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RESUMO 
 

Os novos processos de comunicação vêm colocando os empreendedores em contato com 
os diversos nichos do comércio internacional em praticamente todos os setores 
econômicos, ampliando oportunidades para micro e pequenas empresas. Estas, para se 
tornarem competitivas diante de grandes organizações procuram inserir-se em redes 
relacionais de cooperação. O “consórcio de exportação” vem se apresentado como uma 
alternativa importante nesse sentido.Em Mato Grosso do Sul, o setor do vestuário, foi o 
primeiro a se mobilizar para organizar um consórcio de exportação, com sede em Campo 
Grande. A questão da pesquisa foi se esse setor reunia capacidades endógenas para ser 
competitivo no mercado internacional através do consórcio de exportação como alternativa 
de desenvolvimento.O objetivo foi o de avaliar essa iniciativa, do ponto de vista das 
empresas participantes e do próprio consórcio em si, como forma de cooperação 
empresarial, analisando sua situação de competitividade em termos de articulação interna e 
local e de capacidade de inovação e gestão de seu negócio. O método de abordagem foi 
sistêmico, com análise ampliada (técnicas quali-quantitativas) e mulitescalar (ambientes 
meta, macro, meso e micro) dos dados coletados direta e indiretamente. Observou-se que o 
grupo de sete empresas consorciadas já obteve respostas positivas junto ao mercado 
alemão e italiano, ainda que necessite avançar na articulação e funcionalização dos 
empreendimentos dentro do consórcio e a aglomeração do setor ainda não tem sido 
suficiente para atrair e articular os outros elementos da cadeia produtiva dentro do Estado e 
propiciar a otimização do desempenho desse setor.  
 
 
PALAVRAS-CHAVES:   Setor do Vestuário, consórcio de exportação, desenvolvimento local, 

Mato Grosso do Sul. 
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ABSTRACT 

 
The new communication processes are putting entrepreneurs into contact with diverse 
recesses of international commerce in practically all economic sectors, increasing 
opportunities for micro and small enterprises. These, in order to become competitive in the 
face of large organizations, seek to insert themselves into relational cooperative networks. 
The “exportation consortium” presents itself as an important alternative in this sense. In 
South Mato Grosso, the clothing sector was the first to get mobilized and organize an 
exportation consortium with headquarters in Campo Grande. The research in question was 
to see if this sector brought together endogenous capacities to be competitive on the 
international market through the exportation consortium as a development alternative. The 
aim was to evaluate this initiative, from the point of view of participating enterprises and 
from that of the consortium as a way of business cooperation, analyzing the situation of 
competitiveness in terms of internal and local articulation and the capacity for innovation 
and business management.  The method of approach was systemic, with amplified 
(qualitative-quantitative techniques) and multiscaled (aiming at macro, meso and micro 
environments) analysis of the data collected, directly and indirectly. It was observed that 
the group of seven enterprises in the consortium has already obtained positive responses 
from the German and Italian markets, even though it is still necessary to advance in 
making the undertakings articulate and functional within the consortium and the 
agglomeration of the sector still has not been sufficient to attract and articulate other 
elements of the productive chain within the State and propitiate the best performance in 
this sector.  
 
 
KEY WORDS:   Clothing sector, exportation consortium,  local development,  South Mato 

Grosso. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A generalização dos processos de abertura de mercado e a 

emergência de novos paradigmas técnicos e de organização que implicam 

no uso intensivo da informação, segundo Yoguel (2000), conduziram a uma 

nova visão de competitividade, como sendo um fenômeno de natureza 

exclusivamente macro-econômica e setorial,  determinado por vantagens 

comparativas e pelo desempenho produtivo. 

A grande revolução desse final e início do novo século vem sendo 

dada pela “globalização”, fenômeno resultante da conectividade dos lugares 

do planeta entre si ,  uma vez que influência de maneira direta ou indireta, 

todos os seres humanos, independente do lugar, da cultura ou condição 

sócio-econômica em que se encontram.  

O crescimento do mercado, atualmente acessível de qualquer 

parte do mundo, aliado às estratégias de marketing, inspirou um 

crescimento na variedade de produtos, de modo que esses ficaram 

disponíveis às diversas classes sócio-econômicas das populações.  Por um 

outro viés, novos espaços vem sendo abertos ao conjunto das pequenas e 

médias empresas, que sabem se inserir de forma inteligente e flexível nos 

variados setores abertos ao desenvolvimento. 

De fato, os novos processos de comunicação, a exemplo da 

Internet,  vem colocando os empreendedores em contato com os diversos 

nichos de mercados mundiais,  eliminando praticamente todas as barreiras 

do comércio internacional.  

É fato que a partir do final da década de 70 e início dos anos 80,  

a difusão da produção nas empresas privadas também se acelerou, como 

também acelerou a circulação de suas produções no mundo. As empresas 

procuram estar em vários países, aproveitando-se de vantagens 

comparativas e oscilações cambiais, nesse modelo de maior 
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competitividade em nível internacional.  

A globalização, resultante dos fluxos de ações sobre um mundo 

conectado, ao mesmo tempo que traz riscos, cria oportunidades (SANTOS, 

1996). Assim, se por um lado, a crescente interdependência dos países, 

incluídos no chamado “terceiro mundo” vem colocando em risco 

permanente as economias domésticas mais frágeis, tornando-as reféns das 

grandes instituições financeiras internacionais, por outro lado, desencadeia 

forças produtivas numa escala sem precedentes, e disponibiliza mercados 

diferenciados, podendo-se constituir em oportunidades para aqueles que 

delas usufruem. A oportunidade ou ameaça vai pairar sobre cada economia, 

seja nacional, regional ou local,  dependendo agora de seu desempenho 

frente a essas contingências globais. 

Os países, regiões, localidades e as empresas tentam se ajustar, 

buscando potencialidades próprias para permanecerem competitivos, em 

uma economia cada vez mais global,  em que seus integrantes tornam-se 

sucessivamente interativos e  interdependentes. 

As micro e pequenas empresas devem estar atentas para o 

processo de mudança de estratégia conceitual no mundo dos negócios. Para 

se tornarem competitivas no mercado global diante de grandes 

organizações, devem, inserir-se em redes relacionais, de forma cooperativa. 

Essas empresas uma vez reunidas sob a direção de outra entidade maior, 

uma vez que seja uma relação do tipo solidário, podem criar condições para 

um crescimento sinérgico.  

Diante dos fatos da globalização, a tendência da cooperação sob 

formas associativas, ou seja, a de formação de redes horizontais flexíveis, 

confirma-se no ambiente competitivo em que as micro e pequenas empresas 

se inserem, como forma de enfrentar a l ivre concorrência global,  

principalmente dos grandes grupos empresariais no contexto mundial.   

Ficaram conhecidos no mundo empresarial,  os exemplos de 

constituição de redes solidárias na Terceira Itália, região de Emilia 

Romagna, sendo considerada a região mais empreendedora do mundo 

(CASAROTTO,1998). Seus produtos são encontrados em várias partes do 

mundo, através de uma eficiente estratégia de marketing aliada a uma 

política de qualidade e preço que os tornam extremamente competitivos.  
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Atualmente, a pequena e micro-empresa pode desenvolver 

determinados produtos e os colocar em nichos de mercado em qualquer 

lugar do mundo. Para isso, deve ao menos, contar com uma ousada 

estratégia de marketing, deter informações seletivas, ser capaz de cooperar 

com um grupo de empresas do mesmo setor,  buscando gerar sinergias de 

aprendizagem e incorporar novas  tecnologias para aprimorar a produção. 

O “consórcio de exportação” vem se apresentado como uma das 

formas de cooperação inter-empresarial capaz de contribuir para a melhoria 

de desempenho dos pequenos negócios para conquista de mercados, como 

se tem observado, inclusive na Terceira Itália. Esta forma associativa 

possibilita que seus integrantes, mesmo sendo concorrentes em uma 

determinada região, possam ser parceiros na conquista de uma parcela do 

mercado mundial.  Portanto, vem sendo considerada no mundo empresarial,  

uma forma bem sucedida de aliança entre concorrência e cooperação. 

Permite integrar um conjunto de pequenas estruturas produtivas, mantendo 

uma estrutura flexível e competitiva. 

A atual política cambial,  com a desvalorização do real perante o 

dólar, tornou os produtos nacionais bastante competitivos no mercado 

mundial.  Nesse contexto, os Consórcios de Exportação vem se 

apresentando, em termos de política pública, como uma fórmula atraente 

para a tentativa de geração de novos empregos e renda para as populações 

menos favorecidas, confirmando-se uma alternativa de desenvolvimento 

local.  

O setor do vestuário em Campo Grande, através de sete pequenas 

indústrias originárias da cidade de Campo Grande, no Estado de Mato 

Grosso do Sul, foi o primeiro a se sensibilizar com essa política de âmbito 

federal, por meio de trabalhos realizados regionalmente pelo SEBRAE-MS, 

para as primeiras investidas em busca de novos mercados no exterior.  

Cabe-nos verificar, a médio prazo, e essa é a questão norteadora 

desse trabalho, se essas pequenas empresas do setor da indústria do 

vestuário, envolvidas na proposta de constituição do Consórcio de 

Exportação “Pantanal Fashion Export”, em Campo Grande – Mato Grosso 

do Sul, reúnem capacidades para se integrarem efetivamente nessa ação 

inovadora de sustentabilidade, com competitividade suficiente para serem 
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geradoras e detentoras do controle sobre seu próprio desenvolvimento. 

 Em outros termos, pretende-se verificar, até que ponto esse setor 

da indústria do vestuário em Mato Grosso do Sul,  visto pela interação de 

pequenas e micro-empresas consorciadas em Campo Grande, apresenta 

potencialidades endógenas de sustentabilidade, para se inserirem no 

mercado internacional.  

O objetivo geral da pesquisa, portanto, foi o de  avaliar essa 

primeira iniciativa de consórcio de exportação instituída em Mato Grosso 

do Sul, no setor da indústria do vestuário, do ponto de vista das empresas 

participantes e do próprio consórcio em si,  como forma de cooperação 

empresarial,  analisando sua situação de competitividade em termos de 

articulação interna e local e de capacidade de inovação e gestão de seu 

negócio. 

Nesse sentido, procurou-se, avaliar as características dominantes 

das empresas consorciadas e seu processo de integração entre si,  com o 

mercado de consumo e fornecedores (micro-sistema), bem como o tecido 

institucional favorável no qual o consórcio se insere (meso sistema) e 

também as características do ambiente econômico e político do país nesse 

setor (macro-sistema), visando conhecer o nível de competitividade 

sistêmica do consórcio diante de uma situação macro-competitiva e com 

base em oportunidades já existentes no mercado externo. 

A abordagem, de natureza sistêmica, levou em conta várias 

formulações teóricas, compatíveis entre si,  apresentadas a seguir e que 

serviram para trazer  luz às interpretações dos dados empíricos coletados. 

Segundo Capra (1995), vive-se num mundo globalmente 

interligado, necessitando de uma visão holística da realidade para poder 

entendê-lo. Hoje, a maneira como as várias partes estão integradas no todo, 

acaba sendo mais importante de ser desvendada que o conhecimento das 

próprias partes (Idem, 1995). Esse tecido complexo do mundo, construído 

pela inter-relação e interdependência e regido pela lei da contingência, 

portanto, requer visão sistêmica para sua compreensão. 

O planeta tornou-se um sistema complexo e estratificado, com 

uma estrutura formada de vários níveis de inter-relações e 

interdependências (supra-nacional, nacional, regional, local),  cada nível 
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constituindo unidades com relativa autonomia em seu âmbito de 

desempenho. A convergência dos fatores deu origem a condições 

ambientais em várias escalas do sistema, desde o nível micro, meso até o 

macro ou internacional.  Essa concepção sistêmica delineia o método de 

abordagem dessa pesquisa. 

Na perspectiva de uma abordagem sistêmica e à luz dos conceitos 

buscados, procurou-se responder à questão formulada para a pesquisa e aos 

objetivos estabelecidos, tendo em vista procedimentos específicos, 

apresentados a seguir,  tomando-se o consórcio do setor da indústria do 

vestuário de Campo Grande, como estudo de caso. 

O estudo de caso foi utilizado como forma de analisar,  de modo 

mais aprofundado, as especificidades com que o consórcio brasileiro vem 

se organizando no setor da indústria do vestuário, nas condições dadas pelo 

ambiente de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Para Diniz (1999: 

46),.  “O estudo de caso é usado quando se deseja analisar situações 

concretas, na sua particularidade” .  Nesse sentido, o uso de estudo de caso 

é adequado para investigar a existência de uma entidade de ação coletiva. 

O estudo de caso, de caráter exploratório, permite a apreensão do 

objeto de pesquisa nas suas diferentes características, ao mesmo tempo em 

que instiga a logicidade do pensamento, ao permitir observação de fatos e o 

estabelecimento dos vários nexos entre eles. Trata-se de um caminho eficaz 

para se compreender, de um modo sistêmico, como as variáveis convergem 

para se inter-relacionar em um dado ambiente, criando níveis de 

interdependências com ambientes de outras escalas. 

O procedimento metodológico foi o da análise ampliada, 

combinando-se técnicas quantitativas e qualitativas, priorizando-se o 

qualitativo nas interpretações das informações obtidas para a caracterização 

da realidade do consórcio. As técnicas quantitativas foram úteis para 

explicitar com maior objetividade os fenômenos sensíveis e aparentes. As 

técnicas qualitativas foram de valia para se proceder à interpretações 

relacionadas ao contexto e aos processos relacionados com o setor do 

vestuário e o consórcio, permitindo-se compreender os significados que os 

indivíduos dão às suas ações, interpretadas como inovadoras, numa 

perspectiva histórica e holística. 
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Também se optou por uma análise multiescalar, em consonância 

com a abordagem sistêmica da realidade. Nesse sentido, a competitividade 

sistêmica foi interpretada tomando-se por base três níveis escalares do 

sistema capitalista: macro, meso e micro. Essas várias escalas de análise da 

pesquisa foram medidas pelo ambiente tomado como objeto da pesquisa, ou 

seja, Campo Grande no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Para a consecução do trabalho, o mesmo foi iniciado com um 

trabalho de revisão bibliográfica sobre o assunto, momento em que foram 

selecionados os conceitos básicos  e os documentos informativos a respeito 

do setor do vestuário e das realidades das várias escalas que se pretendeu 

tomar como objeto de análise. Em realidade, a revisão bibliográfica foi 

constante, na medida em que os conceitos, teorias e novas informações 

foram sendo requeridos ao longo do trabalho. 

Procedeu-se a um estudo de caráter exploratório, que constou de 

levantamento e organização do material documental e estatístico sobre o 

assunto, além de entrevistas estruturadas aplicadas a todos os empresários e 

aos membros de consultoria e gerenciamento do consórcio. 

Em seguida, os dados coletados em forma bruta foram sendo 

tabulados e agrupados de acordo com os pressupostos da pesquisa, 

resultando em categorias representativas para a interpretação. Cada unidade 

de análise, no nível micro, meso e macro do sistema foi sendo interpretada 

como totalidade parcial do sistema econômico analisado, este tomado como 

realidade mais abrangente. Foram verificadas as várias forma de integração 

do consórcio de exportação do setor da indústria do vestuário nos 

diferentes níveis escalares do sistema capitalista internacional, procurando-

se interpretar as especificidades e o nível de desempenho desse 

empreendimento de negócio em Campo Grande. 

O presente projeto de pesquisa é integrante da linha de pesquisa 

“Dinamismos locais e alternativas de desenvolvimento” do Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento Local da Universidade Católica Dom 

Bosco, além de estar inserido e articulado ao conjunto de projetos 

realizados por pesquisadores que constituem o Grupo de Pesquisa Lattes, 

na linha “Dinâmica Territorial em Desenvolvimento Local”. 

 O trabalho de dissertação foi estruturado em seis capítulos. No 
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primeiro capítulo buscou-se avaliar o consórcio de exportação como 

ferramenta alternativa de desenvolvimento local para empresas de pequeno 

porte e a forma como vem sendo estimulado a ser utilizado, em termos de 

política pública. 

O segundo capítulo apresentou o método de abordagem do 

trabalho científico, assim como o referencial teórico que balizou o presente 

estudo.                           

 Já no terceiro capítulo foi analisado o comportamento do modelo 

econômico brasileiro, para melhor compreender o desempenho do setor do 

vestuário perante o mercado internacional.  

 No capítulo quatro mostrou-se as condições do ambiente 

macroeconômico, dados pelo mercado mundial e pelo ambiente nacional e 

nele as características do setor do vestuário como componente da cadeia 

têxtil  e sua forma de inserção no mercado internacional.  

Já o capítulo no quinto apresentou-se as características e 

desempenho do meso ambiente, ou seja, Região Centro-Oeste e  Estado do 

Mato Grosso do Sul relativos à cadeia têxtil  e setor do vestuário.  

Finalmente, no sexto capítulo apresentou-se o ambiente local,  a 

atuação do setor do vestuário nesse micro-ambiente, assim como as 

condições de emergência e sustentabilidade do consórcio de exportação. 
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CAPÍTULO I 

 

CONSÓRCIO DE EXPORTAÇÃO COMO ALTERNATIVA DE 

DESENVOLVIMENTO LOCAL 
 

O presente capítulo foi organizado para apresentar o consórcio de 

exportação e sua forma de implantação, conforme as regras estipuladas pela 

APEX, buscando-se analisar o referido instrumento de organização de 

empresas, como alternativa de desenvolvimento local. 

 O associativismo vem se apresentando como uma das soluções 

para tornar as pequenas e micro-empresas mais competitivas, no sentido de 

adequá--las aos volumes de vendas exigidos para se enfrentar as demandas 

do mercado internacional,  assim como ao gerenciamento de vendas 

concentradas. 

Atualmente, os consórcios confirmam-se como uma importante 

tendência para o desenvolvimento de mecanismos organizativos entre 

pequenas e micro-empresas, visando melhorias de desempenho, via 

remodelação e modernização da sua estrutura produtiva. 

 

 

1.1  O QUE É CONSÓRCIO 

 

   Para se compreender o consórcio, é necessário antes, 

compreender a noção de “contrato” e de “sociedade”. Para Martins, (2002), 

o contrato constitui um acordo de livre vontade entre duas ou mais pessoas. 

Quando esse contrato é formalizado, com personalidade jurídica, 

estipulando-se direitos e obrigações dos componentes que buscam lograr 

um fim comum, passa-se, segundo o autor, a uma condição de “sociedade” 

O consórcio é composto por uma forma de associativismo entre 
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sociedades,ou seja, somente pessoas jurídicas podem integrar consórcios 

(MARTINS, 2000). Assim, um consórcio nunca é constituído por pessoas 

naturais,  como o é o caso do contra, mas apenas por sociedades, empresas 

formalmente constituídas.  

No Brasil,  o consórcio é regulamentado pela lei 6404/76, a lei das 

sociedades por ações.   

