de insumos têxteis no país. Muitos deles chegaram ao Brasil a preços bem menores em

relação aos praticados no mercado internacional, acirrando dessa maneira a concorrência

interna.

Por outro lado, a abertura comercial através da redução de alíquotas de importação

facilitou a entrada de insumos têxteis. No Brasil, os fornecedores de insumos são em número

reduzido e, na maioria dos casos, o empresário têxtil não possui poder de barganha frente aos

fornecedores e têm que se submeter a preços e prazos. Dentre os principais insumos

importados citados, destacam-se os tecidos artificiais e sintéticos, botões, fechos, entretelas e

os fios artificiais e sintéticos.

Confrontando com os resultados obtidos a partir dos questionários, o segmento

Vestuário mostrou uma grande disposição em aumentar o percentual de insumos importados.

Para 1993, 8,33% das empresas da amostra indicavam percentuais de 26 a 40%. Para 1994,
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esses percentuais saltaram para 29,16% das empresas da amostra de 16 a 25% e 20,83%

entre 26 e 4001Ó.

A disposição do segmento Vestuário em aumentar o percentual de insumos está

diretamente ligada à política comercial de redução das alíquotas dos insumos. O principal

insumo utilizado pelo segmento Vestuário são os tecidos, seguidos dos botões, entre telas e

fechos. Durante o periodo de 1990/93, a quantidade de tecidos sintéticos que entrou no país

foi significativa, a preços bem menores do que os encontrados no mercado interno, pondo

em risco as tecelagens brasileiras. O segmento Vestuário importou tecidos, principalmente,

quando a economia sinalizou recuperação e a indústria nacional voltou a crescer em 1992/93.

Mas, esse percentual para o segmento Vestuário ficou em torno de 2 a 7% conforme foi dito

nas entrevistas. Pode-se atribuir que parcela deste volume de tecidos importados foi de

responsabilidade do setor atacadista, que revende para as confecções menores e que não tem

recursos para importar tecidos em grandes lotes.

A importação de insumos (botões, entretelas, aviamentos, linhas) por parte do

segmento Vestuário foi muito importante porque, segundo os entrevistados, seria possível

haver uma compensação interna em relação ao preço do confeccionado importado.

Para os demais segmentos, a importação de insumos no periodo de 1993/94

evidencia-se, mas não de forma tão intensa, pelo fato de que a prioridade não é aumentar a

produção, porém em mantê-la na atual situação econômica do país, enquanto se aguardam

sinais de melhoria deste programa, segundo informou um dos entrevistados.

O fator de limitação mais apontado para a expansão deste percentual para o setor foi

a falta de capital próprio e linhas de financiamento para a importação desses insumos que,

após a abertura, ainda não existem.
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3) Relação do total de despesas com equipamentos/das importações (em %)

FIAçÃO E TECEL. 1989 19911990 1993

até 5% 33.33 39.68 34.92 31.74
de6al5% ..9.52 ..4.76 17.46 11.11
de 16 a 25% 26.98 ..7.93 ..0.00 ..7.93
de 26 a 40% ..3.17 .. 1.58 ..1.58 ..3.17
mais de 40% ..9.52 15.87 15.87 12.69
NÃO RESPONDEU 16.98 28.30 28.30 30.18

ARTEFATOS E
TEcIDos 1989

até 5% 37.50
de 6 a 15% 12.50
de 16 a 25% ..0.00
de 26 a 40% ..6.25
mais de 40% 12.50
NÃO RESPONDEU 31.25

VESTUÁRIO 1989

1990 1993 1994

37.50
12.50
..0.00
12.50
12.50
25.00

37.50
12.50
..6.25
..6.25
12.50
25.00

31.25
12.50
..0.00
..6.25
18.75
31.25

1990 1993 1994

ate 5% 45.83 45.83 25.00 29.16
de 6 a 15% ..8.33 ..4.16 16.66 16.66
de 16a25% ..4.16 ..0.00 ..4.16 ..0.00
de 26 a 40% 12.50 12.50 12.50 16.66
mais de 40% ..0.00 ..0.00 ..0.00 ..0.00
NÃO RESPONDEU 29.16 37.50 41.66 37.51

TOTAL 1989 1990 1993 1994

ate 5% 38.04 41.30 34.78 32.60
de 6 a 15% 9.78 6.52 16.30 13.04
de 16 a 25% 16.30 4.34 2.17 4.34
de 26 a 40% 6.52 7.60 5.43 7.60
mais de 40% 7.60 10.86 10.86 10.86
NÃO RESPONDEU 21. 73 29.34 31.52 31.52
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Se importa, por que?

Fiação e
Tecelagem

Artef. e
Tecidos

Vestuário TOTAL

qualidade 41.26
preço 26.98
prazo de entrega O. DO
prazo pgto. 9.52
acesso financiamento 12.69
NÃO RESPONDEU 44.44

37.50
43.75
O.DO
0.00
18.75
37.50

66.66
41.66
0.00
12.50
4.16
33.33

46.73
33.69
0.00
8.69
11.95
40.21

-------------------------.------------------------------------------------------------------------

o setor, de uma maneira geral, não aumentou e nem pretende aumentar

significativamente as despesas com equipamentos.

A qualidade dos equipamentos foi o item mais apontado pelo qual o setor deseja

importar equipamentos.

A exceção ocorre nos segmentos Artefatos e Tecidos e Vestuário, que apresentaram

bastante disposição em inovar o seu parque industrial. Após 1990, o segmento Vestuário foi

o que mostrou maior disposição em modernizar o seu parque industrial.

Em entrevistas com pessoas ligadas ao segmento Vestuário, estas apontaram que,

apesar da escassez de "recursos próprios e de terceiros para a modernização do seu parque,

muitas empresas estão se renovando para enfrentar a concorrência interna, mas em razão da

própria defasagem do parque industrial, cuja idade média é de 15 anos. As inovações,

realizadas pelo segmento Vestuário, foram feitas pelas empresas de grande porte e que têm

maiores condições financeiras para arcar com volumosos investimentos. As pequenas e micro

empresas ficaram alheias a esse processo de modernização e, em muitos casos, a inovação

deste parque industrial se deu através da compra de máquinas usadas, colocadas à venda

pelas grandes confecções.
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Em contraste, as fiações e tecelagens foram as que mais encontraram dificuldades,

principalmente pela falta de recursos. Mesmo em empresas de grande porte, que possuem

capital próprio para realizar tais inversões, a prioridade apontada no momento presente seria

a de atender à demanda interna que por sinal, dada a situação crítica da economia, sofreu

uma redução muito acentuada. Os empresários entrevistados alegaram que as inversões não

estão ocorrendo pela falta de perspectiva positiva economia e pela falta de recursos,

conforme mencionado anteriormente.



4) Relação exportações/total de vendas em sua empresa (em %):

FIAçÃO E TECEL.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

19931989 1990 1991
--------------------------------------------------------------------------------------------------
até 5%
de 6 a 15%
de 16 a 25%
de 26 a 40%
mais de 40%
NÃO RESPONDEU

44.44
15.87
..9.52
..4.76
.. 1.58
23.80

44.44
17.46
..4.76
..9.52
.. 1.58
22.22

33.33
22.22
12.69
..3.17
.. 1.58
26.98

33.33
23.80
13.20
..3.17
..3.17
22.64

--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTEFATOS E
TECIDOS 1989
--------------------------------------------------------------------------------------------------

1990 1993 1994

até 5% 50.00 43.75 25.00 18.75
de 6 a 15% 6.25 12.50 25.00 31.25
de 16 a 25% 0.00 0.00 6.25 6.25
de 26 a 40% 6.25 6.25 6.25 6.25
mais de 400Al 6.25 6.25 12.50 12.50
NÃO RESPONDEU 31.25 31.25 25.00 25.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

VESTUÁRIO 1989
--------------------------------------------------------------------------------------------------

1990 1993 1994
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ate 5% 25.00 20.83 16.66 4.16
de 6 a 15% 29.16 33.33 16.66 12.50
de 16 a 25% 16.66 16.66 4.16 4.16
de 26 a 40% 0.00 0.00 29.16 41.66
mais de 40% 0.00 0.00 4.16 4.16
NÃO RESPONDEU 26.08 29.16 29.16 33.33

----------------,--------------------------------------------------------------------

TOTAL 1989
--------------------------------------------------------------------------------------------------

1990 1993 1994
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ate 5% 40.21
de 6 a 15% 18.47
de 16 a 25% 9.78
de 26 a 400/0 4.34
mais de 40% 2.17
NÃO RESPONDEU 25.00

38.04
21.73
7.60
6.52
2.17
23.91

28.26
21.73
9.78
10.86
4.34
23.91

22.82
22.82
9.78
14.13
16.30
14.15

--------------------------------------------------------------------------------------------------

90
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No geral; o setor têxtil pretende aumentar o percentual de vendas destinadas ao

mercado externo, principalmente o segmento de VESTUÁRIO que, após a abertura,

destinou uma boa parte das vendas para o mercado externo, conforme ilustrado acima.

A estratégia em produzir para o mercado externo está diretamente relacionada à atual

situação econômica do país. A retração do mercado interno, devida à crise econômica, fez

com que o setor destinasse uma boa parcela da produção para o mercado externo. Isto

ocorreu para todos os segmentos, mais particularmente, Vestuário e Fiação e Tecelagem.

As exportações de tecidos, conforme mostram os dados na tabela, aumentaram de

30,77% em termos de valor e 49,48% em termos de volume entre 1989/92. Na realidade,

esta foi uma estratégia adotada como forma de compensar a queda no consumo industrial

interno, decorrente da ''livre" entrada de tecidos importados e da própria retração do mercado

local.

o aumento das exportações de confeccionados ocorreu também no mesmo sentido de

compensar a queda nas vendas do seu principal mercado consumidor, o mercado interno.

Entre 1989/92, as exportações de confeccionados cresceram 79,14% em termos de volume e

29,59% em termos de valor, conforme observado na pauta de exportações de têxteis e de

vestuário.

Em entrevistas com o presidente de Sindicato da Indústria Têxtil e Associação

Brasileira da Indústria Têxtil (SINDITÊXTllJ ABIT), Américo Medeiros, em 1990/92, cerca

de 23% da produção do setor foi destinada para o mercado internacional. Deste total, as

fiações participaram com 300/0,as tecelagens com 20% e as confecções com 35% e as fibras

com o restante.



5) Qual a relação de bens importados sobre o total das vendas em seu setor (em %):
--------------------------------------------------------------------------------------------------
FIAçÃO E TECEL. 1989 1993 19941990
--------------------------------------------------------------------------------------------------
até 5% 53,93 55.55 31.74 33.33
de 6 a 15% 11.11 12.69 30158 17.46
de 16 a 25% 3.17 0.00 7.93 9.52
de 26 a 40% 1.58 1.58 3.17 4.76
mais de 40% 0.00 0.00 0.00 1.58
NÃO RESPONDEU 30.15 30.15 26.98 33.33
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTEFATOS E
TECIDOS 1989 1990 1993 1994
--------------------------------------------------------------------------------------------------
até 5% 43.75 43.75 31.25 25.00
de 6 a 15% 0.00 0.00 18.75 12.50
de 16 a 25% 0.00 0.00 0.00 6.25
de 26 a 40% 0.00 0.00 6.25 0.00
mais de 40% 0.00 0.00 0.00 0.00
NÃO RESPONDEU 56.25 56.25 43.75 56.25
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
VESTUÁRIO 1989 1990 1993 1994
--------------------------------------------------------------------------------------------------
até 5% 54.16 54.16 45.83 50.00
de 6 a 15% 4.16 16.66 25.00 20.83
de 16 a 25% 0.00 0.00 0.00 0.00
de 26 a 40% 0.00 0.00 0.00 0.00
mais de 40% 0.00 0.00 0.00 0.00
NÃO RESPONDEU 41.66 25.00 29.16 29.16
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1989 1990 1993 1994
--------------------------------------------------------------------------------------------------
até 5% 53.26 54.34 35.86 36.95
de 6 a 15% 7.60 11.95 27.17 18.47
de 16 a 25% 2.17 6.52 4.34 6.25
de 26 a 40% 1.08 1.08 3.26 3.26
mais de 400Al 0.00 0.00 0.00 1.08
NÃO RESPONDEU 35.86 26.08 29.34 33.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------

92
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o percentual de bens importados/vendas aumentou de forma significativa para o

setor, principalmente, o segmento de Fiação e Tecelagem e de Vestuário após a

abertura comercial em 1990.

o resultado para o setor, na realidade, deu ao contrário. Deve ser pelo fato da nossa

amostra possuir somente grandes e médias empresas. O segmento que mais sentiu o aumento

da concorrência após a abertura comercial em 1990, segundo as entrevistas, foram os

segmentos Artefatos e Tecidos e Fiação e Tecelagem.

Após a abertura comercial, a redução de alíquotas a patamares muito baixos

favoreceu a entrada em grandes lotes de determinados produtos têxteis. Os principais

produtos importados foram: tecidos sintéticos e artificiais,viscose, linho, rami e algodão em

caroço. A entrada destes produtos no mercado interno provocou um forte impacto no setor,

notadamente no segmento Fiação e Tecelagem.

.Muitas tecelagens fecharam as suas portas, como em Americana, por não terem tido

condições de concorrer com os produtos que estavam chegando ao país. A entrada desses

produtos também afetou o setor da agroindústria, como é o caso dos cultivadores de algodão

no Paraná. Em 1993 a importação de algodão em caroço atingiu 1.142.000 de toneladas

contra 377.000 toneladas em 1989. O Brasil de grande exportador virou o segundo maior

importador deste caroço em algodão. A entrada de fibras de algodão a preços mais atraentes

levou os proprietários de Fiações e Tecelagens a comprarem de produtores internacionais.

A livre entrada desses produtos no país foi alvo de sérias criticas por parte dos

tecelões. Muitos culparam o governo por não oferecer condições melhores para que o

segmento se reestruturar. O resultado final só poderia ter sido esse para um setor

completamente esquecido pelo governo.

Já o segmento de Vestuário, apesar da expansão oconida nas importações de

confeccionados entre 1989/92 de 36,63% em termos de valor e de 583,54% em termos de

volume segundo a vice-presidente da Federação de Indústrias do Estado do Ceará e ex-
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presidente do Sindicato de Confecções do Estado do Ceará, Gláucia Mota, estes índices não

têm afetado o segmento, pois como disse a entrevistada os confeccionados que estão

entrando no país podem até superar em qualidade o confeccionado brasileiro, mas este é

direcionado mais especificamente a uma classe de consumidor que não é a maior e nem a

mais importante no mercado interno, que é, principalmente, constituído pela classe baixa que

não tem como exigir produtos de melhor qualidade e a preços menores.
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6) De qual(is) programa( s) com beneficios para importações sua empresa participou nos
últimos cinco anos:

Fiação e Artef. e
Tecelagem Tecidos

Vestuário TOTAL

Befiex 34.92
Incent. setoriais 3.17
Incent. regionais 15.87
Drawback 36.50
Outros 12.69
NÃO RESPONDEU 46.03

31.25
6.25
6.25
43.75
6.25
43.75

16.66
8.33
0.00
45.83
8.33
33.33

30.43
5.43
10.86
41.30
5.43
42.39

Drawback e Befler foram os programas com beneficios para as importações mais

utilizados pelas empresas do setor.

O drawback é um regime aduaneiro especial que ampara a importação de

mercadorias destinadas à fabricação ou complementação de produto exportado ou com

destino à exportação. É na realidade, considerado um incentivo às exportações. Dentre os

bens amparados destacam-se:

- mercadorias importadas para beneficiamento no País e posterior exportação;

.- peças, partes e máquinas complementares de aparelhos, máquinas ou equipamento

exportado ou destinado à exportação; e

- matérias-primas, produtos semi-elaborados ou acabados utilizados na fabricação de

outra exportada ou a exportar.

Em 1986, segundo dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda, a arrecadação de

drawback efetuada no setor têxtil foi de NCz$ 25.199 enquanto no total da indústria de

transformação esse valor atingiu NCz$ 31.461.267. Infelizmente dada a não disponibilidade

de dados relativos ao periodo 1990/1993, não foi possível fazer uma comparação para

con:fumar o resultado obtido acima.

O Befiex destina-se ao financiamento de equipamentos adquiridos no exterior.

Consiste em uma linha de financiamento a juros subsidiados e com prazos de pagamento
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bem extensos. Em 1986, o setor têxtil foi contemplado com NCz$ 95.920 e a indústria de

transformação foi de NCz$ 11.226.802, cerca de 0,85%.113

Em entrevistas com proprietários de fiações e tecelagens em Fortaleza mais

especificamente fora os recursos acima mencionados, um outro recurso foi apontado como

sendo bastante utilizado na região Nordeste: uma linha especial de crédito do Banco do

Nordeste do Brasil (BNB), destinada a promover o desenvolvimento da região.

113Esses valores estão em NCz$ 1.000.
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7) Como a abertura comercial afeta os investimentos de sua empresa?

Fiação e
Tecelagem

Artef. e
Tecidos

Vestuário TOTAL

incentiva
desincentiva
não afeta
não sabe

63.49
20.63
9.52
6.34

43.75
18.75
31.25

0.25

83.33
0.00
12.50
4.17

65.21
15.21
14.13
5.43

--------------------------------------------------------------------------------------------------

A abertura comercial de forma geral incentiva os investimentos das empresas do

setor.

A resposta a essa questão mostra o grau de influência do processo de abertura sobre o

setor. Em entrevistas junto a sindicalistas e executivos observou-se que quanto maior o atraso

do segmento, seja tecnológico ou gerencial, maiores eram as preocupações em recuperar-se e

modernizar-se. A falta de recursos foi o motivo mais apontado pelos entrevistados como

obstáculo para a realização desses investimentos. A maior parte deles era destinada

principalmente à melhoria da qualidade do produto, ao treinamento da mão-de-obra e à

aquisição de equipamentos.

Dada a situação crítica em que se encontra o país e a incerteza quanto ao retomo dos

investimentos efetuados no momento presente, a maior parte desses investimentos

incentivados pela abertura comercial era com retomo de curto prazo conforme citado em

entrevistas. Como por exemplo, a aquisição de máquinas visando aumentar tão logo a

capacidade produtiva da fábrica a fim de atender ao aumento da demanda corrente, devido à

recuperação ocorrida na economia nos últimos tempos, ou ainda a racionalização da

produção através da reestruturação das linhas de produção para a produção de um único

produto.

Os segmentos Vestuário e Fiação e Tecelagem são os mais incentivados, muito

embora, o de Fiação e Tecelagem seja o mais afetado pela concorrência externa. É também o
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que mais exporta principalmente fios de algodão. A entrada de fios mais baratos corno é o

caso da viscose e do linho do Paquistão induziu muitas empresas a investirem. Só para se ter

uma idéia, entre 1989/92 a importação de linho cresceu em 37,27% e a de viscos e 146,11%

em termos de volume.

Em entrevistas com algumas empresas de Fiação e Tecelagem de grande porte e

tradicionalmente exportadoras de Fortaleza, foi dito que a abertura comercial não tem uma

influência muito grande sobre elas, que já estão consolidadas e possuem um posição estável

no mercado internacional, mesmo com a entrada considerável desses produtos no país. A

qualidade e o preço dos seus produtos são praticamente os mesmos encontrados no mercado

externo.

Em entrevistas com pessoas ligadas ao segmento Vestuário, verificou-se por sua vez

que os impactos da abertura comercial foram bastante positivos e muitos afirmaram que esse

processo, iniciado durante o governo Collor, aumentou e facilitou o contato com o mercado

internacional.
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8) A abertura comercial influencia as decisões de sua empresa?

Fiação e
Tecelagem

Artef. e
Tecidos

Vestuário TOTAL

Sim
Não

90.47
9.52

87.50
12.50

87.50
12.50

89.32
10.67

A abertura comercial influencia as decisões das empresas do setor.

Verificou-se que a abertura comercial exerce maior influência principalmente sobre

aquelas empresas que sempre atuaram somente no mercado interno e por isso sempre

seguiram os padrões de exigência locais. A entrada de novos produtos representa, neste exato

momento, uma ameaça a essas empresas.

Tentando avaliar também o grau de influência da abertura sobre as empresas de

menor porte, constatou-se que a abertura comercial não tinha influência nenhuma sobre as

decisões da empresa. A maioria delas, no entanto. não estabelecia contatos com o setor

externo e toda a produção era destinada ao mercado interno. O acirramento da concorrência,

devido à entrada dos produtos importados, nâo assustava, Seu volume de produção não era

tão significativo e possuía de alguma forma urna boa sceitação no mercado interno.

Os segmentos de Fiação e Tecelagem c .xnefatos e Tecidos são compostos por

grandes empresas que geralmente exportam, ou que são afetadas pela entrada indevida de

fios/filamentos mais baratos no país. Estes segmentos mostraram-se mais temerosos quanto

ao processo de abertura comercial, justamente: por terem taxas de proteção e, no presente

momento, estas deixaram de existir.

A reação do segmento Vestuário foi diferente da observada nos demais segmentos.

Seus empresários afirmaram que a própria estrutura de competição do mercado, composto

por inúmeras empresas, já é bastante acirrada. A abertura comercial intensifica mais a
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concorrência no mercado interno, mas não é fator que influi na tomada de decisões, uma vez

que o segmento Vestuário trabalha e sempre trabalhou de acordo com as tendências

provenientes do mercado externo. Pelo contrário, a abertura comercial facilita esse fluxo de

informações tão necessárias ao segmento.

BIBliOTECA KARL A. BOEDECKER
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9) Se a resposta for negativa, assinale uma das alternativas abaixo:
-------~------------------------------------------------------------------------------------------

Fiação e
Tecelagem

Artef. e
Tecidos

Vestuário

os efeitos da abertura são pequenos 84.12
a abertura não terá continuidade 0.00
dificuldades de financiamento 15.87
outros

100.00
0.00
0.00

100.00
0.00
0.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

A abertura comercial afeta as decisões das empresas do setor em sua grande

maioria. Aquelas não afetadas apontaram que os efeitos da abertura comercial são

pequenos.

A maior parte das empresas que compõe o setor têxtil possui uma capacidade de

produção limitada e enfrenta dificuldades financeiras para a reverter esse quadro. Ademais, a

mão-de-obra é desqualificada o que exigiria um treinamento em massa dos trabalhadores

com a modernização do parque têxtil nacional.

No entanto, há em pequeno número de empresas dotadas de modernos equipamentos

e com níveis de produtividade que se igualam ao das empresas estrangeiras.

Empresas como a Vicunha utilizam modernas máquinas e o pessoal empregado é

treinado especialmente para operar determinada máquina. São empresas que produzem

produtos de qualidade e que não temem a entrada de produtores estrangeiros no mercado

interno.