Nas sociedades, o grupo ganha uma nova identidade, ou seja, uma 

personalidade jurídica. Já o consórcio não precisa ganhar personalidade 

jurídica para ser constituído. Basta um contrato, no qual são estabelecidas 

as obrigações e os direitos que cabem a cada uma das empresas 

participantes, conforme pode-se observar no parágrafo primeiro do artigo 

278: 

 
§ 1º  O consórcio não tem personalidade jurídica e as 

consorciadas somente se obrigam nas condições previstas 
no respectivo contrato,  respondendo cada uma por suas 
obrigações,  sem presunção de solidariedade. 

 
Em uma sociedade, os componentes, que são pessoas, tornam-se 

sócios, com responsabilidade ilimitada.  Já consórcio é constituído por 

quem pretende agrupar-se no sentido de juntar esforços coletivos para 

empreender algo, sem a necessidade de ser sócio. Assim, a falência ou 

insolvência de alguma das consorciadas não se estende às outras, 

mantendo-se a continuidade integral do consórcio. 

A figura jurídica brasileira sobre consórcio está muito mais 

voltada para os empreendimentos organizados para aquisições de bens, 

como os consórcios de automóveis e quem  entra em um consórcio desse 

tipo, tem como meta apenas a aquisição desse bem. 

Por não ter personalidade jurídica, o consórcio em si não fatura, 

não apresenta lucro, não contrata e, não recolhe tributos como Cofins, Pis, 

Imposto de Renda, ICMS, IPI ou ISS, confirmando que essas ações ocorrem 

no âmbito específico de cada empresa consorciada (Idem, ibidem).  

Embora não tenha personalidade jurídica, é permitido ao 

consórcio ter CNPJ (o antigo CGC), sendo obrigatória por uma orientação 

da Secretaria da Receita Federal (IN 105/84) sua inscrição nesse cadastro, 

além de possuir sede e pessoa jurídica própria (Idem, ibidem).   
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Para se constituir um consórcio é necessário um contrato por 

escrito, que deve conter as seguintes características (MARTINS, 2002): 

 

•  O nome do consórcio; 

•  O objeto do empreendimento; 

•  A duração, endereço e foro (onde vão se julgar as questões 

pendentes); 

•  As obrigações e responsabilidades de cada sociedade 

consorciada, e das prestações de serviços específicas; 

•  Normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados; 

•    Normas sobre a administração do consórcio, contabilização, 

representação das sociedades consorciadas e taxas de 

administração, se houver; 

•  Forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum; 

•  Contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se 

houver. 

 

O Consórcio é, portanto, uma forma das sociedades pequenas, 

juntarem esforços para se tornarem mais capazes, eficazes e competitivas, 

ganhando maior agilidade na apresentação e implementação de projetos de  

interesse comum (Idem, ibidem).  

A diferença da cooperativa em relação ao consórcio é que a 

primeira é uma sociedade civil ,  sem fins lucrativos, mas com personalidade 

jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, sendo que a 

relação dos cooperados com a sociedade é de proprietário uma vez que este 

adquire cotas de participação na cooperativa. Trata-se de uma sociedade 

(grupo econômico ou social) baseada em princípios de igualdade de 

participação, esforços e resultados, com o objetivo de conquistar benefícios 

para os associados, exercendo um tipo de atividade.  No Brasil ,  é a lei Nº 

5.764/1971 que rege a constituição e o funcionamento das Cooperativas.  
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1.2 O QUE É CONSÓRCIO DE EXPORTAÇÃO 

 

A proposta de consórcio de exportação surgiu no Brasil ,  com base 

nos modelos do norte da Itália, como uma tentativa de mudança da 

realidade local,  reunindo pequenas empresas de um mesmo setor produtivo 

que se filiam a uma instituição¨”líder”, possuindo razão social própria, 

gerência específica e sem fins lucrativos. 

Unindo forças, essas micro e pequenas empresas conscientizam-se 

de que podem deixar de lado o preconceito de “inimigos comerciais” para 

se tornarem parceiras, conquistando assim novos nichos de mercado no 

ambiente internacional, minimizando seus custos operacionais e auferindo 

lucros. 

A experiência italiana com consórcios de exportação apresenta-se 

como um agrupamento significativo de empresas de pequeno porte, em 

ambiente de grande competitividade e ao mesmo tempo operando de forma 

solidária no uso de serviços coletivos e desenvolvimento tecnológico. 

Esses agrupamentos de empresas de pequeno porte deu origem 

aos distritos industriais na Itália,  principalmente com indústrias do mesmo 

setor, que operam num ambiente de solidariedade e confiança, com o 

compartilhamento de experiências para benefício mútuo. 

 Ao todo, segundo informações da Federação Italiana dos 

Consórcios de Exportação - Federexport,  existem cerca de 300 consórcios 

na Itália, envolvendo por volta de 7000 PMEs exportadoras. Essa federação 

é uma associação, que surgiu em 1974 e tem como atribuição representar e 

coordenar as atividades da rede de 120 desses consórcios de exportação. 

De acordo com os dados apresentados, o consórcio de exportação 

significa uma forma de associação sem fins lucrativos, em torno da qual 

aliam-se estrategicamente algumas empresas, formalizadas por um contrato, 

voltando-se para objetivos comuns em termos de atendimento de alguns 

serviços. Constituem-se de associações de pequenas e médias empresas, 

com a finalidade de promover as exportações das firmas consorciadas, 

podendo comercializar os produtos dessas mesmas empresas no mercado 

externo. 

O Consórcio de Exportação possui a configuração de empresa 
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privada, em todos os sentidos, porém não mercantil ,  prestando serviços 

gratuitos aos seus sócios mantenedores ou com valores sempre abaixo do 

preço de mercado praticado por consultorias privadas (AMATO NETO, 

2000). 

A sua constituição inicia-se por um entendimento anterior por 

parte dos interessados, a respeito dos objetivos e funções a serem 

desenvolvidas, capazes de dar suporte às debilidades ou dificuldades das 

empresas aliadas. O consórcio supõe um órgão central,  gerencial e 

repassador de funções aos consorciados.  

O grande objetivo do Consórcio de Exportação é o de promover a 

competitividade de seus associados frente ao mercado internacional, 

minimizando os custos e  riscos do processo de comercialização nesse 

âmbito, reunindo maiores recursos para desenvolver atividades 

promocionais no exterior (MARTINS, 2002).  

Procura, assim, promover a empresa, dando-lhe suporte básico à 

sua internacionalização e serviços relacionados, identificando as 

oportunidades de mercado, analisando as necessidades da empresa, 

definindo do perfil  dos potenciais parceiros no mercado internacional e 

assistindo às empresas sócias nas primeiras fases de negociação (AMATO 

NET, 2000).  

A rede de empresas que constitui o consórcio procura cercar-se 

de todo o apoio administrativo e logístico para o seu perfeito 

funcionamento e inserção no mercado. Quando  se consegue o apoio 

integrado da rede, obtém-se maiores ganhos de escala na produção, 

levando-se em conta a produção coletiva dos consorciados. 

Através do consórcio, os membros podem deter maiores 

informações sobre os representantes e agentes externos, assim como 

selecionar mercados e consumidores para seus produtos. Podem também 

organizar missões internacionais, promover participação em feiras, eventos 

e encontros empresariais de interesse, divulgando corretamente os seus 

produtos, tudo previamente agendado e decidido com as empresas filiadas. 

Os consórcios são classificados em quatro tipos, conforme as 

empresas associadas operem em um ou mais setores de atividade e 

contemplem a comercialização de um ou mais produto. 
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•    Monosetorial simples, envolvendo um setor e um produto;  

•  Monosetorial complementar, quando envolve um setor e 

produtos complementares; 

•   plurisetorial complementar, envolvendo dois ou mais setores e 

produtos complementares (por exemplo: consórcios que exportam alimentos 

e bebidas diversas); 

•   plurisetorial heterogêneo, envolvendo dois ou mais setores e 

produtos não complementares (por exemplo: consórcios que fornecem bens 

demandados pela hotelaria, como móveis, artigos de decoração, artigos de 

iluminação, etc.).  

As principais vantagens dos consórcios monosetoriais dizem 

respeito à racionalização da logística de exportação,  redução de custos 

envolvidos nas atividades promocionais (feiras, missões comerciais, 

campanhas publicitárias, etc.) e  simplificação dos procedimentos 

burocráticos e alfandegários (MARTINS, 2002). Já no caso dos consórcios 

plurisetoriais,  a vantagem tem origem na relação de cooperação que se 

estabelece entre empresas que não concorrem no mesmo mercado. 

Os serviços oferecidos pelos consórcios em benefício de seus 

associados são diversos:  

•  Prospecção comercial,  incluindo estudos de mercado, 

levantamento de oportunidades de negócios e informações de 

cunho geral;  

•  Serviços legais (tradução, interpretação e elaboração de 

contratos);   

•   Desenvolvimento conjunto de marcas para exportação; 

•   Elaboração de catálogos em língua estrangeira; 

•   Participação em feiras e organização de missões comerciais;  

•   serviços de publicidade; 

•   Acordos com bancos, agências de viagens e demais serviços de 

apoio à exportação;  

•   Organização de worshops, seminários e encontros diversos. 

 

Existem consórcios que prestam serviços menos “tradicionais”, 
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contribuindo para o estabelecimento de escritórios de representação no 

exterior,  treinamento de recursos humanos nas empresas consorciados,  

montagem de serviços de pós-venda,  elaboração de páginas na Internet e 

consultoria nas áreas tributária e de seguros. 

Como se pode observar, na legislação italiana, o consórcio tem 

personalidade jurídica própria  e há previsão de subvenção com recursos 

públicos, o que não está previsto em lei,  conforme a  realidade brasileira.  

A legislação italiana oportuniza os consórcios com um conjunto 

de incentivos, tanto de natureza financeira, com financiamentos 

subsidiados a fundo perdido, como de natureza fiscal,  propondo inclusive, 

exclusão do imposto de renda dos valores do consórcio destinados ao fundo 

de reserva indivisível,  voltado ao benefício das consorciadas. 

Por outro lado, o emprego do modelo jurídico italiano para 

associar empresas com vistas à prospecção do mercado externo não é, como 

aqui do Brasil,  voltado apenas para a demanda específica de um bem 

podendo não ser bem entendido pelas autoridades administrativas 

(MARTINS, 2002). A incerteza com relação a esse modelo no Brasil,  

segundo o autor, pode acarretar pesada autuação e até a perda da condição 

de enquadramento no SIMPLES. 

Como não há hoje, no Brasil ,  uma estrutura que confira segurança 

jurídica à associação de empresas para fins de exportação, Martins (op. 

Cit.)  propõe que se elabore uma que possa dar ganho de escala ao produtor 

e, conseqüentemente, maior competitividade.Segundo ele, essa estrutura 

poderia ter uma forma especial de consórcio, mas  por prazo indeterminado. 

De todo modo, a criação de consórcios de exportação no Brasil demandaria 

lei própria. Acrescenta Martins que, por força do disposto no artigo 150, § 

6º da Constituição Federal,  também dever-se-ia pensar em outra lei,  para 

exonerar as exportações das empresas optantes pelo SIMPLES.  

A falta de personalidade jurídica dos consórcios também poderia, 

dar origem a algumas dificuldades no acesso ao crédito, podendo ser 

contornada, na medida em que os consórcios, para execução de obras 

públicas pudessem obter financiamento em seu nome (MARTINS, 2002).  
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1.3 IMPLANTAÇÃO DOS CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃO NO 

BRASIL 

 

O governo federal vem estabelecendo procedimentos e políticas 

públicas de incentivo à exportação, incluindo aí as pequenas e micro-

empresas. Criou, para esse fim, no âmbito do Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, através do decreto nº 2.398, em 

21 de novembro de 1997, a Agência de Promoção de Exportações – APEX. 

Seu objetivo é o de implementar a política de promoção comercial de 

exportações estabelecida pela “Câmara de Comércio Exterior- CAMEX” da 

Presidência da República (APEX, 2002). Cabe à CAMEX a formulação, 

decisão, e coordenação de polít icas e atividades relativas ao comércio 

exterior de bens e serviços,  servindo de instrumento de diálogo e 

articulação junto ao setor produtivo, refletindo as necessidades dos agentes 

econômicos para fazer frente ao mercado externo. 

A missão da Agência de Promoção de Exportações - APEX é 

estimular as exportações brasileiras, especialmente as das empresas de 

pequeno porte. Para esse fim, procura desenvolver parcerias com entidades 

de classe empresariais e outras instituições sem fins lucrativos, visando 

implementar programas de promoção comercial,  estrategicamente definidos, 

sob um conceito ampliado de promoção comercial.  Além dessas ações de 

promoção comercial (feiras, missões, catálogos, degustações, etc.) a APEX 

apóia ações para adequar produtos e preparar empresas para a exportação.  

Esse organismo começou a operar em abril  de 1998, tendo como 

meta o aumento das exportações brasileiras para os atuais e os novos 

mercados, ampliando o número de produtos exportados com maior valor 

agregado e o número de empresas envolvidas com o comércio exterior 

(MDIC, 2002). 

O governo federal viu na flexibilidade, uma das características 

das micro, pequenas e médias empresas, a potencialidade básica para que as 

mesmas possam se adequar às mudanças bruscas, características do 

mercado internacional.  Por esse motivo, passou-se a apostar no incentivo à 

formação de uma cultura exportadora entre esses empresários (APEX, 

2002). Tendo em vista o potencial produtivo de grande importância para a 
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atual economia nacional,  esse segmento empresarial de micro e pequenas 

empresas ganhou apoio do governo federal para ter acesso às informações e 

capacitação para buscar seu espaço no mercado mundial.  

 Desse modo, a APEX tornou-se um dos principais órgãos 

responsáveis pelo incentivo das micro, médias e pequenas empresas à 

constituição de Consórcios de Exportação no Brasil.  Os proponentes 

comprometem-se com metas de exportação, com o envolvimento de novas 

empresas nas exportações e com a geração de empregos. A forma de 

trabalho é a de custos compartilhados com gradativa redução do apoio da 

Agência (APEX, 2002). 

A APEX, além de suas próprias iniciativas, trabalha com quatro 

tipos de projetos: setorial,  horizontal,  consórcios ou cooperativas, e 

isolado, projetos esses que chegam através de instituições privadas sem 

fins lucrativos, instituições públicas e pelos SEBRAE-UF. Os proponentes 

devem se comprometer com metas de exportação, com envolvimento de 

novas empresas nas exportações e com a geração de empregos. A forma de 

trabalho é a de custos compartilhados com gradativa redução do apoio da 

Agência (APEX, 2002). 

Os projetos de Consórcio de Exportação devem apoiar as ações de 

promoção de exportação dos produtos das empresas consorciadas (APEX, 

2002). 

As regras para formar os Consórcios de Exportação foram criadas 

em maio de 1999 pela Agência de Promoção de Exportações-APEX, sendo  

previstos dois tipos de consórcio, o de exportação e o de venda.  

O consórcio de exportação é considerado uma associação sem fins 

lucrativos, e o segundo, uma empresa comercial exportadora. Tanto os 

consórcios de promoção à exportação como os de vendas poderão ser de 

dois tipos: monossetoriais (empresas do mesmo setor); multissetoriais 

(empresas fabricantes de produtos diferentes); de áreas ou país (empresas 

que destinam seus produtos a uma única área ou país).   

Os Consórcios de Exportação criados no Brasil são monitorados 

pela APEX – Agência de Promoção de Exportações, operando em 

colaboração direta com a CAMEX – Câmara de Comércio Exterior em 

estreita colaboração com os Ministérios das Relações Exteriores e do 
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Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior.  

Em novembro de 2001 foi aprovado pela APEX - Agência de 

Promoção de Exportações, o projeto apresentado pela Associação Brasileira 

do Vestuário - ABRAVEST para formação de Consórcios de Exportação.  

A ABRAVEST, contratou os serviços de uma empresa estrangeira 

de nome Cadwell Pepper  Grace & Associates, para que em parceria com o 

SEBRAE, implementasse a formação de Consórcios de Exportação em 

diversos estados do Brasil.  

Este projeto está em linha com o programa de exportação do 

Governo Federal que incentiva as pequenas e médias empresas às 

exportações, considerando a desvalorização do real perante ao dólar, 

pretendendo assim minimizar o deficit  da nossa balança comercial.   

Como Consórcio de Exportação, entende-se à congregação de 

empresas com objetivos comuns como por exemplo:  

•  Empresas da mesma região geográfica.  

•  Empresas do mesmo setor.  

•  Empresas que queiram atingir um determinado mercado, 

com foco no internacional.   

 

Através dos Consórcios as empresas poderão obter inúmeros 

benefícios, tais como:  

 

•  Compra de matéria-prima e acessórios em geral no mercado 

interno e externo.  

•  Compra de equipamentos em geral.  

•  Participação em feiras nacionais e internacionais.  

•  Organização de missões ao exterior para identificação de novos 

mercados.  

•  Elaborar pesquisas de mercado.  

•  Obter marca própria do Consórcio, como identificação nos 

novos mercados.  

•  Selo de qualidade, através do atendimento de determinados 

requisitos.  
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•  Estabelecer unidades no exterior, como depósito de 

mercadoria, show-rom e escritórios de representação.  

•  Organizar cursos de treinamento e formação em colaboração 

com o SEBRAE.  

•  Elaboração de material promocional, como brochuras e folders 

descrevendo o  perfil  da empresa.  

•  Contratação coletiva de seguros.  

•  Negociação com bancos para se obter melhores condições 

financeiras.  

.  

 O Consórcio de Exportação, segundo o SEBRAE de São Paulo 

(2002) é definido como sendo:  

. . .um agrupamento de empresas com interesses comuns,  
reunidas em uma entidade estabelecida juridicamente sem 
f ins lucrativos,  na qual as empresas participantes tenham 
maneiras de trabalho conjugado e em cooperação com vistas 
aos objet ivos comuns de melhoria da oferta exportável  e  de 
promoção de exportações.  

 

 
1.4 ETAPAS PARA A MONTAGEM DE CONSÓRCIOS DE 

EXPORTAÇÃO 
 

De acordo com o manual disponibilizado pela APEX, as propostas 

para a montagem de um projeto de formação de consorcios de exportação 

devem obedecer  a três fases. 

 

1.4.1 FASE DE APOIO À CRIAÇÃO DO CONSÓRCIO 

O objetivo principal dessa fase é o de selecionar as empresas que 

formarão o consórcio. Nela estão incluídas as seguintes atividades: 

•  Preparação da unidade gerencial do projeto; 

•  Elaboração do manual de apresentação do projeto para se 

distribuído às empresas; 

•  Sensibilização, arregimentação e motivação das empresas; 

•  Identificação das empresas 

•  Avaliação das experiências de exportação e do estágio 

tecnológico das empresas. 
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•  Seleção das empresas a serem visitadas e analisadas; 

•  Preparação do material para diagnóstico das empresas 

•  Seleção final das empresas que detenham efetivo potencial 

exportador 

•  Seleção e priorização dos mercados para os quais serão 

dirigidas as ações de prospecção e promoção dos produtos 

exportáveis.  

•  Identificação da estrutura e forma de organização do consórcio 

mais adequadas para o grupo de empresas selecionadas. 

 

1.4.2 FASE DA CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO 

 

O objetivo é a instalação do consórcio, incluindo os seguintes 

procedimentos: 

•  Definição  e adequação do Estatuto à realidade das empresas 

selecionadas; 

•  Elaboração do Regimento Interno; 

•  Definição do perfil  do gerente e identificação de possíveis 

candidatos a gestor do consórcio 

•  Análise das necessidades financeiras e avaliação dos custos e 

riscos;  

•  Constituição jurídica do consórcio e criação ou contratação da 

empresa comercial exportadora que prestará os serviços de 

comercialização, quando for o caso; 

•  Aprovação do Estatuto e do Regimento Interno;  

•  Instalação do consórcio. 

 

1.4.3 FASE DE MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO 

 

O objetivo dessa fase consolidar e fortalecer os consórcios 

constituídos, com o foco em ações de melhoria de  oferta  exportável e em 

atividade de promoção, abrangendo as seguintes açõs: 

•  Custeio das atividades de gestão, contratação de gerente, 
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locação de escritório, despesa de comunicação; 

•  Estudos de mercado; 

•  Ações direcionadas à melhoria da oferta exportável; 

•  Avaliação da necessidade de contratar consultorias de 

marketing, design, qualidade, produção; 

•   Realização de seminários com profissionais dessas áreas de 

consultoria 

•  Ações de promoções diretas à exportação. 

 

 

1.5 EXEMPLOS DE CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃO QUE OPERAM 

NO BRASIL 

 

Ainda que recente a introdução desse modelo de consórcio de 

exportação no Brasil,  alguns estados da federação já contam com seus 

primeiros consórcios em fase de implantação e consolidação a exemplo de 

Minas Gerais,  São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santos dentre outros, ao 

que tudo indica, uma possível alternativa de sucesso como convivência 

empresarial e na deflagração de um processo de desenvolvimento local. 

Já se pode apontar alguns exemplos de consórcios que vêm 

obtendo bons resultados podendo encontrar no Distrito Federal o Flor 

Brasil,  possuindo doze associados que produzem biquínis, maiôs e 

acessórios diversos, exportando para a Itália mais de 2.600 peças de 

vestuário. 

Iniciaram esse ano as vendas para o mercado da América do Norte 

pretendendo chegar ao total de 22 mil biquínis em dois anos, atingindo 

assim um faturamento de 400 mil dólares. 

As peças são desenhadas com destaque para o artesanato 

brasileiro com pedrarias, conchas e sementes de frutas tropicais, destacados 

em cores bem vivas. 

Na Baixada Santista outro consórcio desenvolve a marca “Vida 

Brazil” que também reúne doze empresários e se dedicam à moda praia, 

f i tness  e confecções de malharia e até o fim de 2003 pretendem vender para 
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o exterior 120 mil peças. 

Além do dólar estar favorável a vantagem de comercializar moda 

praia para o mercado exterior é reduzir a sazonalidade do setor.  

O fim do verão brasileiro, quando as vendas despencam inicia-se 

as exportações para Portugal, Espanha, Estados Unidos, França e Holanda, 

conforme dados do consórcio denominado de  Mar Egeu .  

Referente ao setor moveleiro, Santa Catarina e Brasília tem 

exportado móveis,  cadeiras e mesas escolares para o mercado africano, tudo 

com o selo Made in Ceilândia ,  marca registrada desses produtos. 

Um dos problemas enfrentados pelas várias empresas fora do país 

é a desconfiança dos estrangeiros em relação ao cumprimento de prazos e o 

valor de produção, nem sempre suficientes para cumprir contratos de 

vendas mais exigentes. 

Alguns estados brasileiros já contam com seus primeiros 

consórcios consolidados à exemplo do artesanato e aguardente em Minas 

Gerais,  o de móveis de Santa Catarina e outros espalhados pelo Brasil 

levando a acreditar na possibilidade de se constituirem como exemplo de 

sucesso empresarial nessa forma de parceria. 

Em Mato Grosso do Sul o setor de vestuário mobilizou-se, dando 

origem ao primeiro Consórcio de Exportação com a denominação de 

Pantanal Fashion Export,  sinalizando para a possibilidade de que diferentes 

setores de nossa economia também se organizem. O momento foi propício 

devido à desvalorização do real perante o dólar, tornando nossos produtos 

competitivos no mercado internacional, e que resultará na possibilidade  de 

entrada de divisas em nosso país,  contribuindo  assim para equilíbrio da 

balança comercial.  

O consórcio foi constituído, observando-se as normas da APEX e 

está sendo administrado por uma consultoria especializada em Comércio 

Exterior absorvendo para si toda a responsabilidade gerencial do mesmo, 

além das ações administrativas junto ao Ministério das Relações Exteriores 

através da APEX-Agência de Promoção de Exportações. 

Trata-se de uma organização estabelecida juridicamente, 

constituída sem fins lucrativos na qual as empresas participantes definem 

antecipadamente como vão trabalhar em parceria com o objetivo de 



 34

melhorar  em  todos  os  sentidos a oferta de bens exportáveis. O primeiro 
 
Nome do Consórcio Artigos Produzidos 

Consórcio Vitória Export-convix moda praia 
Colatina Fashion Export moda jeans e camisaria 
Consórcio Muriaé Export Lingerie Noite  

Consórcio Vest Export Muriaé Lingerie Noite  
Consórcio Patos De Minas e Alto 
Paranaíba Sportswear 

Consórcio Vestexport (Recife) moda feminina, masculina, 
lingerie, praia 

Tropical Spice- Brás e Bom Retiro moda feminina 

São José do Rio Preto e região moda infantil 
Ceará Vest Export moda praia infantil e adulto 
Natural Fashion  Artigos em malha 
 
 

QUADRO  1  Consórcios de Exportação do Projeto ABRAVEST 
Fonte :  ABRAVEST,  2002  

 

Consórcio de Exportação em Mato Grosso do Sul, adotou o nome 

fantasia, “Pantanal Fashion”, contextualizada no ambiente natural do 

Pantanal sul-matogrossense às empresas consorciadas. 
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CAPÍTULO II 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  
 

Esse capítulo foi organizado com o intuito de apresentar o 

método de abordagem do trabalho científico, as bases conceituais,  em 

consonância com a questão norteadora e objetivos pré-estabelecidos. 

 

 

2.1  COMPETITIVIDADE SISTÊMICA 

 

Nas condições dadas pela conectividade do planeta, a 

competitividade econômica passou a ser analisada como um fenômeno 

sistêmico (YOGUEL, 2000).  Segundo esse autor, para essa nova forma de  

competitividade,  torna-se de fundamental importância a gestão dos agentes 

econômicos e a natureza do ambiente no qual eles atuam. Nesse caso, tanto 

a conduta dos agentes econômicos como o nível de desenvolvimento do 

meio adquirem importância na criação de vantagens competitivas. É nesse 

sentido que Meyer-Stamer (2001) apresenta a competitividade sistêmica 

como uma estratégia de desenvolvimento local.   

A abordagem baseada nesse conceito favorece, segundo o autor, a 

detecção de pontos fortes e fracos no desempenho do setor empresarial,  nos 

seus vários níveis de organização, tanto do próprio empreendimento, como 

nos outro ambientes:   local, regional ou nacional. 

 Para compreender essa forma de competitividade é necessário 

antes, entender o próprio modelo do sistema nacional.  Segundo Meyer-

Stamer (op.cit .) ,  os sistemas constituem modelos de desenvolvimento, 

sendo necessário aclará-los, para se compreender seus princípios de 



 36

organização, e seria o desenho político econômico de uma sociedade 

nacional aquele a definir,  de fato, as características específicas do 

comportamento econômico dos atores e do dinamismo de organizações 

regionais e locais.  Chama-se a esse nível de entendimento da 

competitividade sistêmica de “nível meta”. 

Só após compreender o nível meta, conforme aponta Meyer-

Stamer (2001), é que se pode analisar seu comportamento diante de 

sistemas mais amplos e seus sistemas integrantes em níveis menores. As 

turbulências das condições macro sistêmicas (nível macro) podem se tornar 

desfavoráveis ou favoráveis a determinados tipos de desempenho  nacional, 

repercutindo nos níveis regional e local. 

 

 

 

 
 

FIGURA 1  Níveis de competitividade sistêmica de Meyer-Stamer 

Fonte: Meyer Stamer, 2001. 
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 Para o autor,  é muito importante ainda o conhecimento de 

processos interativos, construídos como tecido social e econômico, com 

incentivo de políticas públicas, tanto no nível nacional, como regional e 

local (nível meso) para o setor econômico que se pretende 

compreender.Esses processos permitem a criação de condições sistêmicas, 

sob forma de um ambiente interativo, favorável a processos de 

desenvolvimento endógeno e sustentável. 

 

 

2.1.2  SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS 

 

Para se efetuar a análise sistêmica de setores produtivos 

industriais da economia, é fundamental o uso do conceito de “sistemas 

produtivos locais”. Esse conceito está sendo re-elaborado, nos dias atuais,  

a partir  dos estudos clássicos de Alfred Marshall (1842-1924) sobre  

“distritos marshallianos”, na teoria de localização industrial,  realizados no 

final do século XIX e início do século XX, no contexto da economia 

capitalista industrial da Inglaterra. 

Para compreendê-lo, Marshall  (1996) se reportou às distintas 

fases pelas quais pode passar um determinado setor da economia, quando 

ocorre a concentração de várias unidades em um mesmo território, seja na 

escala de uma rua, bairro ou cidade. Nesse caso, o setor atinge o chamado 

nível de especialização territorial,  que ele chamou de economia de 

aglomeração. 

Essa aglomeração pode futuramente passar por um arranjo 

interno, constituído pela simples presença das empresas de pequeno e 

médio  porte, que mesmo concorrentes, ajudam a atrair novas empresas do 

mesmo setor.  Essas, por efeito de proximidade, passam a manter com 

aquelas empresas industriais anteriores, relações de cooperação, seja sob a 

forma de fornecedores ou de prestadores de serviços. Seria o momento  da 

estruturação do “arranjo produtivo local” .  Nesse momento, pode-se obter 

no território, um mercado de trabalho especializado, que respeita e divulga 
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um mesmo padrão de qualidade, podendo apresentar alguma forma de 

esforço integrado para trazer inovações e treinamento para o setor. 

Quando ocorre o aprofundamento do nível de cooperação entre as 

empresas aglomeradas do arranjo produtivo local, ao ponto de se criar uma 

forma de governança própria, ou seja, um organismo central que represente 

e regule as ações das empresas do setor,  de forma  conjunta e integrada, 

atinge-se o nível da organização de um “sistema produtivo local”, trazendo 

um efeito extremamente favorável para a competitividade desse território 

especializado em um determinado setor da economia produtiva. 

Para Putnan (1998), a velocidade e consistência da passagem de 

um momento para o outro vai depender da “comunidade cívica”, ou seja, da 

capacidade cultural das unidades empresariais aí  existentes de interagir de 

forma solidária e em um ambiente de confiança. Esse ambiente interativo 

favorece  trocas de experiências e informações, deflagrando processos de 

inovação.  De fato, a inovação emerge de meios locais mais aptos a criar,  

difundir e generalizar o uso das inovações tecnológicas (AYDALOT, s/d),  

O fenômeno de territorialização das empresas é importante na 

determinação da competitividade dos sistemas produtivos locais 

especializados, especialmente quando esses são organizados sob forma de 

redes horizontais (MAILLAT, 2002). Nesse caso, a territorialidade das 

empresas tem um efeito ativo, porque é através da proximidade das 

empresas localizadas em um dado território, que elas conseguem manter 

melhor as relações de cooperação/ concorrência entre si ,  para resultar em 

sinergias e complementaridades necessárias ao funcionamento da rede. A 

sinergia, nesse caso, segundo Maillat (op.cit.) vai depender do grau de 

integração entre as empresas produtivas do mesmo setor, para produzir 

valor agregado. A complementaridade constrói-se com base nas relações 

com outros organismos ou empresas que venham complementar suas 

necessidades (laboratório de pesquisa, serviços de fornecedores, centros de 

treinamento, órgãos públicos cooperativos, indivíduos especializados). O 

meio também tem efeito sobre essa competitividade, se nele existir infra-

estrutura física, regras e dispositivos institucionais favoráveis. 

Entretanto, não é suficiente a existência desses elementos no 

arranjo do meio. O nível de competitividade, como sistema territorial, dar-
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se-á, se a dinâmica desse arranjo funcionar por uma dada capacidade dos 

atores, em cooperar e modificar comportamentos em função das 

transformações tecnológicas e do mercado (MAILLAT, 2002). 

 

 

2.1.3 FORÇAS SISTÊMICAS LOCAIS ORIGINÁRIAS DO PROCESSO DE RELAÇÃO 

SOCIAL: O CAPITAL SOCIAL  

 

A análise feita por abordagem sistêmica permite evidenciar as 

forças originadas por diferentes tipos de relação social que melhor definem 

o nível desempenho dos sistemas produtivos locais.     

Nesse caso, é importante distinguir “colaboração” de 

“cooperação”, ambas as formas de relação, importantes e complementares 

como princípios de organização interna dos sistemas econômicos. 

Analisando-se a própria etimologia dos termos, pode-se depreender que no 

primeiro caso, colaboração (coo + labor + ação), a organização econômica 

parte da divisão de trabalho, uma força produtiva já sobejamente estudada 

durante a vigência do sistema fordista de trabalho, predominante após a 

Segunda Revolução Industrial,  via soma de ações  especializadas 

(taylorismo).  No segundo caso, ou seja,  cooperação (cooper + ação), as 

forças são decorrentes de processos interativos, ampliados por gestos de 

confiança e solidariedade, trazendo como resultado a multiplicação das 

forças originais, fenômeno conhecido como “sinergia”.  

A cooperação interativa ou sinérgica por meio da cooperação 

solidária é significativa como força de relação social,  quando se pretende 

multiplicar as forças endógenas. É indicada para melhoria do desempenho 

de sistemas econômicos mais frágeis.  Entretanto, a complementaridade dos 

dois princípios, colaboração e cooperação, pode ampliar ainda mais o 

desempenho dos sistemas produtivos locais. 

A capacidade para cooperar em um dado sistema territorial, 

proporcionando forças sociais e econômicas do tipo sinérgica e 

complementar,  constitui o chamado “capital social”. Para Durston 

(1999:104)  o capital  social emerge de  um conjunto de  normas, 

instituições e organizações que promovem a confiança e a cooperação 
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entre as pessoas na comunidade e na sociedade em seu conjunto .  Além de 

vantagens comparativas, essa forma de capital pode dar origem a um  bem 

estar comum para a comunidade. Ao contrário, se ocorrer um 

individualismo em todas as formas de comportamento, sem se pensar no 

conjunto das pessoas, a probabilidade de insucesso, como resultado final,  

virá de um processo de desconfiança e falta de crédito personalizado. 

De acordo com as idéias comungadas por Putnan (1998),  uma 

associação desse tipo funciona efetivamente, se todos os seus participantes 

continuarem cumprindo com suas obrigações, fato determinante para o 

sucesso do empreendimento. Os elementos confiança e credibilidade 

tornam-se seus componentes básicos, encerrando praticamente toda 

transação comercial em determinado período de tempo.  

O fator confiança, ética e respeitabilidade entre os 

protagonistas impulsionam toda a força de cooperação para o bom resultado 

dos projetos comunitários, e o cidadão comum passa a ser o principal 

beneficiário dessas ações. Os envolvidos devem estar cientes do risco do 

descumprimento das regras e os organizadores têm o cuidado prévio de 

selecionar e escolher os participantes, confirmando as premissas de 

respeitabilidade e honestidade. Essa confiança inevitavelmente acarretará 

em cooperação, implicando em uma previsão de comportamento dos atores 

envolvidos, minimizando assim os riscos de uma decepção ética ou moral.  

O sentimento de confiança é de fundamental importância para o 

sucesso dos negócios. A ausência de confiabilidade entre empresas 

constitui-se em um importante obstáculo ao desenvolvimento econômico, 

pois parceiros respeitando os compromissos assumidos confirmam a solidez 

das redes empresariais.  O capital social,  baseado na confiança, normas e 

cadeias de relações sociais, passa a ser considerado um bem público. 

Ainda, por ser um atributo da estrutura social na qual o indivíduo é 

inserido, esse capital social não é propriedade de ninguém.  

O capital social exerce um papel importante na emergência de 

“redes solidárias” com o envolvimento cada vez mais ativo das 

comunidades nos projetos sociais integrados. 

 



 41

2.1.4 FORÇAS SISTÊMICAS LOCAIS ORIGINÁRIAS DO PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM COLETIVA 

 

Como foi apontado acima, os sistemas produtivos locais também 

dependem, para ampliar suas vantagens competitivas, do processo de 

aprendizagem coletiva, ou seja, da capacidade que os componentes do setor 

possuem de inovar o sistema, por processos interativos de aprendizagem. 

Para Ferrão (2002) esse processo depende de como as organizações 

conseguem gerar conhecimento tácito, combiná-lo com conhecimento 

codificado, de forma organizada e disseminá-lo para os outros componentes 

do sistema.  

Conhecimento “tácito”, para Ferrão (op.cit.) é aquele produzido e 

acumulado durante a rotina diárias dos trabalhos desenvolvidos no setor, no 

ambiente de trabalho ou nas horas de lazer, conhecido como “know-how”, o 

saber-fazer. Manifesta-se nas rotinas de organização e na experiência 

coletiva de certos grupos e é difícil  de transferir para fora da empresa 

(YOGUEL, 2000). 

O conhecimento codificado diz respeito ao saber de base 

científica e tecnológica vindo do ambiente externo à empresa através de 

literaturas específicas, como um conhecimento refletido e organizado. Para 

se assimilar o conhecimento codificado, há que se deter um mínimo de 

conhecimento tácito ou empírico sobre ele (YOGUEL, 2000). 

Para Johnson e Lundvall (1994 apud BOISIER, 2002), existem 

quatro tipos de conhecimentos vinculados ao conhecimento tácito e 

codificado: (1) o “saber o que” (know what) relacionado à simples detenção 

da informação; (2) o “saber por que” (Know why) relacionado ao 

conhecimento dos princípios e leis do conhecimento, portanto um 

conhecimento científico; (3) o “saber-como” (know-how)  relacionado às 

destrezas que se adquire nas empresas através da experiência direta de 

produção e de gestão; (4) o “saber quem” (know who) ,  t ipo de 

conhecimento desenvolvido dentro da empresa ou através de grupos de 

investigação. 