Em muitos casos, a produção de determinada peça é mais barata do que a do

concorrente, devido a uma série de incentivos fiscais recebidos pelas empresas. Em Fortaleza,

por exemplo, muitas empresas têm isenção de impostos como ICMS, desde que instaladas no

Estado.

Essas empresas, ditas modernas, são a minoria como afirmamos anteriormente. O

tratamento e a atenção dados pelos governos tanto federal como estadual ao setor nos últimos
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anos impossibilitaram sua expansão. A situação é ainda agravada pelo atual contexto

econômico de crise e está sem muitas perspectivas.
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10) Se a resposta foi POSITIVA assinale abaixo dentre as medidas adotadas pela sua
empresa para melhor adaptar-se ao processo de abertura comercial: (assinale mais de uma
alternativa).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiação e Artef. e Vestuário TOTAL
Tecelagem Tecidos

----------------------------------------------------------------------------------------------------------._-
AMPLIAÇÃO DA CAP ACIDADE DE PRODUÇÃO 44.44 43.75 20.83 39.13
ALTERAÇÃO DAS LINHAS DE PRODUÇÃO 39.68 37.50 33.33 38.04
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 63.49 50.00 70.82 64.13
CONTRAT AÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS 9.52 25.00 4.16 10.86
RACIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 61.90 56.25 70.83 64.13
REDUçÃO DO GRAU DE VERTICALIZAÇÃO 15.87 37.50 8.33 17.39
AUMENTO DA IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA 17.46 50.00 41.66 40.21
SUBSTITUIÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA POR

PRODUTOS IMPORTADOS 7.93 0.00 8.33 6.52
ASSOCIAÇÃO COM EMPRESAS MUL TINACIONAIS 0.00 0.00 0.00 0.00
FUSÓESEINCORPORAÇÓES 1.58 0.00 4.16 2.17
AUMENTO DOS INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA 42.85 31.25 37.50 40.21
AUMENTO DA COMPRA DE TECNOLOGIA NO EXTERIOR 15.87 0.00 16.66 13.04

LICENCIAMENTO DE PRODUTOS 3.17 6.25 12.50 6.52
AMPLIAÇÃO DO TREINAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS 42.85 43.75 33.33 40.21
CRIAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROGRAMAS DE

CONTROLE DE QUALIDADE 50.79 62.50 62.90 55.43
RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS COM FORNECEDORES 33.33 37.50 16.66 30.43

--------------------------------------------------------------------------------------------------

As principais medidas que foram (e estão sendo) adotadas pela sua empresa

para melhor adaptar-se ao processo de abertura comercial foram: aquisição de

máquinas e equipamentos, racionalização da produção, criação e aplicação de

programas de controle de qualidade.

A abertura comercial de certa forma intensificou a concorrência no mercado interno

após o:fim dos controles administrativos e a redução de alíquotas.

A falta de recursos próprios conjugada com a incerteza do momento presente foi o

fator apontado para que os ajustes se dessem das mais variadas formas. Muitos empresários

alegaram também o elevado custo do dinheiro no Brasil, fator determinante para a adoção de

estratégias que não envolvessem dispêndios muito elevados.

Em entrevistas com empresários do setor, constatou-se que naquele momento as

inversões foram no sentido de manter a capacidade produtiva das fábricas. Algumas
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empresas estão investindo no sentido de aumentar a produção. Outras se resumiam em

imprimir melhoramentos e aproveitamento da própria estrutura de produção, ou seja, através

de um controle de qualidade mais rigoroso ou ainda racionalizando a produção.

Em visitas a empresas têxteis, ficou evidenciada a preocupação com a qualidade do

produto. Isto é decorrência do acirramento da concorrência no mercado interno com a

entrada dos importados. Conjugada a essa preocupação, tem-se o fato de oferecer produtos

de melhor qualidade a preços mais atrativos.

A racionalização da produção e a concentração em determinada linha de produção

foram medidas tomadas como forma também de manter o faturamento da própria empresa.

As indústrias de vestuário de grande porte adotaram estratégias para manter o nível de

vendas, como a Marisol e a Cambuci.

As indústrias de fiações e tecelagens, por exemplo, aumentaram o controle de

qualidade dos seus produtos, aproveitando assim a estrutura de produção já existente.
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11) Na sua opinião, as medidas relativas ao atual programa de abertura comercial foram:

Fiação e
Tecelagem

Artef. e
Tecidos

Vestuário TOTAL

corretas e bem conduzidas
corretas e mal conduzidas
incorretas
NÃO RESPONDEU

17.46
71.42
11.11
0.00

25.00
68.75
6.25
0.00

45.83
54.16
0.00
0.00

27.17
66.30
6.52
0.00

o setor considerou que as medidas relativas ao atual programa de abertura

foram corretas e mal conduzidas.

Em entrevistas com empresários e sindicalistas do setor, as opiniões foram as mais

diversas. Entretanto, todos concordaram plenamente com a abertura comercial como

instrumento para awnentar o padrão dos produtos têxteis nacionais.

Os empresários dos segmentos Artefatos e Tecidos e Fiação e Tecelagem, na sua

grande maioria, reclamaram da rapidez com que ocorreu a redução das alíquotas de

importação. Muitos alegaram que as fiações e tecelagens no Brasil não têm condições de

enfrentar a concorrência do produto importado, ainda mais sob condições em que alguns

países se utilizam do dumping . Ademais, o programa de abertura comercial encarregou-se

de tornar o mercado interno mais competitivo, não oferecendo em contrapartida condições e

tempo para o segmento se reestruturar. A escassez de recursos (próprios ou de terceiros)

agravou ainda mais esse quadro. Muitas fiações e tecelagens encerraram suas atividades ao

longo dos últimos três anos e só permaneceram no mercado as que tinham condições de

enfrentar a concorrência interna e a crise.

Os empresários das indústrias de vestuário alegaram que a abertura comercial não tem

muita influência, wna vez que sempre trabalharam e trabalham de acordo com as tendências

internacionais. Isto não significa dizer que as indústrias de vestuário produzem de acordo
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com os padrões e normas internacionais, mas que, através da abertura comercial, o contato

com o mercado internacional foi facilitado, trazendo beneficios para o segmento. A redução

de alíquotas de importação para botões, aviamentos, entretelas, por exemplo, ofereceu mais

uma opção de compra para os donos de confecções que possuíam poucas alternativas.

A indústria de vestuário também alegou a falta de planejamento da política industrial

com uma política de financiamento mais adequada em paralelo. A modernização do

segmento, mesmo para as grandes empresas, ocorreria de forma mais rápida se houvesse o

apoio financeiro do governo federal.
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12) Na sua opinião, o ritmo da redução das alíquotas previsto pelo programa de abertura do
governo foi:

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiação e Artef. e
Tecelagem Tecidos

Vestuário TOTAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------
muito rápido 74.60
lento 17.46
não sabe 6.34
NÃO RESPONDEU 1.58

62.50
18.75
6.25
12.50

29.16
54.16
12.50
4.16

60.86
22.82
11.95
4.34

--------------------------------------------------------------------------------------------------

o setor têxtil considerou que o ritmo de redução das aJíquotas se deu de uma

forma muito rápida O segmento Fiação e Tecelagem considerou que a redução se deu

de forma mais rápida

As elevadas inversões necessárias para a reestruturação do segmento e a falta de

recursos próprios para sua execução tornam a situação ainda mais delicada a longo prazo.

A rapidez, com que se reduziram as alíquotas de importação, foi assunto mencionado

em entrevistas com empresários e representantes sindicais, As críticas em relação à forma

pela qual foi efetuada foram muitas. O cronograma de redução tarifária não dispôs de

critérios pelos quais seriam administrados os níveis de proteção. A falta de estudos a esse

respeito resultou na adoção de tarifas aleatórias a prazos extremamente pequenos e

impossíveis para a reestruturação do setor, principalmente para as empresas menores e menos

preparadas.

O segmento Fiação e Tecelagem foi o que mais sentiu o impacto, pois era o que se

encontrava em maiores dificuldades financeiras e elevado grau de atraso tecnológico. As

inversões- necessárias para a reestruturação do segmento e a falta de recursos próprios

tornaram a situação ainda mais delicada a longo prazo.

A redução das alíquotas para produtos têxteis (tecidos, fios etc.) aumentou a

circulação de importados no mercado interno. Os preços e a qualidade destes produtos eram
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mais competitivos, comprometendo as vendas dos produtos têxteis nacionais. O resultado foi

o fechamento de muitas fiações e tecelagens .

. Já para o segmento Vestuário, em entrevistas com donos de pequenas e grandes

confecções, as opiniões foram diversas. Os pequenos proprietários alegaram que a abertura

comercial e a redução de alíquotas em nada afetavam suas empresas, apesar da entrada de

confeccionados importados. Na realidade, essa fatia de mercado é tão insignificante que a

entrada de mais um concorrente, em meio a tantos outros, não assusta e nem prejudica as

vendas.

As grandes confecções, por outro lado, alegaram que a redução de alíquotas afeta o

segmento em dois sentidos. Primeiramente, facilita e barateia o preço dos insumos (fechos,

entretelas, botões, etc.) que antes estavam concentrados nas mãos de pouquíssimos

fornecedores e isto foi bastante positivo no sentido da diminuição dos custos. Em segundo

lugar, a redução de alíquotas favoreceu a entrada de confecções estrangeiras, que eram

vendidas, em sua maioria, em grandes magazines e seus preços não eram tão competitivos,

chegando muitas vezes, a serem superiores aos confeccionados nacionais. No que concerne à

qualidade, esses produtos eram superiores, mas direcionados apenas para uma determinada

fatia do mercado, a de poder aquisitivo mais alto e cujas exigências são maiores.

No que diz respeito à redução de alíquotas para máquinas e equipamentos, esta foi

sem dúvida uma decisão acertada dentro do atual programa de abertura comercial.

Em entrevistas, constatou-se a satisfação dos empresários em poder adquirir

equipamentos mais modernos e a preços menores. Esta opinião, no entanto, se restringe

apenas às empresas capazes de realizar grandes inversões.
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13) Quais os principais obstáculos encontrados, a seu ver, na execução do programa de
abertura comercial durante o governo do Presidente Itamar Franco?

Fiação e
Tecelagem

Artef e
Tecidos

Vestuário TOTAL

Falta de credibilidade no governo
Itamar Franco 3l.74 50.00 16.66 31.52

Falt.a de credibilidade no programa 3.17 37.50 20.83 14.13
Câmbio excessivamente apreciado 12.69 000 4.16 2l.73
Situação crítica da economia do país 66.66 75.00 70.83 60.86
Falta de infra-estrutura do país

(portos, energia, transportes) 36.50 31.25 33.33 41.30
Falta de coordenação política industrial

(PCI) 50.79 75.00 33.33 55.43
Entraves políticos(interesses contrários ao
programa) para sua implementação 31.74 50.00 54.16 26.08
Falta de financiamento para as export.ações 28.57 25.00 8.33 19.56
Falta de financiamento para as importações 23.80 6.25 12.50 23.91
Burocracia excessiva 4l.26 37.50 79.16 47.82
Atraso tecnológico 36.50 25.00 45.83 33.69

Dentre os principais obstáculos encontrados pelo setor para a execução do
programa de abertura foram: situação econômica critica, falta de coordenação (PC!),

falta de infraestrutura e burocracia excessiva.

A falta de coordenação (PCI) foi o fator mais apontado em entrevistas junto a

empresários e representantes sindicais. As criticas giravam em tomo da falta de sincronização
do conjunto de políticas e instrumentos na elaboração de uma estratégia industrial, que
visasse a competitividade sistêmica e a criação nu 1Iu.••tentação de vantagens comparativas em

setores específicos. A falta de subsídios c: ltnh.Is de crédito especiais ao investimento e à
modernização foi um dos fatores mais apontados.

De fato, a liberalização da economia deveria ter sido juntamente com um conjunto de
políticas econômicas pautadas por metas setoriais claramente estabelecidas. Mas muitas

foram as dificuldades também no sentido de lidar simultaneamente com a estabilização da
economia e a política industrial.. A instabilidade econômica do país persistiu e isto foi o

suficiente para pôr em risco os objetivos da política industrial.
Outro fator apontado foi o excesso de burocracia que dificultava e em alguns casos,

desestimulava a importação de máquinas ou insumos têxteis. A lentidão do processo para se
realizar esta tarefa foi um dos obstáculos apontados pelos proprietários de indústrias têxteis.
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14) Qual o prazo requerido para a adaptação de seu setor ao atual programa de liberalização
comercial?

Fiação e Artef. e
Tecelagem Tecidos

Vestuário TOTAL

já está adaptada 14.28 31.25 33.33 22.82
até um ano 4.76 12.50 20.83 9.78
de um ano a três anos 26.98 25.00 25.00 25.00
de três a cinco anos 41.26 25.00 12.50 28.26
mais de cinco anos 9.52 6.25 4.16 7.60

NÃO RESPONDEU 3.17 0.00 4.16 4.34

De acordo com o resultado acima, o setor necessitaria de um prazo de um a

cinco anos para se adaptar a essa nova realidade econômica, sem barreiras a entrada de

produtos têxteis. O segmento Fiação e Tecelagem foi o que se mostrou já plenamente

adaptado em comparação aos demais segmentos.

Em entrevistas com profissionais do segmento Fiação e Tecelagem, a grande maioria

era de opinião de que o ritmo de abertura da economia se deu de forma muito rápida,

principalmente para um segmento que se encontra bastante descapitalizado, devido à situação

critica da economia e, conseqüentemente, muito atrasado tecnologicamente.

A falta de perspectivas da economia a curto prazo, a retração do mercado interno, a

elevação da inflação e a alta das taxas de juros têm levado muitas empresas a adotar outras

estratégias que possibilitem se manter nessa conjuntura. Suas estratégias estão muito longe de

incorporar aumentos de produção e linhas de produção. Na maioria dos casos se restringem a

apenas "aprimorar" o processo de produção existente. Este aprimoramento, no entanto, não

exige prazo muito extenso para dar continuidade à fabricação dos produtos têxteis, nem um

grande volume de recursos.

O segmento Vestuário, entretanto, segundo resultados da pesquisa, encontra-se

devidamente adaptado. Em entrevistas com alguns profissionais do segmento, a visão é outra
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apesar de ser o segmento que apresenta maior capacidade para se ajustar, dentro de um prazo

relativamente curto. Isto é possível por causa do rearranjo da planta industrial em um espaço

fisico relativamente pequeno e com inversões menores em relação aos demais segmentos.

Ademais, esse segmento atua quase que exclusivamente no mercado local, onde o

consumidor não é tão exigente e, portanto, não demanda produtos de qualidade superiores à

média.

o segmento Vestuário enfrenta dificuldades para se reajustar a essa nova conjuntura.

As grandes confecções têm procurado melhorar a qualidade do seu produto, mas as

dificuldades financeiras são muito grandes, impossibilitando o ajuste de forma rápida. É.

necessário um prazo maior para sua reestruturação.



112

15) Qual é a expectativa da sua empresa em relação ao mercado consumidor após a abertura
da economia ?

Fiação e
Tecelagem

Artef. e
Tecidos

Vestuário TOTAL

muito boa
boa
ruim
NÃORESP.

4.76
61.90
33.33
0.00

6.25
56.25
31.25
6.25

20.83
79.16
0.00
0.00

7.95
65.90
25.00
1.13

o setor tem uma BOA expectativa em relação ao mercado consumidor após a
abertura.

Se a resposta acima for RUllvI assinale abaixo as causas principais para que esse fato
ocorresse:

Fiação e Tecelagem! Artefatos e
TecidosN estuário
--------------------------------------------------------------------------------------------------
perdemos mercado para produtos importados
perdemos mercado para produtos nacionais
outros

100.00

0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Todas as empresas que responderam RUIM na questão anterior ressaltaram que

perderam mercado para os produtos importados ..

A abertura comercial intensificou a concorrência interna para todos os segmentos do

setor. Em entrevistas, observou-se que os segmentos mais atingidos foram Fiação e

Tecelagem e Artefatos e Tecidos com a entrada dos fios e tecidos sintéticos/artificiais. Alguns

empresários do segmento de Fiação e Tecelagem, donos de grandes fiações e de boa

colocação no mercado, não se mostraram tão temerosos quanto à entrada dos produtos, mas

mostraram grande preocupação quanto a atual situação econômica do país. Muitos

afirmaram que o problema não está na entrada ou não dos produtos, mas na atual situação

econômica, que não é das mais animadoras e isto tem uma repercussão muito maior do que a

"simples" entrada de produtos.
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o Vestuário mostrou-se menos temeroso em relação à entrada dos confeccionados

no país pois segundo dito em entrevistas, esse montante é insignificante e não tem condições

de afetar o segmento, mesmo porque são confecções destinadas a atingir um determinado

segmento do mercado e não o segmento maior, composto na sua maioria pela população de

baixo poder aquisitivo. Além do mais esses confeccionados não têm o trabalho artesanal e o

estilo do consumidor brasileiro.
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16) Quais os principais obstáculos para a intensificação das importações de matérias-primas e
equipamentos?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiação e
Tecelagem

Artef. e
Tecidos

Vestuário TOTAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a excessiva carga de tributos sobre

os equipamentos 50.79 50.00 66.66 55.43
a insuficiência de programas de finan-
ciamento externo e interno para a com-
pra destes equipamentos 49.20 50.00 41.66 47.82
o risco de não continuidade do progra-

ma de abertura comercial 23.80 31.25 20.83 25.00
excesso de burocracia 31.74 37..50 37 ..50 34.78
outros 12.69 18.75 8.33 l3.04

NÃO RESPONDEU 9.52 0.00 4.16 6.52

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Os principais obstáculos para Intensíücar as importações foram: a excessiva

carga de tributos sobre equipamentos, a falta de financiamento externo e interno para a

compra destes equipamentos e o excesso de burocracia

O prazo muito extenso para a chegada do produto/equipamento ao país foi também

um dos maiores obstáculos apontados em entrevistas com empresários do segmento de

Fiação e Tecelagem, conjugado com o excesso de burocracia interna do órgão federal

brasileiro, encarregado de liberar a importação de produtos e/ou equipamentos, com isenção

de impostos. Este processo, segundo entreve Udolt, demora e a comprovação, por exemplo,

da não existência de similar nacional, é morou. \ compra de máquinas têxteis estrangeiras é

em geral feita sob a forma de encomenda. uma \.CI que em se tratando de produto com

muitas especificidades, requer um longo prazo para sua fabricação como para o seu despacho

ao país comprador.

A adoção do plano de estabilização e o seu fracasso posterior resultou em uma séria

crise econômica, agravando ainda mais a situação das empresas que anteriormente possuíam

algum capital. Ademais,_ a falta de financiamento interno e externo para a importação de

maquinário dificultou ainda mais a situação do setor que precisa se modernizar.
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17) Quais os principais obstáculos para a intensificação das exportações da sua empresa?
(assinale mais de uma alternativa)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiação e
Tecelagem

Artef. e
Tecidos

Vestuário TOTAL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
a excessiva carga de tributos so-

bre as exportações 23.80 31.25 16.66 23.91
a insuficiência de recursos para

financiar a produção 33.33 37.50 25.00 32.60
os elevados custos portuários 42.85 43.75 25.00 39.13
os elevados custos de transporte 31.74 43.75 16.66 39.13
financiamento externo 4.76 18.75 8.33 8.69
outros 23.80 12.50 25.00 22.82

NÃO RESPONDEU 6.34 0.00 20.83 9.78

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Os principais obstáculos para intensificar as exportações foram: os elevados

custos portuários, os elevados custos de transporte (frete) e a insuficiência de recursos

para financiar a produção.

Dentre as opiniões quanto aos prmcrpais obstáculos para se intensificar as

exportações, destaca-se a burocracia excessiva necessária para realizar uma operação dessa

natureza. Em muitos casos, a burocracia chega a ser tão grande que elimina qualquer

possibilidade de se efetuar uma operação com o cliente externo.

Ademais, a falta de apoio do governo para intensificação das exportações, como a

concessão de subsídios para tomar o produto mais competitivo em nível de mercado

internacional, dificulta mais ainda a penetração do produto brasileiro no mercado externo. É

a chamada competitividade espúria.
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18) Sugestões quanto ao rumos do processo de abertura da economia:

As sugestões dadas pelas pessoas que responderam aos questionários podem ser

resumidas da seguinte forma:

- a adoção de medidas "protecionistas" para a indústria têxtil nacional à medida em

que esta for melhorando e aprimorando seu parque industrial;

- a abertura deve ser feita pouco a pouco e apoiada por medidas que não acelerem

ainda mais o sucateamento da indústria no país;

- a adoção de subsídios e linhas de crédito a juros subsidiados seriam dentre as

medidas adotadas, juntamente com o programa de abertura; e

- o governo deveria oferecer garantias para o setor que por ora não está amplamente

capacitado para enfrentar a concorrência dos produtos têxteis importados.



117

CONCLUSÕES

Nesta pesquisa foi possível avaliar os impactos da abertura comercial sobre o setor

têxtil e as dificuldades encontradas para transpor os obstáculos surgidos no processo.

Por muitos anos, a economia permaneceu fechada às importações e isto resultou em

perda de dinamismo, redução do ritmo de crescimento e produtividade, ampliação da

defasagem tecnológica e deficiências de qualidade. Daí as dificuldades de competir, tanto em

nível de preços quanto de qualidade.

A abertura da economia é tida corno algo de bastante positivo para o setor e

necessária para que este possa acompanhar as tendências em nível internacional. Ela não

somente acirrou a concorrência no mercado interno com a entrada dos produtos de melhor

qualidade importados, como facilitou e melhorou o processo de modernização do setor

através da redução das alíquotas de importação para máquinas e peças e da eliminação dos

controles administrativos.

A forma, pela qual se procedeu a abertura da economia, foi alvo de severas criticas

por parte dos profissionais do setor. Primeiramente, não houve um estudo minucioso do grau

e da velocidade de sua abertura. Mesmo obedecendo a um cronograma, o programa de

redução de alíquotas deixou de diwlgar os critérios pelos quais seriam administrados os

níveis de proteção da indústria. A redução de alíquotas, muitas vezes funcionou como um

instrumento de pressão sobre os preços praticados no mercado interno. A falta de apoio do

governo na promoção da modernização do setor através de linhas de crédito especiais, ao

mesmo tempo em que o processo de abertura ia se encaminhando, tomou a situação ainda

mais crítica.