A disseminação dessas formas de saber pode ocorrer de diferentes 

maneiras. Os dois primeiros tipos de conhecimento podem ser adquiridos 
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no mercado, sob forma de literatura especializada, cursos, base de dados e 

outras fontes similares. O terceiro e quarto tipos só são possíveis de serem 

adquiridos através de cooperação empresarial e de alianças estratégicas. O 

know-how ,  por exemplo, não se transfere por veículos formais de 

comunicação, mas exige contato direto entre os indivíduos e o 

desenvolvimento de relações de confiança (YOGUEL, 2000). Portanto, as 

redes de cooperação e outras formas de alianças entre empresas, são 

estratégicas para a disseminação dos saberes construídos nos ambientes 

locais,  pelas empresas que dela fazem parte, consideradas suas forças 

endógenas.  

 

 

2.1.5  FLEXIBILIDADE DAS REDES HORIZONTAIS DE PEQUENAS E MICRO-

EMPRESAS 

 

As redes horizontais,  de caráter cooperativo entre  pequenas e 

micro-empresas, tem-se mostrado competitivas no atual mercado capitalista 

internacional,  em grande parte,  porque essas estruturas tem se mostrado 

mais flexíveis às constantes mudanças dadas pela globalização e mais ágeis 

para a incorporação de novas tecnologias por processos coletivos de 

aprendizagem. 

A crise de eficácia tornou-se latente, bem como a cadeia de 

produção persiste em manter a “rigidez” de seus princípios, influenciada 

pela teoria Tayloriana do Fordismo. Mas, a partir dos anos 60, anunciada a 

crise do Fordismo, a certeza de um desenvolvimento contínuo, via linha de 

produção, foi sendo bruscamente interrompida. Os países considerados 

ocidentais presenciaram um difícil  período de desaceleração de seu 

crescimento econômico a partir de 1970 a 80, com a crise do petróleo 

desestabilizando várias economias. As “ajudas” macroeconômicas dos 

países que durante 1940 a 1970 haviam impulsionado o crescimento, 

mostraram-se fragilizadas perante a realidade da acumulação capitalista.  

A revolução sistemática da tecnologia, principalmente no campo 

da informação, inserida no contexto mundial globalizado, tem levado os 

responsáveis pela formulação de polít icas de desenvolvimento à busca de 
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novos conceitos, tornando a organização produtiva mais enxuta e flexível.  

Assim, no final dos anos 80 e início dos anos 90, observaram-se 

numerosas mudanças no nível da produção, tais como: polivalência, 

trabalho em tempo parcial,  nível de formação profissional, tecnologia de 

informação, combinação nova de materiais e comunicações extremamente 

rápidas e eficientes.  Passou-se, a valorizar o agrupamento de tarefas, 

transferindo-se aos trabalhadores a “responsabilidade” pelo sucesso dos 

mesmos, e assim possibilitando a eles, maior iniciativa e autonomia pelo 

seu desempenho.  

Com o acelerado processo de horizontalização dos ciclos de 

produção por parte das empresas e rompendo o modelo Fordista  que 

prevalecia desde o começo do século passado, surgiu o espaço e o momento 

propício para a proliferação de pequenas empresas, especialmente em 

atividades que passaram a requerer habilidades ou serviços especializados, 

ou que se voltaram para mercados que não são de interesse das grandes 

empresas. 

A cooperação interempresarial foi uma maneira de viabilizar o 

atendimento a uma série de necessidades das empresas, diante da crescente 

dificuldade em atuar isoladamente (PYKE, 1992). As redes empresariais de 

pequenas e micro-empresas, baseadas em parcerias,  permitem a combinação 

de competências e troca de know-how,  e servem para fortalecer o poder de 

compra e atuar nos mercados internacionais (CASAROTTO FILHO e 

PIRES, 1998).  

A flexibilização nos meios de produção, aliada à flexibilidade 

tecnológica, proporcionou condições necessárias para que uma infinidade 

de pequenas e micro empresas se apresentassem competitivas no cenário 

empresarial,  As empresas de pequeno porte demonstraram capacidade de 

sobrevivência, por estarem mais próximas do mercado e responderem 

rapidamente às mudanças que nele ocorrem, criando seus próprios métodos 

e “meios” de permanência empresarial.  

Podemos concluir que em termos de concepção de 

empreendimento, acabou a era do “Projeto de Fábrica” sendo substituída 

pela nova metodologia denominada “Projeto Negócio”, confirmando mais 

uma vez o importante papel do trabalho associativo ou cooperativo entre 
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organizações. Nesse novo “Projeto Negócio”, é ressaltado a estratégia 

competitiva, mercado, o poder dos governos ,  parcerias com fornecedores, 

clientes e concorrentes, terceirização, franquias, logística, com o “negócio” 

extrapolando a própria empresa. Nesse novo ambiente, as empresas  

desenvolvem estratégias próprias para atingir seus objetivos e a maneira 

como vai atingi-los, analisando as variáveis externas (oportunidades e 

ameaças) e as internas. 

 

2.1.6  DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

O desenvolvimento local implica, com base nas idéias de Ávila 

(2000), na manifestação de capacidades, competências e habilidades de uma 

dada comunidade territorializada, para agenciar e gerenciar seu próprio 

desenvolvimento, com ajuda de um ambiente cooperativo e solidário, 

mediante o aproveitamento de potencialidades próprias e  metabolização de 

experiências externas. 

De acordo com Le Bourlegat (2000:20), “. . .na dinâmica social 

estabelecida pelo atual mundo globalizado e contingente, as possibilidades 

apenas se efetivam, diante de oportunidades oferecidas pelos lugares .” 

Para a autora, essas oportunidades são passíveis de serem concretizadas, 

quando a ordem interna de uma  dada organização local estiver em 

consonância com as necessidades determinadas pelas demandas externas do 

mercado internacional,  garantindo-lhes  eficácia. Nesse caso, essa ordem 

local transforma-se em virtualidade para o mercado internacional,  mas só 

se transforma em força interna de desenvolvimento, se essas virtualidades 

forem percebidas e controladas no próprio lugar.   

 O processo de desenvolvimento local está baseado nas iniciativas 

inovadoras e mobilizadoras  de comunidades, articulando suas 

potencialidades locais dentro das condições sinalizadas pelo contexto 

social,  especializando-se nos campos em que tem vantagem comparativa 

(HAVER, 1996)  

As redes empresariais horizontais,  com base em cooperação 

solidária, oferecem condições de desenvolvimento local,  como uma forma 

de integração sócio-econômica capaz de deflagrar forças endógenas de 
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desenvolvimento sustentável.  Promove mobilização de atores em torno de 

um projeto coletivo que resulte em inovações para aumentar a 

competitividade e sustentabilidade das empresas  e a melhoria da qualidade 

de vida dos envolvidos. O grande desafio desses projetos é promover 

estratégias de desenvolvimento, extraindo da própria comunidade, soluções 

endógenas..  

Para Putnan (1998), nas comunidades em que emergem redes de 

relações solidárias horizontais, para a constituição de empreendimentos, 

pode se consolidar tanto a democracia  como o desenvolvimento 

econômico. 
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CAPÍTULO III 

 

O COMPORTAMENTO DO MODELO ECONÔMICO BRASILEIRO 

   A POLÍTICA INDUSTRIAL E O SETOR DO VESTUÁRIO 

 

O objetivo desse capítulo foi o de apresentar, de modo 

sintético, qual tem sido o comportamento do modelo econômico brasileiro 

perante o sistema capitalista internacional,  relacionado à atividade 

industrial  e no setor do vestuário. 

Essa interpretação dos padrões de organização polít ica e 

econômica e sua orientação para o desenvolvimento, como a disposição 

para mudar ou para aprender, ou ainda a capacidade brasileira para 

formular visões e estratégias, realimenta-se de uma memória coletiva, que 

serve para identificar a estrutura competitiva da economia. Esse tipo de 

análise é denominada por Meyer-Stamer (2001) de “nível meta”. Para esse 

autor, é o modelo nacional de desenvolvimento que permite definir as 

características do desenvolvimento regional e local.  

 

3.1 COMPORTAMENTO DO MODELO NACIONAL HERDADO  

 

 O Brasil  inseriu-se no sistema capitalista internacional, desde a 

deflagração do processo industrial,  na situação de periferia em relação aos 

países-pólos inovadores de tecnologia, para os quais sempre apresentou 

algum tipo de economia complementar. 

O sistema brasileiro passou a manter relações dialéticas com o 

centro do sistema capitalista, desde a fase colonial.  Desde então, 

tradicionalmente vem adotando um comportamento de  incorporação de 
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novas tecnologias propagadas pelos pólos internacionais de inovação, em 

cada momento de seus ciclos, seja de crescimento ou e recessão RANGEL 

(1982). Desse modo, tanto as fases recessivas como as de crescimento do 

sistema capitalista internacional tem se transformado em oportunidades de 

crescimento interno da economia brasileira. 

Entretanto, segundo a visão de alguns autores, a exemplo de 

Becker (1992), tem sido uma forma de “modernização conservadora”. A 

inovação é incorporada, sem romper com as estruturas políticas vigentes e 

os interesses pré-estabelecidos das estruturas dominantes.  Para  RANGEL 

(1982) o Brasil comporta-se de modo similar ao modelo prussiano de 

Estado, ou seja, com a modernização deflagrada por controle e incentivo do 

alto,  promovido pelo Estado-Nação, acionado por impulsos oriundos das 

bases. De fato, tem-se podido observar que as grandes mudanças no sistema 

industrial brasileiro, tem ocorrido, sobretudo, por incentivos de políticas 

públicas federais, mesmo que conduzido por movimentos sociais.  

 

 

3.1.1- A ATIVIDADE INDUSTRIAL BRASILEIRA POLARIZADA POR 

SÃO PAULO 

 

 São Paulo emergiu como primeiro espaço de inovação, quando 

internalizou o pólo de industrialização, na década de 30 do século XX, 

durante a terceira fase recessiva do sistema capitalista internacional 

(RANGEL,1982). Esse processo ocorreu através de um mecanismo de 

substituição de importações, uma forma de crescimento endógeno, com 

capitais internos e voltado ao consumo interno (LE BOURLEGAT, 2000). 

Essa manifestação de crescimento foi possível porque já haviam sido 

criadas historicamente as pré-condições essenciais internas de acesso às 

tecnologias de vanguarda (RANGEL, op.cit.) .   

Nesse sentido, as condições mais favoráveis estavam em São 

Paulo. O processo industrial  manifestou-se no setor da indústria têxtil  de 

algodão, sob o incentivo de políticas protecionistas de Estado para 

importação (Idem, ibidem), além de investir  em obras de infra-estrututura e 

assumir a organização das indústrias de base, petróleo e  aço (LE 
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BOURLEGAT, op.cit.) .  O Brasil,  através de São Paulo tentava incorporar 

um modelo Fordista de produção, gerado após os avanços tecnológicos da 

Segunda Revolução Industrial e nas condições dadas pelo mercado 

internacional da época. 

O restante do espaço nacional incorporou o conhecimento 

tecnológico vindo de fora, em acordo com suas forças internas construídas 

anteriormente. No caso de Mato Grosso do Sul,  a chegada da ferrovia, 

desde a Primeira Guerra (1914), t inha proporcionado um forte crescimento 

à cidade de Campo Grande. A conjugação de mercado para a carne bovina 

em várias escalas do sistema econômico vigente (internacional, nacional, 

regional e local) tinha atribuído um forte dinamismo à cidade de Campo 

Grande, especialmente nas décadas de 30 e 40 do século XX, atraindo 

pequenos comerciantes e artesões de origem estrangeira, vindos de 

Corumbá, Nioaque, Cuiabá ou diretamente de São Paulo (LE BOURLEGAT, 

2000). 

 Segundo a autora, Campo Grande, em 1940, tinha se 

transformado na maior cidade do Centro-Oeste, passando à condição de 

comando da 9ª Região Militar (1934), condições que proporcionaram um 

mercado consumidor local atraente, a ponto de estimular a população 

migrante a organizar pequenas indústrias manufatureiras. Entre elas 

estavam as primeiras indústrias do vestuário de Campo Grande, 

apresentadas sob forma de pequenos negócios no comércio local. 

Destacaram-se, nessa época, a presença de confecções femininas, alfaiates 

e confecções para uniformes militares (Idem, ibidem).  

Sob a iniciativa da União, entretanto, surgiu a primeira tentativa 

de planejamento territorial ,  com organização regional, visando 

funcionalizar o espaço nacional, com organização de economias 

complementares ao desenvolvimento das indústrias do pólo de São Paulo 

(LE BOURLEGAT, 2000).  Através de um Projeto nacional 

desenvolvimentista, o governo federal criou programas e incentivos para 

realocar em fases sucessivas, recursos materiais,  humanos e financeiros 

para o interior do território nacional,  tomando forma de avanços de 

fronteira agrícola da conhecida “marcha para o oeste” (idem, ibidem). Esse 

novo direcionamento ao modelo de desenvolvimento econômico nacional, 
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inibiu o crescimento das indústrias locais, que foram sucessivamente 

sofrendo a concorrência das indústrias de São Paulo. 

Após a Segunda Guerra Mundial,  especialmente nos anos 60, com 

a nova fase de crescimento do sistema capitalista internacional,  a 

industrialização brasileira passou a contar com a participação de 

multinacionais. O processo de industrialização, entre a metade dos anos 50 

até o final dos anos 70, foi  um exemplo típico de substituição de 

importações liderada pelo Estado, mas com forte participação de capital e 

tecnologia estrangeiros. Deu-se num contexto de novas incorporações de 

tecnologia de vanguarda e forte dinamismo, no qual as exportações de bens 

agrícolas continuaram sendo muito importantes para se garantir aquisição 

de máquinas industriais no mercado externo.  

O investimento público teve papel de suporte ao setor privado, 

especialmente ao investimento estrangeiro. Para Tavares e Serra (1973) o 

principal elemento garantindo o dinamismo econômico do período foi o alto 

grau de ‘solidariedade orgânica’ entre as atividades produtivas das 

empresas estatais e multinacionais. Nesse caso, o Estado fornecia e 

garantia o mercado interno com insumos básicos e economias externas a 

baixo custo, enquanto que as multinacionais faziam uso dessas facilidades 

para se expandirem no internacional e nacional. 

O Brasil  conheceu um forte crescimento industrial até  meados da 

década de 80. Esse foi um dos períodos de maior dinamismo da economia 

industrial brasileira, chegando a crescer 9,5% ao ano entre 1965 a 1985. 

Nesse sentido, o processo de avanço das fronteiras agrícolas 

continuou, adentrando o Mato Grosso do Sul, mas com a produção agrícola 

incorporando métodos industriais e relações capitalistas de produção, 

momento caracterizado como de modernização agrícola (Idem, ibidem). 

Sob fortes incentivos de políticas públicas da União e 

posteriormente do governo estadual, deu-se o avanço das fronteiras 

agrícolas nos moldes capitalistas, antecipadas pela construção, por parte do 

governo federal,  de grandes vias de acesso rodoviário e de meios de 

comunicação. Coube a Campo Grande, ocupar a posição nodal mais 

significativa dentro da rede de circulação no Estado de Mato Grosso do 

Sul, assumindo ainda a função de capital,  quando houve o desmembramento 
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desse Estado em relação ao anterior Mato Grosso (LE BOURLEGAT, 

2000). Como decorrência, a cidade passou a acolher a maior parte dos 

movimentos migratórios vindos de outros Estado e da própria zona rural, 

chegando cerca de 1/3 da população do Estado, este próximo de 2 milhões 

de habitantes. Dourados, a maior cidade  de Mato Grosso do Sul, depois de 

Campo Grande,  ainda é quatro vezes menor que ela. 

Entretanto, com o esgotamento do processo de substituição de importações, 

nos anos 70 e sucessivamente nas décadas de 80 e 90,  houve queda  do  

desempenho da atividade industrial brasileira. A partir de então o setor 

industrial passou a ser afetado por importantes desequilíbrios 

macroeconômicos e mudanças no quadro institucional.  A indústria 

brasileira foi sujeita a pelo menos 9 planos de estabilização, políticas 

salariais,  regras na política cambial,  tentativas de equilíbrio da dívida 

externa e fiscal 

 

 

3.1.2   A POLÍTICA DE DESCENTRALIZAÇÃO INDUSTRIAL DOS ANOS 80 

 

Nos anos 80, com o edifício industrial brasileiro completamente 

construído, o anterior modelo de crescimento intensivo começou a ser 

submetido a ações de políticas públicas de descentralização industrial.  Os 

capitais e a população passaram a migrar para as cidades médias, com uma 

forma de economia complementar,  enquanto a metrópole foi ganhando 

novas funções em serviços. 

As cidades médias brasileiras, de modo geral,  passaram a 

apresentar maior dinamismo em seu crescimento, recebendo financiamentos 

especiais para viabilização de infra-estrutura física. Entretanto, esse 

processo de descentralização ainda ficou parcialmente concentrado nas 

proximidades da grande metrópole industrial brasileira. 

No Mato Grosso do Sul, com o forte endividamento da União e o 

fim dos governos militares, a partir de 1985, terminaram os subsídios e 

incentivos da União para o setor agrícola, iniciando-se esforços dos 

governos estadual e federal para diversificar agregar valor ao produto da 

agricultura regional,  no sentido do enfrentamento à crise no setor.  
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Entre os anos de 1985 e 1997, o setor das indústrias de alimentos 

foi o mais dinamizado, com a introdução de agroindústrias no Estado. Até 

então, as maiores indústrias de Mato Grosso do Sul eram as 10 usinas de 

produção de álcool carburante, instaladas desde a década de 70.  Em 1984, 

surgiu a Lei Pró-Indústria, concedendo benefícios fiscais a 

empreendimentos industriais no Estado e em 1987 implantou-se o Programa 

de Desenvolvimento Industrial-PDI.  

Inicialmente, os incentivos fiscais atraíram sobretudo as 

esmagadoras fabricantes de óleo de soja, totalizando 06 unidades até 1990 

(LE BOURLEGAT, 2000). Mas, a presença do cultivo de milho e soja 

facilitou a iniciativa de investidores para os grandes complexos 

agroindustriais, a partir  da  década de 90, acoplados às cadeias de carne de 

frango e suínos, respondendo por 80% das exportações de Mato Grosso do 

Sul em 1995 (Idem, ibidem). 

Na década de 90, as medidas de controle de febre aftosa, 

causando o fechamento de fronteiras para saída do gado bovino em pé e de 

carne com osso, atraíram  pelo menos 31 frigoríficos de abate e sessões de 

desossa para o Mato Grosso do Sul, até 2001, respondendo por 47% das 

exportações da carne bovina brasileira..  

Em 1997, os incentivos fiscais com redução de 67.6% no ICMS 

por até dez anos, da Lei Estadual Nº 1.798 regulamentada em 1998, assim 

como os investimentos em construção de termoelétricas, reaqueceram o 

setor industrial , resultando na instalação de 147 indústrias somente naquele 

ano, em Mato Grosso do Sul. Entre 1999 e 2002 foram acrescidos mais 157 

empreendimentos industriais incentivados. Em 2001, surgiu a lei  

complementar Nº 093, concedendo isenção da cobrança do diferencial  de 

al íquota incidente sobre as máquinas e equipamentos comprados em outros 

estados ou no exterior.  