A . abertura comercial, promovida durante o governo Collor, colocou diversas

empresas em uma situação muito difícil e suportável somente para aquelas que estivessem

tecnologicamente e financeiramente preparadas para competir com os produtos importados.
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a segmento de Fiação e Tecelagem foi o que sofreu o maior impacto pois era o que

apresentava a estrutura de produção mais debilitada e o que se encontrava mais

descapitalizado. A modernização do parque têxtil de fiação e tecelagem seria possível

somente através de grandes inversões e com o apoio do governo. A entrada desses produtos

de melhor qualidade e a preços mais competitivos no mercado interno acarretou o

fechamento de muitas fábricas como ocorreu em Americana.

A entrada deles poderia ter se dado de forma mais gradual, se o ritmo de abertura da

economia fosse de forma mais lento, através da eliminação pouco a pouco as barreiras não

tarifárias em conjugação com uma linha de financiamento para promover a modernização do

setor. No momento em que iniciou a abertura, o parque têxtil nacional encontrava-se bastante

sucateado e sem a menor condição para produzir produtos de qualidade capazes de competir

com os importados. As inversões necessárias para reverter esse quadro estavam além das

possibilidades da maioria das empresas. a resultado foi esperado e inclusive alertado pelos

profissionais do setor.

a segmento Vestuário, dada a sua estrutura de produção e de mercado, não sofreu

conseqüências muito sérias com a abertura da economia. Apesar de ter incorrido em grande

prejuízos devido à retração do seu principal mercado consumidor - o interno -,

principalmente durante o ano 1990, o processo de abertura facilitou a importação de

maquinário e insumos como agilizou o trânsito de informações tão necessárias para a

sobrevivência deste segmento.

Essa opinião é confirmada através da pauta de importações de insumos (zippers,

entretelas, botões.). Após a abertura, estes insumos apresentaram crescimento considerável.

A redução de alíquotas e a entrada a preços mais competitivos no mercado interno

possibilitaram a "quebra" do monopólio interno para esses insumos e acordos maiores entre

as partes.

A pesquisa subjetiva mostrou que o setor não aumentou nem pretende aumentar de

forma significativa as despesas com equipamentos, à exceção dos segmentos de Artefatos e
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Tecidos e Vestuário. A falta de recursos próprios é fator limitante para a expansão, apesar da

redução significativa das alíquotas de importação de 45% para 0% para muitos equipamentos

têxteis. A elevada carga tributária para sua aquisição é também fator que impede a

intensificação da modernização do setor.

Antes, como o mercado era fechado, não havia qualquer preocupação para ganhar

produtividade. Além disso, a inflação mascarava a ineficiência e ajudava a manter as taxas

elevadas de lucros.

A consequência da abertura se vê até mesmo com as grandes do setor, como é o caso

da união da Alpargatas e da Santista ocorrida no início do ano para fabricar índigos e brins,

que há poucos anos pareciam inticáveis fortalezas.

Na realidade, a indústria têxtil brasileira - leia-se toda a cadeia produtiva - ainda está

no meio de um processo de transformação. O setor como um todo enfrenta as mesmas

dificuldades fator este que impede sua reestruturação de forma mais rápida. Por outro lado, o

processo de abertura tem conseguido aumentar a concorrência no mecado e introduzir a

noção de eficiência naquelas empresas que há muito não sabiam e nem se preocupavam em

atingir.
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QUES110NÁRlO

EMPRESA:
1) Dados da empresa:

a) Dois principais inswnos _

b) Inserção na cadeia produtiva
bl) Dois principais insumos que utiliza _

2) Importou em 1991 e 1993:
Insumo ou equipamentos ( )
Bem final para revenda ( )

3) Qual o percentual de insumos importados no custo total de matéria-prima em sua
empresa? (em %)

Em 1989 Em 1990
até 5% ( )
de 6 a 15% ()
de 16 a 25% ( )
de 26 a 40% ( )
mais de 40% ( )

até 5% ()
de 6 a 15% ( )
de 16 a 25% ( )
de 26 a 40% ( )
mais de 40% ( )

Em 1993
até 5% ( )
de 6 a 15% ()
de 16 a 25% ( )
de 26 a 40% ( )
mais de 40% ( )

Se importa por que ?
· preço ()
· qualidade ( )
· prazo de entrega ( )
· Outras razões, quais ?

Em 1994 (previsão)
até 5% ()
de 6 a 15% ( )
de 16 a 25% ( )
de 26 a 40% ( )
mais de 40% ( )

. prazo de pagamento ( )

. acesso a financiamento ( )

3) Relação do total de despesas com equipamentos! das importações (em %)
Em 1989 Em 1990

até 5% ( ) até 5% ()
de 6 a 15% () de 6 a 15% ( )
de 16 a 25% ( ) de 16 a 25% ( )
de 26 a 40% ( ) de 26 a 40% ( )
mais de 40% ( ) mais de 40% ( )

Em 1993
até 5% ( )
de 6 a 15% ()
de 16 a 25% ( )

Em 1994(previsão)
até 5% ()
de 6 a 15% ( )
de 16 a 25% ( )
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de 26 a 40% ( )
mais de 40% ( )

Se importa, por que?
· qualidade ( )
· preço ( )

. . prazo de entrega ( )
· Outras razões, quais?

de 26 a 40% ( )
mais de 40% ( )

. prazo de pagamento ( )

. acesso a financiamento ( )

4) Relação exportações/total de vendas em sua empresa (em %):
Em 1989 Em 1990

até 5% ( )
de 6 a 15% ()
de 16 a 25% ( )
de 26 a 40% ( )
mais de 40% ( )

até 5% ()
de 6 a 15% ( )
de 16a 25% ( )
de 26 a 40% ( )
mais de 40% ( )

Em 1993
até 5% ( )
de 6 a 15% ()
de 16 a 25% ( )
de 26 a 40% ( )
mais de 40% ( )

Em 1994(previsão)
até 5% ()
de 6 a 15% ( )
de 16 a 25% ( )
de 26 a 40% ( )
mais de 40% ( )

5) Relação de bens importados sobre o total das vendas em seu setor (em %):
Em 1989 Em 1990
até 5% ( )
de 6 a 15% ()
de 16 a 25% ( )
de 26 a 40% ( )
mais de 40% ( )

até 5% ()
de 6 a 15% ( )
de 16 a 25% ( )
de 26 a 40% ( )
mais de 40% ( )

Em 1993
até 5% ( )
de 6 a 15% ()
de 16 a 25% ( )
de 26 a 40% ( )
mais de 40% ( )

Em 1994(previsão)
até 5% ()
de 6 a 15% ( )
de 16a25% ()
de 26 a 40% ( )
mais de 40% ( )

6) De qual(is) programa(s) com beneficios para importações sua empresa participou nos
últimos cinco anos :
Befiex ( )
Incentivos regionais ( )
Outros ( )

Incentivos setoriais ( )
Drawback ( )

7) Como a abertura comercial afeta os investimentos de sua empresa?
incentiva ( )
desincentiva ( )
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não afeta
não sabe

()
()

8)A abertura comercial influencia as decisões da sua empresa?
( ) Sim
( ) Não

9) Se a resposta anterior for negativa, assinale uma das alternativas abaixo:
( ) os efeitos da abertura comercial são pequenos
( ) a abertura comercial não terá continuidade
( ) dificuldades de financiamento
( ) outros

10) Se a resposta for POSITIVA da questão 8, assinale abaixo quais as medidas adotadas
pela sua empresa para melhor adaptar-se ao processo de abertura comercial: (assinale mais de
uma alternativa se achar necessário)

Ampliação da capacidade de produção ( )
Alteração das linhas de produção ( )
Aquisição de máquinas e equipamentos ( )
Contratação de outros serviços ( )
Racionalização da produção ( )
Redução do grau de verticalização ( )
Aumento da importação de matéria-prima ( )
Substituição de produção própria por produtos
importados ( )
Associação com empresas multinacionais ( )
Fusões e incorporações ( )
Aumento dos investimentos em tecnologia ( )
Aumento da compra de tecnologia no exterior ( )
Licenciamento de produtos ( )
Ampliação do treinamento de recursos humanos ( )
Criação e aplicação de programas de controle de
qualidade ( )
Renegociação de preços com fornecedores e/ou aliança
com fornecedores ( )

11) Na sua opinião, as medidas relativas ao atual programa de abertura comercial foram:
( ) corretas e bem conduzidas
( ) corretas e mal conduzidas
( ) incorretas
( ) não respondeu

12) Na sua opinião, o ritmo da redução das alíquotas previsto pelo programa de abertura do
governo foi:

( ) muito rápido
( ) lento

( )não sabe
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13) Quais os principais obstáculos encontrados, a seu ver, na execução do programa de
abertura comercial durante o governo do Presidente Itamar Franco?

( ) Falta de credibilidade no governo Itamar Franco
( ) Falta de credibilidade no programa
( ) Câmbio excessivamente apreciado (pouco CR$ por dólar)
( ) Situação critica da economia do país
( ) Falta de infraestrutura do país (portos, energia, transportes)
( ) Falta de coordenação política industrial (PCl)
( ) Entraves políticos (interesses contrários ao programa de abertura) para a

implementação
( ) Falta de financiamento para as exportações
( ) Falta de financiamento para as importações
( ) Burocracia excessiva
( ) Atraso tecnológico

14) Qual o prazo requerido para a adaptação de seu setor ao atual programa de liberalização
comercial?

( ) já está adaptada
( ) até um ano
( ) de um ano a três anos
( ) de três a cinco anos
( ) mais de cinco anos

15) Qual é a expectativa da sua empresa em relação ao mercado consumidor após a abertura
da economia?

( )muito boa ()boa ()ruim

Se a resposta acima for RUIM: assinale abaixo as causas principais para que esse fato
ocorresse

( ) perdemos mercado para produtos importados
( ) perdemos mercado para produtos nacionais
( ) outros

16) Quais os principais obstáculos para a intensificação das importações de matérias-primas e
equipamentos?

( ) a excessiva carga de tributos sobre os equipamentos
( ) a insuficiência de programas de financiamento externo e interno para a compra

destes equipamentos
( ) o risco de não continuidade do programa de abertura comercial
( ) excesso de burocracia
( ) outros

17) Quais os principais obstáculos para a intensificação das exportações da sua empresa?
( ) a excessiva carga de tributos sobre as exportações
( ) a insuficiência de recursos para financiar a produção
( ) os elevados custos portuários
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( ) os elevados custos de transporte
( ) financiamento externo
( ) outros

18) Sugestões quanto aos rumos do processo de abertura comercial:



ANEXO



QUADRO 1

. Crescimento das Indústrias Têxteis de Algodão do Brasil,1905-1921

Fábricas FIlSOS Teares Trabalhadores
Ano Área Número

1905 Brasil 110 734.928 26.420 39.159
Distrito Federal 10 209.200 7.360 8.216
Estado do Rio 11 115.560 3.776 6.024
Estado de Sao Paulo 18 110.996 3.907 6.269
Estado de Minas 30 45.382 2.295 3.098

TOTAL 69 481.138 17.338 23.607

1915 Brasil 240 1.512.626 51.134 82.257
Distrito Federal 23 338.326 11.562 16.045
Estado do Rio 23 176.6lO 5.405 8.280
Estado de Sao Paulo 51 378.138 12.743 18.338
Estudo de Minas 53 13l.486 4.321 9.028

TOTAL 150 1.024.560 34.031 51.691

1921 Brasil 242 1.521.300 59.208 108.960
Distrito Federal 14 41l.000 13.000 19.000
Estado do Rio 23 180.000 6.000 12.500
Estado de Sao Paulo 55 415.900 14.700 25.000
Estado de Minas 60 130.000 5.800 18.000

TOTAL 152 1.136.900 39.500 74.500

FONTE: Garry,Textile Markets ofBrazil,pp.22-23; Centro industrial
de Fiacao e Tecelagem do Algodao do Rio de Janeiro,Relatorio,1921-22,
p.39.

QUADRO 2
Importações Brasileiras de Máquinas Têxteis

1913-1921
(KG)

ANO Total Via Rio Via Santos
1913 13.344.766 5.797.622 4.326.849
1914·
1915 2.194.261 693.088 862.930
1916 2.449.638 850.907 1.327.756
1917 2.002.354 506.265 785.703
1918 2.931.571 726.233 1.468.304
1919 2.752.897 985.044 l.291.716
1920 4.262.251 1.792.567 1.598.696
1921 6.294.584 2.545.527 2.824.213

TOTAL 36.232.322 13.897.253 14.486.167

FONTE: Ministerio da Fazenda,Diretoria de Estatística
Comercial,Comercio Exterior do Bmsíl(R.J,1921)
* Não disponível



QUADRO 3

Brui1- Distribuiçlo de Empresas Têxteis por Porte e Atividade-1981

PORTE SETOR! I FIAçAOEI MALHARlA ACABAMENTO PASSAMANARIA lTECIDOSI IARTEFATOS I
TEXTn- TECELAOEM ESPECIAIS NAO ESPECIF.

No % No '" No % No 0/0 No % No % No %

GRAND 514 10,5 J04 17 62 3,5 22 15,6 16 6,8 14 17,5 33 9,2
MEDlA 280 5,7 124 6,9 ~ 3,2 16 11,3 6 2,6 11 19,9 10 2,6
PEQUE 736 15 2~8 14,4 211 11,9 27 19,1 41 17,4 12 1S .5.5 1.5,4
MICRO 3371 68,8 1101 61,6 1444 81,4 76 53,9 172 73,2 43 53,8 257 71,8

TOTAL 4901 100 1787 100 1773 100 141 100 235 100 80 100 358 100

FONTE:CDIfSIND 1982

QUADRO 4

BruiI- Distribuiçlo da Receita Porte por Atividade da Industria Têxtil-1981
(em percentagem)

PORTE SETOR FlAÇÃOE
PASSAMAN~

TECIDOS I ARTEFATOS I
iTEXTll. ra"'ELAOEl rAT.HAR ABAMEN1 ESPECIAIS NAO ESPECIF.

I empresa receita empresa receita empresa receita empresa receita ,empresa receita empresa receita [empresa receita

GRAND 10 84 17 89 4 63 16 79 7 66 17 84 9 90
MEDlA 6 7 7 6 3 12 11 12 3 8 14 11 4 3
PEQUID 15 7 14 4 12 17 19 7 17 18 lS 3 15 S
MICRO 69 2 62 1 81 8 54 2 73 8 54 2 72 2

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FONTE:CDIISIND 1982



QUADROS

Valor da Producio Têxtil por Região

Região 1970 % 1980 % 1983 %

NORTE 120 1.1 15.967 2.5 81.315 1.8
SUL 986 9.1 89.778 13.9 653.669 14.3
SUDESTE 8.506 78.6 433.525 67.1 2.973.183 65.0
NORDESTE 1.166 10.8 103.716 16.1 845.506 18.5
CENTRO-OESTE 44 0.4 2.986 0.5 21.971 0.5

BRASIL 10.824 100.0 645.964 100.0 645.964 100.0

FONTE:ABGE (Extraído de Alem)

QUADRO 6

Número de Empregados por Região e Estado

RegiãoNF 1989 1990 1991

NORTE 11.913 8.700 12.556

AM 4.299 2.524 7.246
PA 7.614 6.176 5.310

NORDESTE 103.553 83.757 68.320

AL 5.503 4.471 3.692
BA 3.188 2.363 2.015
CE 32.297 28.246 22.903
MA 1.803 1.446 1.231
P8 16.482 13.161 10.452
PE 17.213 12.974 10.336
PI 1.055 928 758
RN 13.220 10.351 9.149
SE 12.792 9.817 7.784

SUDESTE 680.480 479.290 415.087

ES 4.447 3.618 2.962
MG 102.009 80.017 66.061
RJ 53.034 41.665 37.678
SP 470.990 354.000 308.386

SUL 208.548 152.510 126.154

PR 31.707 25.182 20.081
RS 84.638 38.808 32.661
SC 113.198 88.520 73.422

C. OESTE 10.459 10.225 10.215

GO 7.582 8.291 8.231
MS 1.352 Tl3 993
MT 1.525 1.161 991

TOTAL 965.948 734.482 627.021

Fonte: Sinditblil



QUADRO 7

Brasil - Evoluc30 do Emprego Indus1lial

Gênero 1950 1960 cresc.(%) 1970 cresc.(%) 1980 cresc.(%) 1983 cresc.(%)
6CII5O 7CV6O 8Qf7O 83180

Transformação 1.144.936 1.753.662 53.2 2.634.630 50.2 4.650.358 76.5 3.873.045 (16.7)
Têxtil 313.845 328.297 4.6 342.839 4.4 395.792 15.4 259.642 (34.4)

FONTE:RBGE (Extraído de Alem)

QUADRO 8

Numero de Estabelecimentos da Indústria Têxtil por Região

Região 1960 % 1970 % 1980 % 1983 %

NORTE 18 0.4 22 0.4 55 1.0 32 0.8
SUL 287 6.7 689 13.0 682 12.5 557 14.0
SUDESTE 2.520 59.0 3.891 73.3 3.700 67.7 2.712 68.1
NORDESTE 1.443 33.8 689 13.0 1012 18.5 6IJ7 16.8
CENTR~ESTE 4 0.1 18 0.3 20 0.4 13 0.3

BRAS1l 4.272 100.0 5.309 100.0 5.469 100.0 3.981 100.0

QUADRO 9

INDUSTRIA TEXTIL E DE VESTUARIO
PARTICIPACAO

ANOS VALORES EM NO PIS DO NOPIBDA
CR$ 1.000 PAIS INO DE TRANSF.

1980 430 38 11,5
1981 752 34 10.4
1982 1.676 3 7 10,7
1983 3.607 34 10,3
1984 11.759 33 9,9
1985 47.440 38 11,2
1986 125.363 38 11,7
1987 325.905 3.1 9,8
1988 2.188.379 2.8 9
1989 33.909.527 2.9 9,9
1990 753.419.655 2.7 10,1
1991 3.171.101.697 2.2 8,7

FONTE:IBGE
ELABORAÇÃO:Sinditêxtil



QUADRO 10

Taxa de Crescimento Anual da Produtividade

FIAÇÃO

ANO 1960 1970 1980

Produtividade
porTrabalhador 119.0 69.40 97.30

Produtividade por
Máquina I 47.0 46.33 38.88

FONTE:Schmidt.1985

QUADRO 11

Taxa de Crescimento Anual da Produtividade

TECELAGEM

ANO T 1960 1970 1980

I
Produtividade por
Trabalhador

I
66.0 84.93 68.40

Produtividade por
Máquina I 19.0 101.60 121.6

FONTE:Schmidt.1985

QUADRO 12

Quantidade de Máquinas com Menos de 10 Anos

Teares %

Brasil 11
Taiwan 58
Itália 73
Hong-Kong 79
Alem Ocidental 82

FONTE: I.E.M.1.1988



QUADRO 13

Indústria Têxtil
Geral

Propriedade do Capital
Brasil

EmplRegião Nacional Estrangeira Mista TOTAL
Peq.l Média Grande Peq.l Média Grande Peq.l Média Grande Peq.l Média Grande

NORTE 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
NORDESTE 41.60 49.40 0,00 3.40 1,20 4.40 42,80 57,20
SUDESTE 40,30 54,50 0,00 1.30 1,30 2,60 41,60 58.40
São Paulo 51,60 43,10 0,00 5.30 0.00 0,00 51.60 48.40
CENTRO-OESTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
SUL 45.30 43,80 0,00 4.70 0,00 6.20 45.30 54.70
Brasil 48.10 45.70 0,00 4.50 0,30 1.40 48.40 51,60

FONTE: CDIISIND



QUADRO 14

TARIFA ADUANEIRA BRASILEIRA - TAB
Produtos Têxteis

1986 1988 1990 1991 1992

FIOS DE SEDA 85 50 20 20 20

TEIDOS DE SEDA 105 65 40 40 30

LÃ BRUTA 30 30 O O O

FIOS DE LÃ 65 50 20 20 20

TECIDOS DE LÃ 105 65 40 40 30

ALODÃO EM PPLUMA 55 10 O O O

FIOS DE ALGODÃO 85 30 20 20 20

TECIDOS DE ALGODÃO 105 60 40 40 30

LINHO BRUTO 30 10 O O O

FIOS DE LINHO 65 50 20 20 20

TECIDOS DE LINHO 105 65 40 40 30

JUTA BRUTA 45 10 O O O

FIOS DE JUTA 85 50 20 20 20

TECIDOS DE JUTA 105 65 40 40 30

FILAM. ARTIFICIAIS/SINTÉTICOS 55 55 20 20 20

FILAM. DE POLlURETANO (LYCRA) 55 55 20 O O

TECS. DE FILAMENTOS 85 65 40 40 30

FIBRAS ARTIFICIAIS/SINT. 55 45 20 20 20

FIOS DE FIBRAS ARTIF/SINTETICAS 55 55 20 20 20

TECS.DE FIBRAS ARTIF/SINT. 105 65 40 40 30

TAPETES 105 85 50 50 40

VELUDOS 105 85 50 40 30

TULES,FITAS,RENDAS,BORDADOS 105 85 50 50 40

TECIDOS DE MALHA 105 65 40 40 30

CONFECCOES DE MALHA 105 85 50 50 40

CONFEcçõES DE TECIDOS 105 85 50 50 40

CONFEcçõES DE CAMA.MESA E BANHO 105 85 50 50 40

OUTRAS CONFECCOES 105 85 50 50 40
. - .Fonte.Sinditêxtil



QUADRO 15-A

TARIFA ADUANEIRA BRASILEIRA - TAB
Insumos Têxteis

59.01 Tecidos revestidos de cola ou de
matérias amiláceas,dos tipos utilizados na
encademação, cartonagem ou usos seme-
lhantes; telas para decalque e telas transpa
rentes para desenho; telas preparadas pa-
ra pintura, entretelas e tecisdos rígidos se-
melhantes.
59.02 Telas para pneumáticos fabricados
com fios de alta tenacidade de náilon ou
de outras poliamidas, de poliésteres ou de
raiam viscose
59.03 Tecidos impregnados, revestidos, re
cobertos ou estratificados, com plástico,
exceto ou posição 59.02
59.04 Linóleos, mesmo recortados, revesti
mentos para pavimentos construídos por
um induto ou recobrimento aplicado sobre
suporte têxtil, mesmo recortados.
59.05 Revestimentos para paredes de ma-
térias têxteis
59.06 Tecidos com borracha,exceto posi-
ção 50.02
59.07 Outros tecidos impregnados, revesti-
dos ou recobertos, telas pintadas para ce-
nários teatrais para fundos ou de estúdio ou
para usos semelhantes
59.08 Mechas de matérias têxteis, tecidas
entrançadas ou tricotadas, para candeeiros
fogareiros, isqueiros, velas e semelhantes
camisas de incandescência e tecidos tubu-
lares tricotados para a sua fabricação, mes-
mo impregnados
59.09 Mangueiras e tubos semelhantes,de
matérias têxteis, mesmo com reforço ou
acessórios de outras matérias
59.10 Correias transortadoras ou de trans-
missão, de matérias têxteis mesmo reforça-
dos com metal ou outros matérias
59.11 Produtos e artefatos de matérias têx-
teis, para usos técnicos indicados na nota 7
do presente capítulo.