Pelo cadastro da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul- 

FIEMS, em 2002, o Estado já pôde apresentar 9.639 estabelecimentos 

industriais,  sendo 504 destinados aos artigos de vestuários e acessórios. O 

SINDIVEST-MS, em outubro de 2002, apontou 350  estabelecimentos no 

Mato Grosso do Sul como sendo micro e pequenas indústrias de confecção, 

responsável por 6.500 empregos diretos. 
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A forte concentração da população em Campo Grande 

transformou-se em mercado consumidor atraente para os pequenos 

negócios, especialmente com as políticas públicas favoráveis ao processo 

de descentralização industrial.   

Não só a quantidade foi determinante nesse processo, como 

também o padrão de renda e de desenvolvimento humano das classes 

médias predominantes na cidade. Um indicador de qualidade desse mercado 

consumidor pode ser relacionado com o  PIB per capita  que se mostrou 

superior ao do Estado de Minas Gerais (R$ 5906,00). O Estado apresentou 

o terceiro maior PIB do Centro-Oeste, com uma evolução média de 4% ao 

ano, entre 1980-1999.  Além disso, o índice de População Economicamente 

Ativa –PEA do Estado de Mato Grosso do Sul (48,83%) também se 

apresentou superior ao de São Paulo e Minas Gerais e o índice de 

Desenvolvimento Humano (0,848) ficou superior ao de Minas Gerais.  

 

 

3.1.3  GLOBALIZAÇÃO E NOVAS ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS NOS 

ANOS 90 

 

A indústria brasileira, desde os anos 90, tem sido exposta de 

forma crescente ao ambiente competitivo internacional,  em um ambiente de 

grandes incertezas.  Por outro lado, nesse momento global de 

possibilidades, a recessão e instabilidade que caracterizaram os anos 80 e 

início dos anos 90, condicionaram as empresas nacionais a adotarem 

estratégias de sobrevivência em tal ambiente de incerteza (CASSIOLATO 

& LASTRES, 2000). Em decorrência, passou-se a adotar o “enxugamento” 

da produção como forma de ajuste à nova situação, abandonando-se linhas 

de produtos de maior nível tecnológico em favor de produtos mais 

padronizados, afetando os setores mais dinâmicos pela maior demanda no 

comércio internacional  (Idem, 2000) 

Por outro lado, o modelo educacional vigente, pautado nos 

princípios predominantes no período anterior (Fordismo) não responderam 

aos novos princípios dos novos processos produtivos, impondo-se novas 

necessidades de capacitação ao trabalhador industrial  (CASSIOLATO & 
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LASTRES,2000) Do mesmo modo, esses autores lembram que passou a 

ocorrera um relativo distanciamento entre sistema de desenvolvimento 

científico e tecnológico, sistema produtivo e sistema bancário-financeiro. 

Nesse contexto é que começou a emergir uma maior interesse 

pelos estudos relativos aos sistemas produtivos locais, os grupo 

empresariais,  setores específicos, assim como os processos sinérgicos 

gerados pelas redes horizontais,  particularmente gerados pela solidariedade 

entre micro e pequenas empresas.  O Ministério de Desenvolvimento 

Indústria e Comércio Exterior. 

 

3.1.4  A MICRO E PEQUENA EMPRESA NO BRASIL  
 

A participação das pequenas e micro empresas na atividade 

industrial brasileira, em 1994, foi de 91,86% e no faturamento total da 

economia, de 28% (SEBRAE).  

A presença das micro e pequenas empresas tem aumentado no 

país,  nos últimos anos, tendo crescido 25% entre 1995 e 2000, significando 

um acréscimo de 400 mil estabelecimentos (SEBRAE), totalizando 

2.161.783 empresas com até 99 empregados (micro e pequenas empresas)                 

As micro empresas (com até 19 empregados) são as maiores 

responsáveis pelo aumento no nível de emprego no país.  Em 1994, elas já 

empregaram 39,58% da mão-de-obra total do país, sendo que na indústria a 

participação foi de 25,98%. (SEBRAE). Se considerarmos também as 

pequenas empresas (com até 99 empregados), então esse índice de 

incorporação de força de trabalho cresce para 52,8% (RAIS, 2000)..  

Entre os contratos públicos federais de prestação de serviço em 

vigor até o ano 2000, 30% foram firmados com micro e pequenas empresas, 

sendo 9% com micro e 21% com pequenas empresas. (SLTI/MP).  Esse 

segmento empresarial também vem ganhando importância nas exportações 

brasileiras. Em 2000, 16.016 empresas exportaram, das quais 63,7% eram 

micro e pequenas empresas, tendo participado com 12,4% no valor total 

exportado. (FUNCEX)  

Para efeito de exportação, as empresas são classificadas de 

acordo com o número de empregados, ou seja: micro (1 a 19 empregados), 
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pequena (20 a 99 empregados), média (100 a 499 empregados) e grande 

empresa (500 e mais empregados). 

 

 
3.2   TENDÊNCIAS DA POLÍTICA INDUSTRIAL NO BRASIL 
 

 

A política industrial de qualquer país denominado “emergente” e 

inserido nesse globalizado mundo em que vivemos, faz parte de uma 

estratégia de fortalecimento da industria como um todo, constituindo-se 

portanto como uma variável prioritária no contexto de uma política 

nacional de desenvolvimento. 

No Brasil as políticas denominadas de “Horizontais”, ou seja 

aquelas que não se direcionam a setores específicos da atividade industrial, 

devem sempre possuir um caráter permanente, mas submetendo-se às 

constantes reavaliações no que diz respeito a suas eficácias, acompanhando 

assim o comportamento mundial.  

Ampliação dos investimentos em saúde, educação, segurança, 

infra-estrutura física, redução da taxa de juros interna, reforma tributária e 

flexibilização do mercado de trabalho, são exemplos claros a serem 

perseguidos pela política industrial no Brasil.  

Como forma de atingir uma ação “Vertical”, ou seja,  objetivando  

particularizar as variáveis próprias dos diversos setores componentes da 

cadeia industrial,  destacamos as que se voltam para a produção de bens 

com alto valor agregado,como os do  setor do vestuário, privilegiando  

mercados internos e externos, a exemplo dos consórcios de exportação. 

Perseguir o desenvolvimento industrial regional, valorizando suas 

vocações locais e procurando dinamizar a empregabilidade industrial, 

principalmente em áreas de menor perspectivas de desenvolvimento, 

constitui também um desafio sistemático à Política Industrial.  

Informações recentes comprovam que o nosso país sentiu na 

década de noventa a ausência de uma Política Industrial propriamente dita, 

que promovesse a competitividade empresarial,  diversificando e 

fortalecendo a indústria nacional, fato que  minimizou consideravelmente o 

crescimento do nosso PIB-Produto Interno Bruto. 
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Dessa forma, a tendência que se delineia para a evolução da 

indústria nacional,  consiste em se considerar primeiramente, a dimensão 

continental do nosso país e sua considerável população com suas diferenças 

regionais, não podendo abrir mão, portanto, de um setor industrial amplo e 

diversificado. 

Segundo estudos recentes a indústria brasileira reúne 

possibilidades de crescer até 5% no próximo ano, considerando os 

investimentos financeiros adiados durante esse ano, o consumo controlado 

pelo governo de bens duráveis com os “sustos” da crise energética, 

impondo um racionamento sistemático a toda a cadeira produtiva, 

favorecem a reativação da indústria nacional como um todo. 

 

A confirmação da tendência em aumentar nossas exportações é 

primordial para promovermos um crescimento sustentável e prevalecendo 

essa opção política  voltada ao comércio internacional,  poderá sinalizar o 

início de um novo e prospero ciclo industrial,  proporcionando a geração de 

emprego e renda em nosso país. 

 

 

  3.2.1  A AGÊNCIA  DE  PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES - APEX 

 

A missão da Agência de Promoção de Exportações - APEX é 

estimular as exportações brasileiras especialmente das empresas de 

pequeno porte. Para tanto, são desenvolvidas parcerias com entidades de 

classe empresariais e outras instituições sem fins lucrativos, para a 

implementação de programas de promoção comercial, estrategicamente 

definidos sob um conceito ampliado de promoção comercial.  Além das 

ações clássicas de promoção comercial (feiras, missões, catálogos,  

degustações, etc.)  a APEX apóia ações para adequar os produtos e preparar 

as empresas para a exportação (APEX, 2002). 

A meta estabelecida pela política de promoção comercial e 

perseguida pela APEX por meio de seus projetos, é aumentar as 

exportações brasileiras para os atuais e para novos mercados, ampliando o 

número de produtos exportados com maior valor agregado e o número de 
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empresas envolvidas com o comércio exterior (APEX, 2002). 

Em sua proposta para estimular a ação exportadora de pequenas e 

médias empresas, a APEX, além de suas próprias iniciativas, trabalha com 

quatro tipos de projetos: setorial,  horizontal,  consórcios ou cooperativas, e 

isolado. Qualquer um desses projetos pode ser apresentado por instituições 

privadas sem fins lucrativos, instituições públicas e pelos SEBRAE-UF. Os 

proponentes se comprometem com metas de exportação, de envolvimento de 

novas empresas nas exportações e com a geração de empregos. A forma de 

trabalho é a de custos compartilhados com gradativa redução do apoio da 

Agência (APEX,2002) 

O Projeto Setorial Integrado (PSI) atende a um setor ou cadeia 

produtiva. O Projeto Horizontal (PH) envolve dois ou mais setores 

produtivos nas ações de promoção. O Projeto Isolado (PI) apoia uma única 

ação ou atividade, como a participação em uma feira ou a elaboração de 

material promocional.  Os Projetos de Consórcio podem apoiar a formação 

de um consórcio para a exportação e as ações de promoção de exportação 

dos produtos das empresas consorciadas (APEX, 2002). 

Os valores que norteiam as ações da APEX são a parceria e o 

profissionalismo. O profissionalismo é a base da construção da imagem do 

Brasil.  A parceria com entidades ligadas ao comércio exterior evita 

duplicação de esforços, e com associações de representação de classes 

produtivas permite atingir a meta de aumentar as exportações (APEX, 

2000). 

São apoiadas as atividades e ações que contribuam para a melhoria 

da oferta exportável e as ações de promoção comercial estrito senso 

(APEX, 2002). 

 

 

3.2.2    A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VESTUÁRIO- ABRAVEST 

 

Associação Brasileira do Vestuário é a legítima representante dos 

interesses da indústria produtora de roupas em âmbito nacional e 

internacional. Atuando desde 1982, com sede na capital do Estado  de   São 

Paulo, congrega, através de seu conselho superior político, cerca de 63 
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Sindicatos Patronais Regionais da indústria do setor, abrangendo mais 

cerca de 16.869 empresas, distribuídas por todo o território nacional 

(ABRAVEST, 2002). 

A Abravest (2002) representa a maior força geradora de empregos 

da indústria de transformação nacional.A mão-de-obra empregada 

diretamente é de 1.112.800 de postos de trabalho, atingindo indiretamente 

um contingente de 4.600.000 de pessoas. Nossas indústrias produziram em 

2000, 5.575.200 de peças de roupas com um faturamento anual equivalente 

a US$ 20,8 bilhões. A ABRAVEST (2002) orgulha-se por representar e 

prestar serviços à nacional do vestuário, segmento de importância 

estratégica para o desenvolvimento do nosso país (ABRAVEST, 2002). 

 As metas da ABRAVEST para 2002 e 2003, através do Projeto de 

formação de consórcio de exportação com apoio da APEX, são para se 

atingir 272 consorciados e um emprego para 200.000 pessoas. 

 

 

3.2.3  PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DA UNIÃO 

 

Vale a pena ainda,  atentar para alguns outros programas 

governamentais  que afetam o setor do vestuário no Brasil  

 

3.3   PROGRAMA BRASIL EMPREENDEDOR 

 

Em 1999, diante da identificação de uma demanda crescente por 

mecanismos estruturantes, com vistas à sustentabilidade dos micro, 

pequenos e médios empreendimentos e à diminuição do alto índice de 

mortalidade desse segmento empresarial, à geração e à manutenção de 

postos de trabalho e renda, foi lançado, em 5 de outubro, pelo Governo 

Federal,  o Programa Brasil Empreendedor (PBE), com o objetivo de 

fortalecer o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas, 

buscando-se a inserção dos empreendedores no setor formal da economia, 

bem como o surgimento de novos negócios (MDIC, 2002).  

Esse Programa tem abrangência nacional,  envolve a coordenação 

e a articulação de diversas ações e programas de agentes públicos e 
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privados, dentro das respectivas competências, e adota critérios e objetivos 

comuns, padronizando procedimentos e conjugando esforços para evitar a 

dispersão das iniciativas, inclusive as já existentes, o que o caracteriza 

como um Plano de Ações Integradas do Governo Federal,  que tem como 

eixos principais a capacitação, o crédito e a assessoria empresarial.  

 

GRUPOS SETORIAIS DA ABRAVEST 
 
Ao todo são 17 grupos setoriais que fazem parte da ABRAVEST:  

• LINHA PRAIA  
• LINGERIE DIA  
• LINGERIE NOITE  
• INFANTO-JUVENIL E BEBÊ  
• ROUPAS PROFISSIONAIS  
• UNIFORMES ESCOLARES  
• CAMISAS  
• MALHARIA  

• ROUPAS SOCIAIS MASCULINAS  
• MODA BOUTIQUE  
• MALHARIA RETILÍNEA  
• JEANS SPORTWARE  
• SURFWEAR  
• BORDADOS  
• MEIAS  
• ROUPA ÍNTIMA MASCULINA  
• ROUPAS FEMININAS 

QUADRO  2     Grupos setoriais da ABRAVEST 

Fonte: ABRAVEST, 2002 

 

Unidades de Produção por Segmento  

TÊXTEIS 

 1997 1998 1999 2000 2001 %  

Fiações 550 427 389 360 360 - 34,5  
Tecelagens 682 521 439 434 425 - 37,7  
Malharias 2.830 2.932 3.098 3.195 3.250 + 14,8  
Beneficiamento 380 355 305 298 280 - 6  

CONFECCIONADOS 

Vestuários 15.744 15.716 14.416 15.634 15.367 - 2,4  
Meias e Acessórios 1.289 1.320 1.153 1.235 1.290 + 0,1  
Linha Lar  1.552 1.542 1.401 1.501 1.325 - 14,6  
Outros 429 431 408 427 456 + 6,3 

Fonte: IEMI  
QUADRO  3- Unidades de produção por segmento. 
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Fonte: IEMI 

 

 

Além dos principais eixos mencionados, vem sendo articuladas e 

implementadas uma série de outras medidas complementares, necessárias à 

concretização e ao alcance do objetivo do Programa. 

Integram esse programa o Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior,  que o coordena; a Casa Civil da Presidência 

da República, que coordena o seu Grupo de Gerenciamento; o Ministério do 

Trabalho e Emprego, incluindo as Secretarias de Trabalho dos Estados; o 

Ministério das Comunicações; o Ministério da Integração Nacional;  o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social;  o Banco da 

Amazônia; o Banco do Brasil;  o Banco do Nordeste do Brasil;  a Caixa 

Econômica Federal; o SEBRAE e a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos. 

 

 

3.4 PROGRAMA FÓRUM DE COMPETITIVIDADE 
  
 

 É um programa do Avança Brasil/PPA 2000/03 - Brasil Classe 

Mundial,  coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), com o gerenciamento da Secretaria de 

Desenvolvimento da Produção (SDP).  O objetivo é desenvolver atividades 

que aumentem a capacidade de competição do setor produtivo brasileiro no 

mercado mundial. ,  visando gerar emprego, ocupação e renda, melhorias no 

Balanço de Pagamentos (aumento das exportações, competição com as 

importações e competição com serviços internacionais) e desenvolvimento 

tecnológico e regional (MDIC, 2002).  

 

   3.5    PROGRAMA ESPECIAL DE EXPORTAÇÕES – PEE 
 

 
O Programa Especial de Exportações - PEE, lançado em  1998, 

representa um instrumento inovador de incremento às exportações, estando 

organizado sob a forma de uma estrutura matricial que interliga os setores 
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produtivos às áreas governamentais atinentes ao comércio exterior,  

permitindo um diálogo e uma interação nunca antes proporcionados entre o 

Governo e o setor privado. A força do PEE está na sua capacidade de 

catalisar iniciativas de coordenação intergovernamental,  estimular o 

aperfeiçoamento e a criação de instrumentos de apoio à exportação e dar 

agilidade à solução dos problemas que afetam a atividade exportador 

(MDIC).  

 

3.6   PROGRAMA TELECENTRO DE INFORMAÇÃO E NEGÓCIOS 

 

O Telecentro de Informação e Negócios é um ambiente virtual 

concebido para oferecer condições de acesso às novas tecnologias de 

informação e comunicação, em especial,  à internet.  Neste ambiente, o 

empresário e a população em geral poderão participar de programas de 

capacitação e treinamento, obter informações sobre temas como comércio 

exterior,  empreendedorismo, comércio eletrônico e oportunidades de 

negócios, tecnologia e inovação, financiamento e créditos, e  Prêmio 

"Brasil  Premium” 

A meta desse programa é o de assegurar a qualidade de produtos, 

para a conquista de mercados na economia globalizada. Pretende 

reconhecer e, ao mesmo tempo, divulgar no exterior a qualidade dos 

produtos industrializados nacionais são objetivos do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MIDC) que, juntamente 

com a Agência de Promoção de Exportações (Apex), o Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) e com o apoio da 

Câmara de Comércio Exterior (Camex), lançaram o Brasil  Premium.  O 

objetivo é incentivar a indústria nacional,  especialmente as empresas de 

pequeno e médio porte, na ampliação da base de produtos de classe mundial 

para enfrentar a competição no mercado internacional. Através de processo 

de candidatura e seleção, serão premiados produtos que poderão exibir a 

logomarca do Brasil  Premium para sua divulgação no exterior. Outro 

incentivo será a utilização dos produtos premiados em campanha a ser 
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realizada pelo Governo Federal,  para mudar a imagem do País no exterior 

(MDIC). 

 

2.2.3.6  Programa Brasileiro do Design  e a Rede Design Brasil 

 

O Programa Brasileiro do Design-PBD é um programa 

estratégico, lançado pelo Governo Federal, visando incrementar o interesse 

pelos investimentos em inovação, face às tendências e necessidades 

mercadológicas elevando o Brasil  a um nível de destaque no cenário 

mundial (MDIC, 2002).  

A Rede Design Brasil ,  iniciada por parceria entre o Ministério de 

Indústria e Comércio, SENAI e outros,  constitui um sistema de 

informações de abrangência nacional. É um Fórum Virtual permanente de 

troca de informações, interação, integração e montagem de parcerias e 

oportunidades de negócios, caracterizadas pela cooperação intensiva, na 

busca de sinergia para o desenvolvimento qualitativo do Design no Brasil .  

A Rede deve promove o aumento dos canais de interação entre Empresa e 

Design, tendo por referência os objetivos e estratégias do Programa 

Brasileiro do Design – PBD. O objetivo geral desse programa é o de 

facilitar o fluxo de informação e a identificação, geração, transferência e 

consolidação de conhecimento na área de Design que resultem em ações 

para o Desenvolvimento Sustentável e a melhoria da competitividade dos 

produtos brasileiros no mercado nacional e internacional (MIDIC) 

Pode-se depreender das análises e informações sistematizadas que 

o Brasil  continua apresentando um comportamento de incorporação de 

inovações, originárias do sistema capitalista internacional, numa fase 

depressiva desse sistema, buscando respostas internas para isso, através de 

incentivos e políticas de Estado, e em parceria com a sociedade civil.  Neste 

momento, as pequenas e micro-empresas organizadas de forma associativa, 

são estimuladas a gerar sinergias e se tornarem competitivas, para se 

incluírem na pauta de exportações. Tomam como exemplo os casos exitosos 

internacionais,  entretanto adaptado às condições de seus ambientes locais.   
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CAPÍTULO IV 
 

CONDIÇÕES INTERNACIONAIS E NACIONAIS:  

MACRO AMBIENTE 
 

Nesse capítulo, a preocupação foi a de interpretar as condições 

dadas pelo ambiente macro-econômico, capazes de gerar l imitações ou 

oportunidades às indústrias do setor do vestuário e, em particular aos 

pequenos e micro-negócios. Buscou-se avaliar as características desse 

setor,  como componente da cadeia têxtil ,  no mercado internacional, 

verificando-se com maior atenção, como se dá atualmente a inserção 

brasileira nesse mercado e como repercute nos meios locais.  

 

 

4.1  A CADEIA TÊXTIL NO MERCADO INTERNACIONAL 

 

A cadeia têxtil, na qual se inclui matérias-primas, fios, fibras, 

filamentos, tecidos e vestuário, é considerada uma das mais globalizadas do 

mundo atual, sendo os grandes líderes mundiais os maiores concentradores da 

produção (SINDIVEST, 2002). No mercado mundial, essa cadeia tem se mostrado 

um tanto competitiva. Segundo dados do SINDIVEST (2002) a cadeia têxtil, em 

1998,  movimentou cerca de US$ 335 bilhões, sendo US$ 151 bilhões em produtos 

têxteis e US$ 184 bilhões em artigos de vestuário. Esses grandes empreendedores 

atuam em blocos econômicos, através de parcerias, sub-contratações, acordos e 

cotas de comércio. 

Dada a forma como operam os grandes empreendimentos no mercado 

internacional, as alianças estratégicas entre as empresas participantes, vem sendo 

fundamental, para que os negócios se tornem competitivos. As formas interativas 
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através de redes de cooperação devem se dar em qualquer fase da cadeia. 

 

 

4.2 O BRASIL NO MERCADO INTERNACIONAL DA CADEIA TÊXTIL 

 

A participação do Brasil  nas exportações de produtos dessa 

cadeia é ainda muito tímida, significando menos de 0,5%, com US$ 1,4 

bilhões (SINDIVEST, 2002). Entre 1992  e 2000, as exportações brasileiras 

mantiveram-se relativamente estáveis até 1997, para sofrer declínio em 

1998 e daí até 2000 (SECEX, 2002).  

As importações vinham crescendo, no primeiro qüinqüênio da 

década  de 90 do século passado, ampliando o déficit  da balança comercial 

do país, só sendo superado após 1997, quando os volume de produtos 

importados da cadeia começaram a reduzir.  Essa situação foi causada pela 

crise interna na produção de algodão, levando o país à condição de grande 

importador. Por um lado, criou dificuldades ao setor da indústria do 

vestuário, mas por outro, impulsionou sua reestruturação (SINDIVEST, 

2002). 

O quadro do comércio exterior brasileiro, no entanto, revelou 

fatos positivos para a cadeia, quando se verificou que houve queda 

significativa nas exportações de produtos com baixo valor agregado, para 

ocorrer a ampliação das exportações de produtos industrializados 

(SINDIVEST, 2002) 

O Brasil  vem se destacando na produção de fios, filamentos, 

tecidos e malhas, especialmente as de algodão, estando hoje, entre os dez 

primeiros colocados no ranking mundial.  Em malhas de algodão, o país tem 

16,5% do mercado internacional.  

O setor têxtil o pioneiro da industrialização no Brasil — vive momentos 

de renovação e de crescimento, graças á adoção de um agressivo programa que já 

acumula mais de US$ 7 bilhões de investimentos em projetos de desenvolvimento 

e aquisição de tecnologia, capacitação de recursos humanos e de aumento de 

produtividade — fatores fundamentais para a sobrevivência industrial num 

mercado aberto cada vez mais globalizado e competitivo. Outros US$12 bilhões 

devem ser investidos nos próximos oito anos segundo estudos da ABIT – 
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Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção.  

O Brasil tem sido considerado símbolo de originalidade para o mundo, 

em termos de indústria têxtil (SINDIVEST, 2002). Observando a estrutura dos 

grandes pólos industriais da moda, como o europeu, a indústria brasileira 

encontrou soluções para unir a criatividade nacional aos parâmetros de qualidade 

internacional. A importância crescente do setor na economia nacional pode ser 

compreendida a partir dos seus números mais recentes. Congregam mais de 30 mil 

empresas, gerando um contingente de 1,4 milhão de trabalhadores brasileiros. 

O produto têxtil brasileiro possui agora uma marca: a TEXBRASIL. O 

objetivo da TEXBRASIL é identificar a origem e expandir a participação dos 

produtos brasileiros no mercado internacional, reunindo interesses dos diferentes 

segmentos de nossa indústria da moda. Trata-se de uma ação conjunta do setor, 

coordenada pela ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, 

com a APEX —Agência de Promoção às Exportações. 

Em 2000 o volume de negócios foi da ordem de US$22 bilhões e as 

exportações de US$ 1,22 bilhão. O setor criou mais de 40 mil novos postos de 

trabalho no país, sendo que em  2001 o crescimento previsto era estimado em 

4,2% ao ano.  

 

 

4.3 SITUAÇÃO INTERNACIONAL DO BRASIL NO SETOR DA 

INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO 

 

No tocante ao setor do vestuário, entretanto, os países 

desenvolvidos são grandes importadores de confeccionados e também existe 

uma preocupação mundial em exportar produtos com maior valor agregado. 

Por esse motivo, a taxa de crescimento do mercado de confecções 

atualmente é cerca de 2 vezes a de têxteis (MDIC, 2002).  

Mas o Brasil ,  no caso do setor do vestuário, encontra-se em 28º 

lugar no mercado internacional, perdendo para países como Costa Rica, 

Colômbia, Guatemala e outros. O déficit  desse segmento na cadeia 

concentra-se, basicamente, na importação de matéria prima, fios e tecidos 

(MDIC, 2002). Nem de longe, porém, o setor atingiu a plenitude Existem 

enormes espaços a serem conquistados no mercado interno, um dos maiores 
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do mundo com 168 milhões de consumidores. Nossos esforços visam atingir 

os níveis mundiais de consumo. 

As empresas de micro e pequeno porte são predominantes no 

setor do vestuário do país (MDIC, 2002). A abertura do mercado tem 

facilitado essa participação e tornado esse segmento cada vez mais 

competitivo, em termos de preço e qualidade. O aumento de pequenas  

empresas tem se dado em detrimento das grandes e médias (MDIC, 2002).  

Como esse setor exportador vive basicamente da moda, a variedade de 

padronagem, cores, texturas vão se tornando fundamentais. 

No Mercosul, o Uruguai tem sido o maior concorrente do Brasil,  

no ramo das confecções femininas. Além de se utilizar de prazos e juros 

internacionais de financiamento, os empreendedores uruguaios  se 

beneficiam de draw back ,  uma forma de regime aduaneiro, que permite, na 

ocasião da exportação, obter restituição dos direitos e impostos de 

importação que se tenha aplicado nos artigos de exportação ou em, 

produtos contidos nessas mercadorias no decurso de sua produção. Outra 

concorrência que afeta o setor é aquela do contrabando de roupa nova, 

entrando do Paraguai e que hoje representa cerca de 30% do consumo de 

São Paulo e Rio de Janeiro.  

 

 

4.4   SITUAÇÃO DO SETOR DA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO NO MERCADO 

NACIONAL 

 

No setor do vestuário, tem sido as regiões Sul e Sudeste, a concentrar 

as maiores produções (87% do total), com destaque para os Estados de São Paulo e 

Santa Catarina. Observa-se, entretanto, que o setor vem crescendo 

significativamente no país, proporcionado pelos aumentos crescentes do mercado 

consumidor interno. Isso se explica, não só pelo aumento da renda média, mas 

também pelos fortes incentivos dos governos Estaduais, pela presença 

significativa de mão de obra disponível no mercado de trabalho (SINDIVEST, 

2002). 

É um segmento que apresenta limites à modernização, uma vez 

que cerca de 80% do trabalho produtivo envolve a operação de costura, na 
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qual persiste a relação 1 máquina = 1 posto de trabalho. Como esse setor se 

apresenta como o mais antigo e tradicional do Brasil,  outro ponto frágil 

tem sido também o envelhecimento dos equipamentos e máquinas. Nesse 

sentido, o setor atualmente requer fortes investimentos dos empreendedores 

para a substituição, implicando em importações para o país. O parque de 

máquinas vem se renovando, de forma que a idade média já caiu de 6,46 

anos, em 1993, para 5,73 anos, em 1995 (MDIC, 2002). Não existem 

agentes financeiros que se interessem em atuar nessas faixa de R$ 20 mil a 

R$ 300 mil,  que são os dos preços mais praticados para aquisição e 

importação de máquinas para o setor.  Consideram os valores muito 

reduzidos e exigem garantias que tornam a operação inviável.   

As empresas da indústria de confecção, para ocupar posição 

estratégica no mercado globalizado, vem procurando ampliar as formas de 

cooperação solidária, constituindo redes horizontais,  como mecanismo para 

a especialização e a solução de  problemas comuns. 

 

 

4.5   TRAJETÓRIA DO SETOR DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DO 

VESTUÁRIO NO BRASIL 

 

No Brasil,  a indústria têxtil  e do vestuário é considerada a mais 

antiga, tendo sido introduzida, como manufatura, no Nordeste brasileiro. A 

industrialização brasileira nasceu na Bahia, sob forma de substituição de 

importações, por volta de meados do século XIX, implantada por 

comerciantes portugueses, durante  a crise açucareira, no intuito de ocupar 

ociosidade de terras e braços  (MAMIGONIAN, 1989). A Bahia era 

exportadora de algodão bruto, cultivado no interior do Estado, desde o final 

do século XVIII.  

A industrialização foi possível,  com políticas protecionistas do 

Estado para as fábricas de algodão, embora se deparasse com a rivalidade 

dos tecidos importados, que chegavam pelo Rio de Janeiro, através das 

Casas Importadoras, quase sempre localizadas na Corte. As indústrias de 

tecidos atingiram, posteriormente o Rio de Janeiro, justamente através de 

atacadistas importadores de tecidos, num momento de crise comercial 
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(Idem 1989).  

Só então, acabou emergindo em São Paulo, por iniciativa de 

fazendeiros de algodão, com as tecelagens voltadas para vestir  os escravos, 

que eram utilizados como mão de obra no cultivo do café (Idem, ibidem). A 

liderança de São Paulo só ocorreu após a Primeira Guerra Mundial,  com a 

ascensão dos pequenos produtores mercantis à condição de  empresários 

industriais (Idem, ibidem). 

O setor reagiu positivamente com os mercados externos surgidos 

pela Primeira e Segunda Guerra, tendo sido afetado posteriormente pela 

baixa de consumo da crise de 1929. Nesse processo evolutivo, não houve 

preocupação específica com a modernização da estrutura produtiva e de 

melhoria das condições de trabalho, no tocante a salários e jornada de 

trabalho (BARRETO, 2000). 

 Uma das características marcantes desse setor industrial no 

Brasil,  vem sendo sua constituição por pequenas, micro e médias empresas 

util izando mão-de-obra barata, quase sem nenhuma escolaridade 

(BARRETO, op.cit.) .  

 O setor da indústria têxtil  e do vestuário foi beneficiado pelos 

incentivos governamentais que caracterizaram a fase do "milagre 

brasileiro" da década de 70, visando obtenção das taxas de crescimento em 

altos níveis, sem alteração nas políticas salariais inerentes ao setor (Idem, 

ibidem.).  

 A década de 80, conhecida como "década perdida", significou 

baixa de consumo interno, proporcionando forte retração de mercado, com 

ampliação de quedas salariais e desemprego (BARRETO, 2000), Por outro 

lado, a partir de 1986, ocorreu uma forte demanda interna, em função do 

"Plano Cruzado" que interrompeu o processo inflacionário. O plano 

favoreceu, principalmente as grandes empresas, que continuaram se 

fortalecendo através do crescimento das exportações, entre 1987-89. No 

final da década de 80, instalou-se um quadro de hiperinflação, num 

ambiente de instabilidade política, resultando em falências e concordatas 

de empresas, afetando a classe dos trabalhadores do setor.  

 Com o final do Governo Sarney em 89 e a eleição de Collor 

para presidente o país o Brasil  conheceu a chamada “modernização”, 
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integrada e submetida aos interesses da economia internacional.  

 O enxugamento das contas públicas, política recessiva e 

autoritarismo produziram índices recordes de desemprego, perdas salariais 

com o ônus da crise recaindo mais uma vez sobre a classe trabalhadora. A 

década de 90 continuou apresentando evolução negativa para o setor têxtil  

e vestuário, com os empresários reclamando das pequenas margens de 

lucros e dificuldades em reduzir e racionalizar custos operacionais 

(BARRETO, 2000). 

 A crise persistiu, implicando em demissão maciça e 

fechamento de várias empresas, resultando no não pagamento de taxas e 

tributos institucionais. Desse modo, o governo viu-se na contingência de 

criar e reativar medidas que motivassem economicamente o setor,  tais como 

o “draw-back” chamado de verde amarelo, isenção de ICMS para 

exportação, redução de IPI a zero e financiamento para antecipar 

exportações. Eram estratégias para ajudar, inclusive, a se renovar o parque 

industrial  brasileiro, expandindo sua capacidade produtiva. 

 O Mercosul (Mercado Comum do Sul) em 1995, foi um dos 

caminhos procurados para a saída da crise, com o possível aumento do 

mercado consumidor. Embasou-se em pressupostos, consolidados na livre 

circulação de bens, serviços e capital.  Nesse período, chegou-se a se firmar 

inclusive um “acordo setorial têxtil  e confecção” entre os mercopaíses. 

 Apareceram novas estratégias para enfrentar a situação de 

crise, tais como as fábricas vendendo direto ao consumidor com descontos 

em média de até 60% nos preços ou a junção de pequenas confecções 

tornando uma única de grande porte. Desse modo, o setor chegou ao final 

da década de 90, mostrando crescimento e revelando certa estabilidade. 

Entretanto, não foi suficiente para impedir a existência de subempregos, 

contratos irregulares, baixos salários e persistência do desemprego. 

 Com a chegada do ano 2000, segundo a OIT (Organização 

Internacional do Trabalho), o setor cresceu nos países asiáticos, 

especialmente a China e a Índia,,  hoje os maiores empregadores e 

exportadores de roupas do mundo. 

 No Brasil  as empresas que sobreviveram estão se adequando às 

demandas internacionais inclusive, com algumas tendo se deslocado para 
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outras regiões do país especialmente no Nordeste, gozando de incentivos 

fiscais estaduais e da presença de mão-de-abundante e barata. 

 

 

4.5   CONDIÇÕES  PRODUTIVAS  DA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO  NO 
BRASIL 

 
 

4.5.1  PROCESSO PRODUTIVO  

 

O processo produtivo na indústria do vestuário inclui 

praticamente três grandes etapas:  pré-montagem (criação, modelagem e 

corte),   montagem (costura) e  acabamento. 

 

4.5.1.2    Pré- montagem 

 

A criação, também chamada de concepção, é o ponto de partida 

do processo produtivo. É realizada por um estilista e consiste em uma fase 

fundamental,  pois requer conhecimento das tendências da moda, das 

estratégias da empresa facilitando a comercialização. O design e a escolha 

dos tecidos auxilia o modelista na interpretação do desenho de cada peça, 

confirmando que a grande ferramenta do estilista são as idéias, lápis e 

papel.  Nos últimos anos, esse profissional começou a recorrer ao apoio da 

informática, utilizando-se do sistema CAD como recurso. 

Na modelagem, fase seguinte, verifica-se a concretização das 

idéias do estilista criando um protótipo a partir do qual serão elaborados os 

moldes para a linha de fabricação. É realizada por um modelista. Na 

modelagem não existe “receita pronta”, pois ela deve estar de acordo com o 

tecido, características do consumidor, finalidade da roupa. Atualmente a 

tendência do mercado é oferecer produtos “customizados” que atendam  às 

solicitações do consumidor. 

O corte do tecido, também denominado gradação (gradeamento), 

faz-se segundo a modelagem. Essa tarefa também pertence ao modelista. 

Consiste na a separação do modelo idealizado e concretizado na 

modelagem, em partes – base das roupas (mangas, golas, etc) facilitando o 
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processo de fabricação. Nessa etapa é que se deve minimizar possíveis 

desperdícios, decorrente das sobras, racionalizando o aproveitamento do 

tecido. O cortador é considerado um dos mais qualificados trabalhadores da 

indústria utilizando guilhotina, serra fita ou circular seguindo 

rigorosamente os moldes. 

Tradicionalmente, o corte era feito de forma manual, com 

tesoura. A primeira inovação na área consistiu na introdução da faca 

manual, mais tarde substituída pela faca elétrica. Nos anos 70, a faca 

elétrica foi substituída pela faca a laser ,  atribuindo maior velocidade a esse 

processo de corte,  apesar de sua utilização trazer uma série de problemas 

tais como descoloração, queima de bordas, etc..  

Outra inovação tecnológica no setor da produção foi a introdução 

do CAD/CAM nas atividades incluídas nas fases que antecedem a costura: 

sistemas esses introduzidos como Computer Aided Design – desenho 

auxiliado por computador e Computer Aided Manufacturing – manufatura 

auxiliada por computador com dispositivos de controle numérico. Nesse 

caso, o CAD/ CAM introduziu a automatização nas fases do desenho, 

modelagem e corte. Alguns impactos, segundo o BNDES (2002), foram 

notados com a introdução do sistema CAD na indústria do vestuário 

principalmente na utilização do tecido, na mão-de-obra, redução de tempo e 

no aumento da flexibilidade e na reorganização e no gerenciamento ,  pois 

novas tarefas e rotinas de trabalho passam a serem rígidas. 

 Esse sistema alterna facilmente os desenhos dos modelos, 

proporcionando uma competitividade enorme para a produção em escala. 