01/10/92 01/07/93

2030

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Fonte:CACEX

20



QUADR015-B

TARIFA ADUANEIRA BRASILEIRA - TAB
Insumos Têxteis

96.06 Botões, incluídos ou de pressão, for-
mas e outras partes, de botões ou de bo-
tões de pressão, esboços de botões

96.06.10.0000.000 Botões de pressão e
suas partes

96.06.20.0000.000 Botões

96.06.21.0000.000 De plástico, não recober-
tos em matéra têxtil

96.06.22.0000.000 De metais comuns, não
recobertos em matérias
têxteis

96.06.29.0000.000 Outros

96.06.29.0100.000 De plástico,recobertos
de matérias têxteis

96.06.29.0200.000 De metais comuns, reco-
bertos de matérias têxteis

96.06.9900.000 Outros

01/10/92 01/07/93

2030

30

30

30

30

30

30

30

30

20

20

20

20

20

20

20

Fonte:CACEX

20



QUADRO 16

BRASIL -ALlQUOTAS DE IMPORTAÇÁO DE MAQUINAS TEXTEISPARTES E PEÇAS PARA MAQUINAS TEXTEIS

ICDDIGO 1989 1990 1991 1992 1993

8444 Máquinas para extrudar,estirar.texturizar ou cortar mate rias testeis sintéticas ou
Artificiais 40 35 35 20 20

8445 Máquinas para preparação de matérias têxteis,máquinas para fiação,dobragem ou torção,
de met'nes têxteis e outras máquinas e aparelhos para fabricação de fios têxteis,
máquinas de bobinar(incluidas as bobinadeiras de trama) ou de dobrar matérias texteis
posições 8446 ou 8447 40 35 35 20 20

8446 Teares para tecidos 20 20 20 20 20
8447 Teares para fabricar malhas,máquinas de costura por entrelaçamento máquinas para fabricar

Quipuras,tules,rendas,bordados,passamanarias ,galões ou redes. 40 35 35 20 20
8448 Máquinas e aparelhos auxxiliares para máquinas das posições 8444,8446 ou 8447 por

exemplo:ratier es.rnecenisrnos "jacquard",quebra-urdidur as e quebr a-tramas,mecanismos
noce-lençedeees.pertes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou principalmente
destinados as máquinas da presente posição ou das posições 8444,8445,8446 ou 8447. 40 35 35 20 20

8449 Máquinas e aparelhos para fabricação ou acabamento de feltro ou de falsos tecidos.em
peça ou em formas determinadas,incluídas as máquinas e aparelhos para fabricação
de chapéus de feltroJormas para chapéus e para artefatos de uso semelhante 40 35 35 20 20

8450 Máquinas de lavar roupameerno com dispositivos de secagem 40 35 35 30 20
8451 Máquinas e aparelhos para lavarJimpar,espremer,secar,passar,prensar,branquear,.

tingir,para apresto e eceberneoto.pere revestir ou impregnar fios.tecidos ou obras de matérias
texteis e máquinas para revestir tecidos-base ou outros suportes utilizados na fabricação de
revestimentos para pavimentos,tais como linoleo,máquinas para enrolar. 40 35 35 20 20

8452 Máquinas de costure.exceto as de costurar cadernos da posição 8440,móveis,bases e 40 35 35 35 20
tampas próprios para máquinas de costur a,agulhaspar a máquinas de costura.

TOTAL

Fonte: Sinditextil



QUADRO 17
PARTICIPACAO RELATIVA NO TOTAL DAS EXPORTACOES

1980/1992

ANOS FIOS/FILAM. TECIDOS CONFECCOES OUTS. MANUF.

1980 31.91 22.21 24.83 21.05
1981 33.32 20.61 23.51 22.56
1982 34.92 22.66 23.62 18.8
1983 37.03 25.79 18.95 18.22
1984 33.25 24.65 24.52 17.57
1985 31.08 22.76 30.91 15.22
1986 25,41 24.21 35.45 14.92
1987 33.04 20.67 33.19 13.08
1988 29.18 18.6 36.09 16.1
1989 28.02 18.63 38.35 14.98
1990 29.61 16.69 40.03 13.65
1991 25.75 18.59 41.67 13.97
1992 25 20.78 40.9 13.3

FONTE:SINDITEXTIL

QUADRO 18

Destino das Exportações Brasileiras de
Produtos Manufaturados Têxteis -1990

AREAS US$1000 F %
ECONÔMICAS

América do No 328.163 30.8
CEE 388.577 36.5
América Latina 148.597 13.9
Ásia 80.924 7.6

Demais Países 47.212 4.4
da Europa Central

Leste Europeu 25.274 2.4
Oceania 19.160 1.8
Oriente Médio 13.723 1.3
África 13.800 1.3

Fonte:Sinditêxtil



QUADRO 19
Tendencias das Exportacões de Têxteis e Vestuário das áreas economicas principais

1965 1970 1975 1980 1984

TEXTEIS
Mundo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Merc. Econ.Desenv. 76.4 77.6 74.6 69.8 62.8

CEE 47.3 47.4 46.8 43.8 38.5

Estados Unidos 6.4 4.9 6.1 6.5 4.4

Japão 13.7 14.0 11.0 9.1 9.9

Merc.Econ.em Desenv. 16.0 15.4 17.6 22.1 27.0

África 1.4 1.5 15 1.0 0.9

América 1.0 1.5 2.2 2.4 2.6

Ásia Central 0.7 1.0 1.2 1.9 2.6

Ásia-outros 12.9 11.5 12.7 16.7 20.9

Econ. Planejadas 7.6 6.9 7.8 8.1 10.2

VESTUÁRIO
Mundo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Merc. Econ. Desenv. 69.7 63.5 54.5 51.2 40.9

CEE 44.1 41.4 38.9 36.3 28.6

Estados Unidos 5.8 3.5 2.5 3.1 1.8

Japão 9.7 7.2 2.0 1.2 1.7

Merc.em Desenv. 14.8 21.1 32.0 36.5 47.6

África
América 0.7 1.2 1.7 2.0 1.8

Ásia Central
Ásia-outros 13.4 19.1 27.9 32.1 40.9

Econ. Planejadas 15.6 15.4 13.5 12.3 11.5

FONTE:Monthly bulletin of Statistics,voI.XXXV,no. 5(May 1981 ).special table D.voXl,no.(February 1986),
special table D.voI.XLno. 5(May 1986),special table D.



QUADRO 20

Vantagens Comparativas

Elemento de custo BRASIL COREIADO U.S.A
SUL

Resíduo da Fiacão e
da Tecelagem 0.042 0.042 0.042

Mão-de-obra 0.080 0.078 0.215

Energia 0.032 0.080 0.056

Mat.Auxiliares 0.086 0.083 0.068

Matérias-primas 0.317 0.333 0.295

Frete e Seguro 0.070 0.030 0.015

Alíquota C.E.E. 0.102 0.088 0.097

Custo Parcial 0.729 0.734 0.788

Capital (depreciacão e 0.393 0.233 0.274
juros)

Custo Total 1.122 0.967 1.062

FONTE:Walter Hrivnatz



QUADRO 21
Custo Comparativo da Mão-de-Obra Têxtil

em diferentes países -1984

PAíSES US$PORHORA

Holanda 9.80
Bélgica 8.84
Suíca 8.65
Estados Unidos 8.60
Alem. Ocidental 7.54
Itália 6.35
Japão 6.28
Franca 6.07
Inglaterra 5.46
Gréda 4.30
Espanha 3.87
Coréia do Sul 1.89
Taiwan 165
Hong-Kong 1.65
Portugal 1 28
Tunísia 1 21
Turquia 1.19
Brasil(Rio de Janeiro) 0.73
índia 0.71
China 026
FONTE:WaJter Hrivnatz



QUADRO 22

Comércio Exterior da Indústria Têxtil
US$1000

ANOS Exportação de ImportaÇãO TOTAL Saldo
ProdTêxteis Prods. Têxteis Máq. e Peças

1980 828.342 120.327 183.761 304.088 524.254
1981 864.850 109.859 121.651 231.510 633.340
1982 658.140 81.391 95.192 176.583 481.557
1983 817.642 71.374 53.516 124.890 692.752
1984 1.130.942 74.620 29.323 103.943 1.026.999
1985 882.158 72.342 59.046 125.388 756.770
1986 837.659 164088 136.035 300.123 537.536
1987 1.005.380 154.062 168.929 322.991 682.389
1988 1.219.596 232.445 278.274 510.719 708.877
1989 1.174.928 424.084 269.731 693.815 481.113
1990 1.065.429 457.527 377.040 834.567 230.862
1991 1.179.402 557.494 342.455 899.949 279.453
1992 1.427.816 799.730 455.746 1.255.476 172.340

Fonte:Sinditêxtil



QUADRO 23 -A

BRASIL- EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS
TONELADAS

PRODUTOS 1988 1989 1990 1991 1992

1.FIOS/FILAMENTOS 98.459 89.542 78.239 79.451 88.539
Seda 1.227 1.292 1.413 1.663 2.106
Lã 562 249 75 340 1.009
Algodão 62.626 56.449 54.146 46.287 45.116
Linho 901 468 276 87 476
Artificiais/Sintéticos 31.030 21.338 19.263 28.654 36.020
P/Costura 7.737 1.496 705 1.576
Outros 2.113 2.009 1.570 1.715 2.236

2.TECIDOS 49.648 56.032 37.529 48.336 74.216
Seda 71 54 15 21 9
Lã 491 286 411 492
Algodão 39.184 45.862 31.207 40.894 64.292
Linho 407 342 298 343 296
Juta 1.058 1.440 166 141 25
Artificiais/Si ntéticos 7.706 5.779 3.384 4.300 6.281
Veludos/Pelúcias 86 1.623 1.759 1.358 1.983
Tules/Fitas 373 343 241 353 707
Outros 763 98 173 515 131

a.CONFEcçõES 45.618 49.110 42.304 46.176 87.971
Roupas de Malha 6.601 8.744 9.081 14.980 27.397
Vestuário 12.043 14.183 8.687 7.424 19.400
Cobertores 767 620 739 8.126

Roupas de cama 23.298 20.534 18.941 19.080 29.437

Sacos e sacolas 2.648 4.424 4.524 3.583 2.841
Outras 1.028 458 451 370 770

4..0UTRAS MANUFATURAS 129.232 130.793 93.320 112.590 119.301

TOTAL 322.966 322.483 251.403 286.562 370.040

Fonte:Sinditêxtif



QUADRO 23-8

8RASIL- EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS
US$1.000

PRODUTOS 1988 1989 1990 1991 1992

1.FIOS/FILAMENTOS 355.978 329.290 315.575 303.728 357.081
Seda 43.345 65.741 66.325 68.754 76.916
Lã 6.289 2.892 741 2.801 10.456

Algodão 198.250 149.625 162.274 141.411 128.059

Linho 9.200 4.564 3.291 1.107 1.886
Artificiais/Si ntéticos 96.830 75.727 71.944 82.661 126.370
P/Costura 29.224 9.820 5.603 11.544

Outros 2.064 1.517 1.180 1.391 1.850

2.TECIDOS 226.921 218.953 177.819 219.355 296.753

Seda 3.646 3.404 1.111 1.425 623

Lã 13.139 7.694 10.376 12.618

Algodão 151.704 146.549 127.246 161.410 222.902

Linho 7.688 6.019 4.928 3.142 4.305

Juta 1.440 1.445 238 236 76
Artificiais/Sintéticos 40.046 31.796 19.035 25.175 35.320