Vários tipos de modelos para camisas, com variedade enorme de punhos, 

bolsos e colarinhos são viabilizados em tal nível de complexidade, pois 

possibilita fazer adaptações nos modelos conforme necessidade do 

mercado. 

A vantagem do corte automatizado em relação ao método 

convencional está no ganho de produtividade obtido graças à grande 

velocidade da lâmina e ao maior número de camadas que podem ser 

contadas de uma única só vez, obtendo ganhos de 3% a 5% além de 

proporcionar melhor aproveitamento do tecido. Consiste também a redução 

do número de trabalhadores envolvidos nessa tarefa assim como do tempo 
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destinado ao treinamento de mão-de-obra, diminuindo para alguns anos no 

processo informatizado em detrimento de anos com o processo manual 

Os equipamentos desse sistema integrado são de custo elevado 

mais com a entrada de novos fabricantes possibilitará uma oferta mais 

adequada às empresas, principalmente as menores diminuindo, seu preço de 

aquisição. 

 

4.5.1.3  Montagem (costura) 

 

Quanto à montagem, executada por costureiras, consiste na união 

de dois ou mais elementos constituintes de uma roupa, através da costura. É 

a etapa mais complexa e intensiva do processo de produção Existem 

diversos tipos de costura (reta, chuleio, etc) que podem ser realizados com 

máquinas especializadas para cada tipo, como: Zig-Zag, overlock, galoneira 

e mosqueadeira. 

 

3.6.1.4 Acabamento 

 

O acabamento implica na limpeza e passadoria das peças já 

costuradas deixando-as juntas para embalagem e comercialização. 

  

3.6.2   CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

3.6.2.1   Emprego e salário 

 

 O emprego no setor da indústria do vestuário é fortemente 

influenciado pela sazonalidade decorrente do fator moda. Nesse sentido, 

pode-se perceber 3 fases distintas: (  1 )  de  novembro a março, havendo 

queda no nível de emprego em novembro, após a entrega da coleção verão. 

Nesse período, o movimento ocorre no comércio; ( 2 ) de  março a 

setembro, quando há pequeno aumento no nível de emprego, com a 

produção da coleção de inverno; (  3 ) de  setembro a novembro, período em 

que ocorre elevação  significativa do nível de emprego em função da 
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produção da coleção verão e para as festas de final de ano. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  2  Etapas do processo prodtivo 

Fonte: BARRETO, 2000. 
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disciplina industrial Mas essas tarefas, por serem manuais, são 
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predominando a desigualdade do trabalho entre os sexos masculino e 

feminino, pouca qualificação, perda de direitos trabalhistas e terceirização 

dos riscos para as empresas de pequeno porte.  

Os salários praticados no setor, via de regra, são considerados 

baixos. Em parte, essas baixas remunerações confirmam que a competição 

dos países periféricos internacionalmente exige a diminuição dos custos, 

sem perder a qualidade dos produtos ante a variedade e controle das 

multinacionais. Os países europeus pagam 10 dólares a hora, o Japão 9,40, 

Canadá 6,40, o México 1,70 contra 0,45 dólares pagos nos países 

periféricos com as mulheres recebendo até 30% abaixo dos salários 

masculinos Os salários predominantes  não ultrapassam  quatro salários 

mínimos. 

 

4.5.2.2   Terceirização do trabalho 

 

A subcontratação consiste a forma mais usual de relação de 

trabalho do setor da indústria do vestuário. Trata-se de uma relação de 

trabalho remanescente do século XIX, conhecida como faccionismo, 

podendo se  referir tanto aos trabalhadores caseiros como àqueles que 

trabalham em pequenas oficinas realizando parte do processo de produção 

sob encomenda de grandes empresas. Abreu (1986), portanto, a distinguiu 

em duas categorias, ou seja a “facção industrial” e a “facção domiciliar” .  

 

                           -facção industrial 

 

A função das “facções industriais” consiste na sistemática 

prestação de serviços, ou seja, uma subcontratada para outra indústria 

confeccionista, recebendo todos os aviamentos e os tecidos cortados na 

justa medida sendo portanto responsáveis pela montagem das peças do 

vestuário. Os “faccionistas” recebem essa denominação no setor de 

confecção referindo-se a proprietários de oficinas especializadas em apenas 

algumas fases do processo produtivo representando para isto uma mão-de-

obra assalariada. Esse tipo de facção, segundo Souza (1990) pode ser 

considerada de três tipos:  economia, especialização ou de capacidade. 
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Denomina-se de “facção industrial de economia’, quando seu 

objetivo é a redução de custos com a subcontratada terminando esta por 

concordar com uma menor margem de lucro em relação à empresa 

contratante.  Nesse caso elimina-se a possível colaboração entre as partes 

sendo provável que a empresa contratante não forneça assistência a 

subcontratada dificultando a transferência de conhecimentos e a difusão de 

inovações. 

Já a “facção industrial de especialização” ocorre quando a 

contratante busca um especialista, seja pessoa física ou jurídica, expondo 

de conhecimentos e de equipamentos adequados para o bom resultado da 

produção ou serviço.  A contratante por razões estratégicas ou por não 

considerar suas instalações suficientes, utiliza-se desse tipo de relação de 

trabalho para o processo de produção. Dessa forma, considera-se que a 

empresa contratante ganhe em especialização, podendo concentrar mais 

investimentos em outras áreas estratégicas. 

A “facção industrial de capacidade acontece” nos casos em que, 

embora a empresa contratante esteja equipada para realizar determinado 

trabalho, precisa recorrer a outra empresa, ocasional ou sistematicamente, 

para atender a sobrecarga de pedidos ou por algum acidente técnico. Esse 

tipo de subcontratação evita ampliar a capacidade instalada da empresa 

contratante, satisfazendo assim sua demanda de mercado, ao mesmo tempo 

em que pode repassar para terceiros alguns custos operacionais. 

Há que considerar que raramente a interatividade entre esses três 

tipos de protagonistas leva a relações mais estáveis e de confiança pois está 

associada a uma condição “precária” com predominância da concorrência 

de preços.  A subcontratada torna-se vulnerável a oscilações conjunturais 

pois executa a mesma atividade da contratante. 

-.facção domiciliar  

                         

 Essa segunda categoria de faccionismo na indústria do vestuário 

refere-se ao trabalhado a domicílio, ou seja, diz respeito ao trabalho 

terceirizado, exercido no próprio domicílio do trabalhador.  

Segundo Ruas (1993), essas subcontratações aparecem 

essencialmente sob forma de encomendas por parte das empresas. Os 
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trabalhos geralmente são realizados de forma manual e são realizaos 

especialmente pelas mulheres. De modo geral,  atingem as mulheres que 

estão normalmente fora do mercado formal. 

Via de regra trata-se de um trabalho clandestino,  envolvendo 

toda a família. A vantagem para a empresa é que esse tipo de relação, de 

modo geral,  l ibera-a dos custos trabalhistas generalizados. Os trabalhos são 

realizados  quase sempre em condições precárias, sem qualquer direito ou 

garantia legal,  em um sistema de metas pré-estabelecidas cujos preços são 

extremamente baixos. 

 

4.5.2.3  A gerência  do empreendimento  

 

No campo  gerencial,  esse setor vem buscando novas maneiras de 

obter ganhos de produtividade introduzindo novos modelos gerenciais 

inserindo-se na filosofia just-in-time .  

Tal modalidade propõe a eliminação de estoques com a redução 

do ciclo de produção com a maior integração no interior da “cadeia 

produtiva”. 

Conforme estudo de BNDES (1990) as principais mudanças 

promovidas no processo produtivo interno das empresas, de iniciativa 

gerencial,  dizem respeito ao lay-out com modificações no fluxo de 

produções e a utilização de “células de produção”. Nessas, um pequeno 

grupo de trabalhadores polivalentes fica responsável pela costura de um 

pequeno lote de roupas, desde o início até o final, sendo responsáveis 

também pelo controle da qualidade. 

Também vem se verificando uma preocupação gerencial crescente 

com o treinamento dos operadores de máquinas. de modo a capacitá-los a 

executar grande variedade de atividades, tais como diferentes tipos de 

costura, manutenção e reparo e controle de qualidade entre outras. 

Outras inovações relacionam-se diretamente a modificações no 

acesso e fluxo de informações necessárias à viabilização das estratégias de 

“resposta rápida”. Também vem se observando a utilização do controle 

computadorizado de estoques e a interação informatizada, com a demanda 

com as informações obtidas junto aos pontos de venda. 
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CAPÍTULO V 

 

SITUAÇÃO REGIONAL DA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO E O 

CONSÓRCIO PANTANAL FASHION EXPORT 
 

O presente capítulo tem como objetivo, a análise das condições 

proporcionadas pelo ambiente regional e local (nível meso) e na criação do 

Consórcio de Exportação “Pantanal Fashion Export” ,  observando-se as 

políticas públicas, entidades de suporte às empresas, assim como a forma 

como estas empresas do consórcio se organizam e se competem no nível 

local (nível micro). 

 

5.1   CONDICIONANTES REGIONAIS  

 

O significativo dinamismo por que passou a região Centro-Oeste, 

nas últimas décadas, proporcionando a concentração do consumo nas 

capitais e principais cidades, possibilitou o desenvolvimento do setor da 

indústria do vestuário, considerando também a forte participação de 

produtos oriundos de outros estados nesse mercado  consumidor (SEBRAE, 

1995).  

 

5.1.1  PROBLEMAS DETECTADOS NO SETOR  

 

A Região Centro-Oeste não é produtora para a industria têxtil  

brasileira. Segundo Macarini (apud SEBRAE, 1985), essa região 

congregava apenas 0,5% dos estabelecimentos têxteis do país em 

detrimento dos 68% da Região Sudeste. A matéria prima não é produzida na 

região, ainda que haja produção algodoeira no Centro-Oeste, l imitando 
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assim o crescimento do setor.  Esse fato se deve à baixa qualidade da fibra 

do algodão nacional e à pouca adequação às transformações tecnológicas, 

com o surgimento de fibras químicas (Idem, ibidem) 

Constata-se que a participação do setor primário ainda predomina 

e a produtividade da industria do vestuário ainda é a mais baixa do país. 

Segundo Bastos (1993), no Brasil ,  em termos de produção, o CENTRO-

OESTE, é a Região com menor participação no setor da indústria  o  

vestuário participa com  apenas  0,78% da produção do país, demonstrando 

o sério problema de produtividade em termos de produção por unidade 

fabril .  Uma  característica marcante da industria do vestuário nessa região, 

é que a mesma apresenta características do tipo manufatureira. 

A ausência de produção de matérias primas na região, a 

concorrência dos produtos fabricados em outros Estados, como as regiões 

Sul e Sudeste, constituem alguns dos fatores para esse insucesso (SEBRAE, 

1995)  

Os estudos desse órgão confirmaram ainda que a grande distância 

dos fornecedores da indústria têxtil ,  a pouca qualificação de mão-de-obra, a 

tecnologia ainda incipiente, falta de experiência no setor foram outros 

fatores detectados pelo SEBRAE (1995) Também, é ainda pouco 

significante o investimento em capital fixo e pequeno capital-de-giro, 

assim como o acesso ao credito é limitado. Por outro lado, as pequenas 

empresas não dispõe de garantias exigidas para a contratação de 

empréstimos. 

Outro aspecto relevante é a alta carga tributária existente sobre as 

empresas nacionais, que incidem nos custos e preços das mercadorias 

industrializadas, levando-as à informalidade, gerando uma concorrência 

infiel,  clandestina com a produção sendo considerada de baixa qualidade. A 

forte carga tributária nacional que afeta em geral a todas as empresas, 

independente do seu porte,  provoca uma realidade de baixos salários e alto 

custo laboral,  sendo repassada para o preço final do produto. 

Estudos recentes levam em conta tributos sobre faturamento, tais 

como o Finsocial,Pis,  I .I . ,  IPI,  IOF, além do valor agregado tais como o 

ICMS, encargos sociais,  tais como INSS, Salário Educação, Seguro de 

Acidentes do Trabalho, Incra, e Imposto sobre o Lucro, tal como o Imposto 
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de Renda. 

Também, os encargos sociais sobre os salários pagos aos 

empregados no setor atingem, segundo a ABRAVEST (1995), cerca de 

118% considerando as verbas legais e as adicionais próprias da atividade, 

impedindo assim o “nivel social da Região”. A título de INSS, são 

descontados 20%, FGTS, 8%, Férias de 30 dias com abono de 1/3 do salário 

além do Abono de Natal de 8%, acrescentando para o 

SESI,1,7%,SENAI,1,4% e para o INCRA 0,2%. Soma-se também altos 

custos de demissão devido à rotatividade de mão-de-obra, influenciando 

assim sobremaneira na sonegação e informalidade. 

Outrossim, os mesmos estudos confirmaram que o marketing  dos 

produtos regionais quase inexiste, influenciando decisivamente na escolha 

por parte do consumidor, em detrimento dos produtos locais considerados 

mais caros e nem sempre compatível com a qualidade desejada. 

Enfim, os estudos demonstram que o setor da indústria do 

vestuário ainda não tem qualquer tradição na Região Centro-Oeste, até pelo 

pouco tempo de atuação dos empresários. De fato, o levantamento mostra 

uma grande concentração de empresas com menos de 10 anos de atuação, 

implantadas por um processo de  migração de empresários de diversas 

regiões do país 

Apesar de todo o contexto descrito a demanda por roupas 

continua uma variável que se auto- estimula, considerando o crescimento 

da economia na região em relação a media nacional. 

Depreende-se a partir dos dados apresentados que superar a 

concorrência de produtos originários de outros Estados, significa um 

desafio atual a ser vencido pelos empresários desse setor,  com a conquista 

de novos mercados. 

 

 

5.1.2  PERFIL DA  PRODUÇÃO E INCENTIVOS PARA O SETOR 

 

A produção da indústria do vestuário na Região Centro_Oeste 

não é especializada. O setor caracteriza-se pela heterogeneidade da 

produção, resultante das características de cada empresa surgida nos 
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últimos anos.  

Percebe-se um relativo destaque, portanto, à moda jovem e 

esporte fino (SEBRAE, 1995). As roupas infantis,  jeans e roupas 

profissionais seguem, em escala de importância, incluindo-se também as 

peças voltadas à moda íntima, praia, ginástica, cama e mesa e acessórios 

diversos. 

Sobre as matérias primas e secundárias, tais como botões, 

zipers e outros, o principal insumo da industria do vestuário provém da 

industria têxtil ,  sendo que esta ainda enfrenta desvantagens comparativas 

em nível internacional.  Tal situação favorece a existência de intermediários 

no processo de comercialização de tecidos além dos custos provocados 

pelos fretes inerentes a cada modal de transporte 

Incentivos têm sido gerados, em nível dos Estados e seus 

municípios, no sentido de facilitar a instalação de novas confecções e de 

incentivar a participação de novos empresários  da própria região.Nesse 

sentido, pode-se destacar os esforços das associações do setor. 

Em nível regional deve-se destacar os esforços das Federações 

de Indústrias, que se articularam num único programa, o MERCOESTE. 

Conforme dados estatísticos do IBGE-Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, que refletem a evolução do PIB-Produto Interno 

Bruto do Brasil ,  a região Centro-Oeste vem aumentando anualmente esses 

índices percentuais, um crescimento que parece se originar das próprias 

potencialidades estaduais e da capacidade empreendedora dos seus atores 

locais.  

Nesse contexto, onde a “Integração Sistêmica” tem sido reflexo 

de uma realidade regional,  conjugando diversas variáveis denominadas de 

Micro, Meso, Macro e Meta foi que surgiu o Mercoeste, reunindo além do 

Distrito Federal,  os Estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Roraima, 

Acre e Mato Grosso do Sul. 

Em 16 de Setembro de 1997, os respectivos presidentes das 

Federações das Industrias dos citados estados divulgaram a Carta de 

Instituição do Mercoeste, propondo um esforço conjunto consubstanciado 

em verdadeiro pacto em prol do desenvolvimento integrado dessa região. 

Os signatários do presente documento assumiram o  
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compromisso de deflagrar e apoiar todas as ações possíveis no sentido de 

promover a mais ampla mobilização de toda a classe empresarial,  política e 

a comunidade civil organizada em geral,  objetivando a viabilização do 

desenvolvimento no oeste brasileiro, denominado de auto-sustentável. 

A região Centro-Oeste compreende uma área de 2.300 km2, 

correspondendo a 27% do território nacional  reunindo uma população de 

13.260 milhões de habitantes e cujo PIB corresponde a 9,5% do nacional. 

 

 

 

5.2  CONDICIONANTES DO SETOR DA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO 

NO MATO GROSSO DO SUL 

 

 

5..2.1   PERFIL INDUSTRIAL DO ESTADO 

 

As políticas públicas predominantes em Mato Grosso do Sul, 

desde a década de 90, tem sido no sentido de incentivar a industrialização, 

de modo a poder agregar valores aos produtos agrícolas. A relativa 

distância que a região fornecedora de recursos naturais encontra-se das 

áreas de industrialização tradicionais e a forte dependência do transporte 

rodoviário, tem tido incidência no custo Brasil ,  para os produtos de 

exportação.  

Os esforços do governo estadual, especialmente a partir  do último 

qüinqüênio de 90, foram no sentido de atrair novas indústrias, visando 

agregar valores aos produtos básicos da economia regional. Segundo relatos 

dos técnicos da Secretaria de Produção do Estado, foram inúmeras as 

viagens feitas para o interior de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, buscando contatos com empresários e 

industrias. 

Mesmo assim, Mato Grosso do Sul encontra-se em uma fase 

inicial de industrialização. Os esforços e políticas adotadas pelo governo 

estadual,  somados com aqueles de origem federal,  pelo menos, no período 

de 1999 a 2001, permitiram que o Estado recebesse investimentos 
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superiores a R$ 554 milhões, com a implantação de 146 plantas industriais, 

que estão gerando quase 12 mil empregos diretos (SINDIVEST, 2001) 

Conforme os números divulgados pelo Conselho de Desenvolvimento 

Industrial – CDI – só nos últimos dias do ano de 2001, foram 101 projetos 

de implantação de indústrias,  com investimentos de R$ 367 milhões 85 mil 

e geração de 7.794 postos de trabalho em vários municípios. 

Foram sobretudo indústrias alimentícias, do segmento de bebidas 

e refrigerantes, gerando 156 empregos diretos, como também empresas de 

biscoitos, além de fécula e derivados de mandioca, estas duas totalizando 

10 empresas gerando 264 empregos (SINDIVEST, 2001)  As agroindústrias 

destacam-se nesse conjunto, representando 28 novas indústrias desse tipo, o 

que significou investimentos de R$ 153 milhões 390 mil e geração de 1.651 

empregos. Além disso, há que se destacar as indústrias de vidros, 

eletroeletrônica, siderúrgica, curtumes.  

No setor de curtumes e indústrias de calçados foram 10 empresas, 

gerando 1.510 postos de trabalho. Confirma-se que ainda há negócios 

importantes para acontecer, especialmente no segmento de curtumes e 

fábrica de calçados, que vão gerar milhares de empregos nos próximos anos 

em vários municípios Sul-Mato-grossenses. 