Veludos/Pelúcias 418 10.277 12.023 9.076 10.479

Tules/Fitas 5.404 5.960 4.972 6.930 10.001

Outros 16.575 364 572 1.585 429

3.CONFEcçõES 440.270 450.657 426.489 491.538 584.015

Roupas de Malha 108.768 121.268 121.531 165.402 211.329

Vestuário 134.612 141.889 113.231 109.600 124.416

Cobertores 4.028 3.802 3.881 7.933

Roupas de cama 181.065 164.140 169.123 194.693 220.625

Sacos e sacolas 11.422 17318 17.037 16.113 16.621

Outras 4.403 2014 1.765 1.849 3.091

4 ..0UTRAS MANUFATURAS 196.417 176.017 145.537 164.764 189961

TOTAL 1.219.596 1.174.927 1.065.429 1.179.402 1.427.816

Fonte:Sinditêxtil



QUADRO 24-A

BRASIL-IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS
TONELADAS

PRODUTOS 1988 1989 1990 1991 1992

1.FIBRAS TEXTEIS 103.546 144.948 108.798 131.980 329.158
Náilon 182 194 286 365 346
Poliester 402 1.957 4.655 7.332 8.475

Acrílico 31 2.117 2.956 2.457 342
Viscose 29 180 259 1.248 443
LãfTops de lã 1.760 2.527 907 1.485 2.663
Linho 3.022 4.386 2.615 3.541 6.021
Algodão 81.032 132.208 88.834 105.965 288.813
Juta 16.778 132 7.329 7.692 17.800
Outras 310 1.247 957 1.895 4.255

2.FIOSlFILAMENTOS 5.291 15.280 16.554 20.878 20.646
Náilon 1.388 2.510 5.932 8.234 8.309

Poliester 607 912 1.061 680 938

Acrílico 4 459 804 987 373
Poliuretano 136 249 463 820 2.678

Viscose 212 357 414 631 234

Acetato 2.338 3.454 3.048 2.999 2.787

Algodão 379 6.303 3.188 2.651 1.853
Lã 7 54 71 249 9

Fios de costura 135 147 641 251

Outros 220 847 1.426 2.986 3.214

3.TECIDOS 3.457 4.813 7.901 9.381 12.735

Artif./Sintet. 2.148 1.623 2.690 4.226 5.367

Lã 101 322 548 386 696

Algodão 1.195 2.604 4.097 3.528 1.553

Outros 13 264 566 1.241 5.119

4.CONFEcçõES 2.012 2.121 4.257 9.804 14.497

Meias/Roupas de malha 111 248 477 697 516

Vestuário 356 651 1.299 1.776 2.211

Roupa de cama 37 72 84 98 114

Outras 1.508 1.150 2.397 7.233 11.656

5.0UTRAS MANUFATURAS 2.477 2.472 3.053 4.050 10.177

TOTAL 116.795 169.643 140.575 176.099 387.223

Fonte:Sinditêxtil



QUADRO 24 -8

BRASIL-IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS
US$1.000

PRODUTOS 1988 1989 1990 1991 1992

1.FIBRAS TÊXTEIS 145.805 243.774 198.963 224.259 425.397
Náilon 1.918 1.620 3.129 3.087 3.691

Poliester 723 4.221 8.987 10.075 12.062

Acrílico 73 3.427 5.006 4.331 723

Viscose 65 455 716 3.375 931

LãfTops de lã 11.656 16.328 5.897 7.288 10.968

Linho 9.580 11.594 8.979 8.578 13.249

Algodão 112.056 203.883 160.641 178.405 366.117

Juta 9.094 117 3.612 4.095 6.943

Outras 640 2.129 1.996 5.025 10.713

2. FIOS/FILAMENTOS 30.212 77 777 99.821 131.994 143.438

Náilon 8.773 15145 26.854 39.084 44.403

Poliester 3.150 3.538 4.807 3.319 3.851

Acrílico 113 2177 3.935 4.984 1.891

Poliuretano 1.797 3470 9.050 17.860 45.416

Viscose 799 1902 2.347 3.504 1.196

Acetato' 10.314 16478 15.698 16.907 14.837

Algodão 1.034 20 292 12.110 8.377 5.763

Lã 99 913 1.112 745 176

Fios de costura 1 140 1.595 3.103 1.552

Outros 4.133 12722 22.313 34.111 24.353

3.TECIDOS 16.604 34 611 67.948 81.827 79.824

Artif./Sintet. 10.254 12709 25.293 39.304 33.520

Lã 1.576 6343 11.431 8.342 12.266

Algodão 4.392 10089 17.823 15.161 6.805

Outros 382 5470 13.401 19.020 27.233

4.CONFEcçõES 12.935 3.4 487 51.368 70.560 47.122

Meias/Roupas de malha 2.744 9616 12.371 15.017 9.305

Vestuário 8.000 20425 32.535 41.737 30.185

Roupa de cama 207 598 735 636 485

Outras 1.984 J 788 5.727 13.170 7.147

5.0UTRAS MANUFATURAS 26.876 3342' 39.416 48.842 103.939

TOTAL 232.445 424034 457.528 . 557.494 799.730

Fonte:SlndltêxtJI



QUADRO 25-A

Importação de Insumos Têxteis
US$ FOB

1990 1991 1992 1993
59.01 Tecidos revestidos de cola ou de matérias amilá-
ceas.dos tipos utilizadas na encadernação. cartonagem
ou usas semelhantes: telas para decalque e telas trans-
parentes para desenha; telas preparadas para pintura.en-
tretelas e tecidos rígidos semelhantes. 321.681 188063 300.509 147.369

59.02 Telas para pneumáticos fabricados com fios de
tenacidade de náilon ou de outras poliamidas. de polies-
teres ou de raion viscose 942.326 1.326.452 934.886 1.448.770

!
59.03 Tecidos impregnados. revestidos. recobertos ou Iou estratificados. com plástico. exceto ou posição 59.02 6.410.282 8.799.697 11.891.757 2.767.992

59.04 Linóleos. mesmo recortados. revestimentos para
pavimentos construídos por um induto ou recobrimento
aplicado sobre suporte tâxtil, mesmo recortados 486 16.580 693

59.05 Revestimentos para paredes de ma terias têxteis 1.031 1.354 1.500 517 I
I

59.06 Tecidos com borracha.exceto posição 50.02 999.327 1.136.979 893.424 508.559
I

59.07 Outros tecidos impregnados. revestidos ou reco- Ibertos. telas pintadas para cenários teatrais para fundos
ou de estúdio ou para usos semelhantes 38.696 295.888 16.170 4.422 i

59.08 Mechas de matérias têxteis. tecidas entrançadas I
ou tricotadas, para candeeiros fogareiros. isqueiros, velas

I

e semelhantes camisas de incandescência e tecidos tu-
bulares tricotados para a sua fabricação. mesmo impreg-
nados 92.143 110.428 22.040

59.09 Mangueiras e tubos semelhantes.de matérias têx-
teis. mesmo com reforço ou acessórios de outras maté-
rias 353.280 236.368 182.039 58.149

59.10 Correias transortadoras ou de transmissão. de ma-
térias têxteis mesmo reforçados com metal ou outros ma- Itérias 575.922 907.420 723.685 236.562

59.11 Produtos e artefatos de matérias têxteis. para usos
técnicos indicados na nota 7 do presente capítulo 12.692.486 15.419.320 20.717.242 3.260608

TOTAL 22.427.660 28.438.549 35.683.945 8.432.948

Fonte:CACEX



QUADRO 25 - 8

Importação de Insumos Têxteis
US$ FOB

96.06 Botões. incluídos ou de pressão. formas e outras
partes. de botões ou de botões de pressão. esboços
de botões

96.06.10.0000.000 Botões de pressão e suas partes
96.06.20.0000.000 Botões
96.06.21.0000.000 De plástico. não recobertos em matéria

têxtil
96.06.22.0000.000 De metais comuns. não recobertos em

matérias têxteis

96.06.29.0000.000 Outros
96.06.29.0100.000 De plástico.recobertos de matérias

têxteis
96.06.29.0200.000 De metais comuns. recobertos de ma-

térias têxteis
96.06.9900.000 Outros

96.07 Fechos ecler (Fechos de correr) e suas partes

96.07.11.0000.000 Com grampos de metal comum
96.07.19.0000.000 Outros
96.07.20.0000.000 Partes

TOTAL
Fonte:CACEX

1.990

7.592

31.102

61.204

175.501

98,400
58.492
42.744

475.035

1.991

33.023

84.959

73.021

526

87.683

91.285
122.552
51.832

544.881

1.992

68.606

304,427

131.603

18.109

22
138.998

402.064
439.624
147.849

1.651.302

1.993

18.214

246.353

37.596

1.484

18
42.854

80.426
471.701
35.831

934.477



QUADRO 26

BRASIL -IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS TÊXTEIS,PARTES E PEÇAS PARA MÁQUINAS TExrEIS

(US$1000)
CODIGO 1989 1990 1991 1992

8444 Máquinas para extrudar,estirar.texturizar ou cortar materias texteis sintéticas ou
Artificiais 2,748 24,869 16,092 45.747

8445 Máquinas para preparação de matérias têxteis.máquinas para fiação,dobragem ou torção,
de mat'rias têxteis e outras máquinas e aparelhos para fabricação de fios têxteis.
máquinas de bobinar(incluidas as bobinadeiras de trama) ou de dobrar matérias texteis
posições 8446 ou 8447 58.251 80.606 55.748 72.520

8446 Teares para tecidos 43.920 55.313 30.519 38.901
8447 Teares para fabricar malhas.máquinas de costura por entrelaçamento máquinas para fabricar

guipuras.tules.rendas.bordados.passamanarias,galões ou redes. 43.060 69.111 61.250 34.684
8448 Máquinas e aparelhos auxxiliares para máquinas das posições 8444,8446 ou 8447 por

exemplo:ratieras.mecanismos "jacquard",quebra-urdiduras e quebra-tramas. mecanismos
troca-lançadeiras. partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou principalmente
destinados as máquinas da presente posição ou das posições 8444.8445.8446 ou 8447 67.384 78.593 68.343 177.901

8449 Máquinas e aparelhos para fabricação ou acabamento de feltro ou de falsos tecidos.ern
peça ou em formas determinadas.incluidas as máquinas e aparelhos para fabricação
de chapéus de feltro.formas para chapéus e para artefatos de uso semelhante 2.560 5.236 4.684 3.259

8450 Máquinas de lavar roupa.mesmo com dispositivos de secagem '1.912 234 278 466
8451 Máquinas e aparelhos para lavar.limpar,espremer.secar,passar,prensar,branquear,.

tingir.para apresto e acabamento.para revestir ou impregnar fios,tecidos ou obras de matérias
texteis e máquinas para revestir tecidos-base ou outros suportes utilizados na fabricação de
revestimentos para pavimentos.tais como linoleo,máquinas para enrolar. 11.236 13.256 22.242 23.956

8452 Máquinas de costura.exceto as de costurar cadernos da posição 8440,móveis, bases e 38.660 49.822 83.299 58.585
tampas próprios para máquinas de Costura.agulhaspara máquinas de costura.

TOTAL

FONTE:SECRET ARIA DO COMÊROO EXTERIOR -DTIC
Elaboração Sinditextil
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