 

 

5.2.2  A POLÍTICA ESTADUAL PARA A INDÚSTRIA 

 

5.2.2.1. Leis de incentivo à atividade industrial 

 

A primeira lei estadual de incentivo à industrialização surgiu em 

1984, a Lei Nº 440,  quando foi criado o  Conselho de Desenvolvimento 

Industrial do Estado de Mato Grosso do Sul- CDI/MS, vinculado à 

Secretaria de Indústria e Comércio, incluindo incentivos fiscais às 

indústrias que se instalassem no território do Estado, dentro de 5 (cinco) 

anos. As empresas participantes dos benefícios teriam prazo de até 36 

(trinta e seis) meses de carência para o recolhimento do Imposto sobre 

operações relativas a circulação de mercadorias. 

Entretanto, a lei estadual que dispôs sobre a política de 
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desenvolvimento industrial somente surgiu em 1987, a lei Nº 701, que criou 

o Fundo de Planejamento e Desenvolvimento Industrial,  administrado pela 

Secretaria de Indústria e Comércio. Junto com ela surgiu a Companhia de 

Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Mineração de Mato Grosso do 

Sul-CODESUL, órgão responsável para se pronunciar em todos os 

processos de viabilidade técnica e econômica dos empreendimentos. 

Essa política sofreu reformulações em 1991, pela lei Estadual  Nº 

1.239, incluindo no grupo de empresas industriais incentivadas, as 

sociedades empresariais comunitárias e criando o Fundo de 

Desenvolvimento Industrial do Estado para ser administrado pela Secretaria 

de Estado de Turismo, Indústria e Comércio. A partir dessa lei,  as 

sociedades empresariais comunitárias ou qualquer outro empreendimento 

industrial poderiam obter financiamentos através dos recursos do Fundo de 

Desenvolvimento Industrial do Estado, limitados a 50% dos investimentos 

fixos dos projetos, que serão concedidos sob a forma de mútuo, contra o 

oferecimento de garantia. 

Em 1997, uma nova lei estadual Nº 1.798 instituiu o programa de 

ações para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, a lei da PROAÇÂO, 

em complementação à política industrial.  O objetivo da lei foi o de  

estimular a transformação, no Estado, de seus produtos primários e 

recursos naturais e promover a diversificação da base produtiva industrial 

assim como sua interiorização, incentivando a instalação de novas 

indústrias detentoras de tecnologia avançada, visando maior 

competitividade do parque industrial do Estado. As empresas enquadradas 

seriam isentadas totalmente do ICMS, por 4 a 10 anos, excluindo-se a cota 

parte dos municípios e o percentual reservado ao Fundo de 

Desenvolvimento Industrial.  Vencidos os prazos, o beneficiário ainda 

poderia financiar  a cota do ICMS pertencente ao Estado por mais 7 anos. 

Em 2001, surgiu a lei complementar Nº 093, denominada  

“MS/Empreendedor”, permitindo aos empresários que investissem em 

indústrias, com  redução de até 67% do ICMS por um prazo de até 5 (cinco) 

anos, renovável por igual período. Também incentivou empresários a 

renovarem seus maquinários, possibilitando a isenção da cobrança do 

diferencial de alíquota incidente sobre máquinas e equipamentos adquiridas 



 83

em outros estados ou no exterior. 

5.2.2.2  O plano de desenvolvimento econômico  

Em 2002, foram criadas as diretrizes para um  “Plano de 

Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul - PDE/MS”. O  

objetivo do plano é o de  apresentar à sociedade, uma análise das 

potencialidades econômicas  e perspectivas  de desenvolvimento do Estado 

de forma sustentável.  O PDE/MS, também é um instrumento público que 

sinaliza medidas estruturantes, rumos, estratégias e propostas de projetos. 

O plano foi promovido pelos órgão de planejamento do governo 

estadual,  e realizado com a participação de vários atores sociais, inclusive 

com o apoio das universidades mais importantes do Estado. Teve como 

referência outro documento elaborado anteriormente, denominado 

“Cenários e Estratégias de Longo Prazo para Mato Grosso do Sul - MS 

2020”, que havia  retratado as necessidades do Estado e os vários interesses 

da população sul-mato-grossense. A proposta, teve como meta fortalecer a 

produção,  renda e emprego, para promover a inclusão social e retomar o 

desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul de forma auto-

sustentável.      

O PDE/MS já demonstrou maior atualização em relação à 

realidade globalizada, apresentando um enfoque metodológico de 

desenvolvimento competitivo, sistêmico e endógeno. O diagnóstico partiu 

da análise de problemas e potencialidades, ameaças e oportunidades. O 

documento identifica opções estratégicas de futuro e um conjunto de macro 

políticas setoriais.  Também elege programas e projetos voltados a apoiar 

atividades econômicas que sejam capazes de acelerar o crescimento 

econômico, com inclusão e participação social e de garantir 

sustentabilidade ao desenvolvimento sócio-econômico, ambiental e 

político. O documento identificou ainda, os Sistemas Locais de Produção - 

SLP, com a intenção de se promover o desenvolvimento de forma auto-

sustentável,  numa visão sistêmica, com o desenvolvimento visto nos 

ambientes micro, meso e macro regional,  respeitando-se os valores locais e 

estabelecendo a base do futuro no sistema  de desenvolvimento local 
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sustentável.  

Nesse sentido, o PDE/MS valorizou a utilização dos micro e 

pequenos empreendimentos, pela capacidade de incorporar novos agentes 

ao processo, assim como de flexibilizar e  diversificar a produção, pelo 

efeito multiplicador sobre as demandas internas agregadas, com geração de 

renda e emprego e pela  sua significância na arrecadação e constituição do 

PIB estadual.  Assim, uma das prioridades do plano foi a de capacitar e 

organizar os micro e pequenos empreendedores, assumindo um 

desenvolvimento sistêmico, endógeno e competitivo, valorizando o capital 

social,  econômico e natural local.  

Para articular as ações do governo, foi criado o Conselho Gestor 

do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Mato Grosso do Sul – 

COGEDES. Além disso, o PDE/MS apresentou uma carteira de programas e 

ações estratégicas, priorizando os investimentos em ciência e tecnologia, as 

cadeias produtivas da pecuária bovina de corte (couro e calçados), de leite,  

do algodão e têxtil  (até o setor do vestuário), e da mandioca. 

 

5.2.2.3  Plano de Desenvolvimento Industrial 

 

Surge, seguindo a mesma linha de princípios, o “Plano de 

Desenvolvimento Industrial- PDI/MS”, elaborado pela Superintendência de 

Apoio ao Empreendedor, integrante da Secretaria  de Estado de Produção, 

com a participação de várias entidades públicas,  privadas e de apenas uma 

universidade do Estado. Uma das constatações, dada como pressuposto do 

PDI/ MS foi a respeito do custo social pago pela falta de sinergia e 

planejamento da atividade industrial no Estado. O plano, por sua vez, 

vislumbra a necessidade de um desenvolvimento com base na visão 

holística e integrada (sistêmica) da realidade.  

Priorizou entre os vários objetos de suas prioridades, a 

consolidação das cadeias produtivas e seus elos (clusters) ,  promovendo o 

desenvolvimento tanto das indústrias classificadas como "motrizes" por 

exercer forças à jusante e montante no processo de produção, como 

daquelas fornecedoras de insumos ao setor primário e ao próprio setor 



 85

industrial de transformação final,  chamadas de "movidas". Priorizou as 

seguintes cadeias produtivas: processamento do couro bovino de corte; 

avícola de corte, suinícola de corte, madeira e mobiliário, processamento 

do mel, processamento da soja, vestuário (incluindo fiação e tecelagem), 

processamento de frutas, beneficiamento da erva-mate, processamento de 

mandioca, beneficiamento do leite e derivados, processamento de pescado, 

cerâmica, açúcar e álcool e de extração mineral.  Entre elas, selecionou-se 

seis cadeias para serem transformadas em programas,pois já apresentavam 

condições para serem estimuladas: setor cerâmico, processamento da 

mandioca, processamento de couro, setor têxtil ,  silvicultura e minero-

siderúrgico.  

 

 

5.2.3  A INDÚSTRIA TÊXTIL E DO VESTUÁRIO 

 

Em MS existem 4 indústrias têxteis,  sendo 3 em Três Lagoas: 

Nelitexsul (tecido para estofamento), Cortex (tecidos para cortinas), Avanti 

(filamentos texturizados em poliéster) e 1 fiação em  Naviraí:Copasul (fio 

de algodão).  

A produção de algodão em pluma tem crescido em Mato Grosso 

do Sul desde o final da década de 90. Existem indústrias de beneficiamento 

de algodão nas cidades de Naviraí,  Rio Brilhante, Chapadão do Sul.  A 

produção de algodão pluma em Mato Grosso do Sul em 2001 foi de 

aproximadamente 160.000 toneladas, correspondendo a 20% da produção 

nacional, e ocupando o 5º lugar. 

 

Ano Área Plantada Produção Média Kg/ha 
1998 - 93.229  T - 
1999 - 114.521 T - 
2000 49.075 ha 127.839 T 2.639 kg/ha 
2001 50.923 ha 160.303 T 3.153 kg/ha 
TABELA 1   Produção de Algodão em Pluma em Mato Grosso do Sul 

Fonte Sindivest-MS, 2002 
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O Estado de Mato Grosso do Sul possui hoje 320 micro e 

pequenas indústrias de Confecção, gerando 6.100 empregos diretos, 

segundo dados estatísticos do próprio Sindivest/MS.  As 15 indústrias da 

área têxtil ,  de fiação, que foram instaladas, geraram 2.240 empregos. 
  
Informações estatísticas confirmaram um crescimento de 30% no 

número de indústrias do vestuário entre Outubro/99, a julho de 2001 em 

todo o  Estado gerando 1.112 novos empregos. 

O setor do vestuário é o que mais vem crescendo no Estado, nos 

últimos 12 meses o crescimento foi de 20%. A cidade de Sidrolândia é um 

exemplo desse crescimento com a geração de 527 empregos com a 

implantação/expansão de quatro indústrias seguidas por Campo Grande e 

Três Lagoas. 
 
Segundo o Sindivest/MS, estava previsto até dezembro 2001, a 

instalação de 14 novas fábricas de confecções em Mato Grosso do Sul 

criando 920 novos postos de trabalho.Outra informação interessante é a de 

que mais de 60% das vendas são realizadas no mercado interno e 40% para 

varejista de outros Estados como São Paulo, Paraná, Mato Grosso, 

Rondônia e Acre. 

O total de faturamento para o ano de 2002 é previsto na ordem de 

R$ 100 milhões, projetando um crescimento de 66% em relação aos anos 

anteriores, confirmando assim a franca evolução do setor em nosso Estado. 

Estados Empresas Empregos Peças 

Goiás 4.500 65.000 135.000 

Mato Grosso do Sul 320 6.100 10.000 

Brasília – DF 300 5.500 9.000 

Mato Grosso 210 4.000 6.000 

Tocantins 180 3.000 5.400 

Rondônia 130 2.800 3.900 

Acre 60 1.100 2.000 

Total 5.700 87.500 171.300 

TABELA 2  Setor do Vestuário e Têxtil 

Fonte: SINDIVEST, 2002 
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Mas a tecnologia ainda apresenta níveis baixos de desempenho, 

ao mesmo tempo em que se confirma a pouca qualificação de mão-de-obra, 

gerando níveis consideráveis de desperdício. É insignificante o uso de 

equipamentos modernos, a exemplo do CAD/CAM. O aproveitamento da 

matéria prima desperdiçada também é insuficiente, com pouco mais da 

metade das empresas aproveitando os retalhos para a fabricação de roupas 

infantis,  acessórios, tapetes, almofadas, e o restante das mesmas não 

utilizam essa sobra para nada. 

Alguns empresários consideram normal esse procedimento e 

entendem que o aproveitamento não compensa, sendo necessário portanto 

uma maior conscientização para essa mudança de paradigma sobre a sua 

utilização e aproveitamento de retalhos. 

Outro problema que vem afetando o setor é a sazonalidade das 

vendas, tornando as pequenas empresas bastante vulneráveis ,  uma vez que 

não possuem estrutura adequada para suportar os aquecimentos dessa 

procura. Em função dessa variação comercial ao longo do ano, nota-se que 

os próprios proprietários acabam exercendo essa tarefa vendendo 

diretamente ao consumidor pelo atacado ou varejo, atendendo 

principalmente as pessoas físicas (SEBRAE, 1995) 

Mas não é difícil  encontrar empresários com dificuldades para 

fechamento de negócios, em função não só dos altos custos de produção e 

falta de valorização de produto local,  como também da dificuldade de 

divulgação e comercialização, além da grande informalidade e da presença 

competitiva de grifes conhecidas produzidas em outros estados.Os preços 

praticados são considerados elevados, explicado pela baixa produtividade e 

o alto custo das matérias primas envolvidas no setor (SEBRAE, 1995) 

 

5.2.5 A CADEIA DO VESTUÁRIO EM MATO GROSSO DO SUL 

 

A partir da década de 90, o rápido processo de abertura comercial 

brasileira incentivou a importação de bens de capital,  tais como máquinas 

e equipamentos, objetivando esse procedimento a modernização 

tecnológica do setor, principalmente o destinado à indústria têxtil  .  

Possibilitou também a importação de peças prontas do vestuário, 
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afim de despertar o empresário nacional para questões de produtividade 

com qualidade e preço, dentro de um processo de competitividade entre as 

mesmas, valorizando as leis da livre concorrência. 

Segundo especialistas, tais procedimentos ocorreram de forma 

muito rápida e para a grande quantidade de empresas do setor que não 

haviam se preparado e modernizado nas décadas anteriores, tais mudanças 

acabaram por penalizar boa parte desse seguimento  voltado ao vestuário. 

Há que se destacar, nos dias de hoje, que após resistir a tal 

choque de reciclagem tecnológica, o setor continua detendo grande 

importância social,  gerando considerável quantidade de empregos em sua 

cadeia produtiva. 

Assim os consórcios de exportação, principalmente os do setor do 

vestuário, formados por micro e pequenas empresas que priorizam 

produtos considerados competitivos, como os da moda praia, malha de 

algodão e lingerie, surgiram como mais uma opção para incrementar a 

produtividade e competitividade, buscando conquistar nichos de mercados  

internacionais.  

Em Mato Grosso do Sul, o crescimento do setor têxtil  de 

sintéticos a partir de 99, vem de encontro à disponibilidade de infra-

estrutura territorial, acesso a mercados consumidores além de recursos 

humanos e incentivos fiscais,  estes colocados à disposição dessas 

empresas pelos Municípios  e pelo governo estadual. 

Grandes empreendimentos no setor de fios sintéticos e naturais, 

tecelagem e acabamento de tecidos, principalmente destinados a cortinas, 

forração e decoração de ambientes comerciais ou residenciais,  tem 

buscado no Estado vantagens e condições para sua implementação. 

O mercado sinaliza imediata ampliação dessa produção de fios, 

direcionando-os para a produção de tapetes, calçados e confecções o que 

seria extremamente positivo para a cadeia do algodão e vestuário, uma vez 

que a movimentaria com mais opções de negócios em geral,  seja na 

prestação de serviços como na produção de bens. 

O Estado conta atualmente com 321 micro e pequenas empresas, 

gerando aproximadamente 6000 empregos diretos, com uma média de 19 

empregados por organização, sendo que 60% dessas organizações já  são 
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filiadas  ao sindicato da classe. 

Algumas empresas já começam individualmente a exportar peças 

de alto valor agregado, como ternos, e paletós a exemplo das vendas 

realizadas para o país vizinho da Bolívia, por uma confecção de médio 

porte de Campo Grande. 

Os ramos do setor do vestuário de maior destaque em Mato Groso 

do Sul são os do uniforme (vestuário profissional), camisetas, camisas em 

geral,  l ingerie, moda praia, além de peças do vestuário masculino e 

feminino. Os Municípios que mais abrigam essas empresas são Campo 

Grande, Dourados, Três Lagoas, Sidrolândia, Navirai,  Mundo Novo e 

Aparecida do Tabuado. 

O abastecimento da matéria prima é complementado por outros 

Estados, o que evidencia a existência de um mercado promissor de 

consumo, fortalecendo a cadeia estadual,  face a demanda crescente 

ocorrida principalmente nos últimos anos. 

 

 5.2.5.1 Tecnologia 

 

Dois centros de análise voltados à  classificação de algodão, 

recém implantados nas cidades de Chapadão do Sul e Navirai,  

respectivamente, avaliam a produção estadual dessa matéria prima, 

coletando amostras para um diagnóstico de qualidade desse produto. 

O Sebrae e o Senai,  pertencente ao sistema FIEMS, apóiam 

sistematicamente, através de parcerias, diversos treinamentos e 

implantação de tecnologias operacionais diversas, aprimorando assim a 

qualidade  da mão-de-obra específica. 

Profissionais da área de design são requisitados em outros 

centros, evidenciando dessa forma, uma deficiência do setor no momento 

que se requer inovação e criação de novos modelos ou aprimoramento dos 

já existentes. 

 

5.2.5.2  Potencial de crescimento 

 

Considerando o número e o porte das empresas do setor, estima-
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se um faturamento de cerca de R$ 75 milhões por ano para toda a cadeia, 

demonstrando assim a sua incapacidade em atender o potencial de 

mercado, avaliado na ordem de R$ 320 milhões, confirmando dessa forma 

um grande potencial de crescimento para o setor. 

 

5.2.5.3   Investimento 

 

Segundo informações recentes do Sindivest/MS (2002), já existe 

a possibilidade de ocorrer a implantação de 14 novas industrias no Estado, 

gerando um total de 900 empregos diretos e aproximadamente 2700 

indiretos considerando a composição média familiar e seus dependentes. 

Na cidade de Sidrolandia já se instalaram duas de maior porte, 

com investimentos na ordem de R$ 7 milhões ,  voltadas à produção de 

peças de lingerie, possibilitando criar 270 empregos diretos e cuja mão-

de-obra já está sendo treinada pelo Senai/MS. 

Tal investimento foi viabilizado graças ao esforço do município 

que regulamentou a isenção do ISS-Imposto sobre Serviço e o IPTU-

Imposto Predial e Territorial Urbano, por prazo determinado, além da 

doação dos terrenos e infra estrutura básica necessária de acesso as 

instalações das mesmas. 

 

5.2.5.4 Integração das empresas 

 

Constata-se, hoje, a ocorrência de algumas ações de parcerias 

entre as empresas utilizando-se de serviços terceirizados que as atendam, 

mas em áreas mais importantes a exemplo de pesquisas abertas ou 

fechadas, marketing ou produção integrada de peças de vestuário, esse 

comportamento voltado à integração já não ocorrem com a mesma 

freqüência. 

No que diz respeito ao relacionamento dessas empresas com o 

mercado, a realidade nos mostra que o destino da produção é regional,  em 

torno de 80% e objetivando mantê-lo,  consideram o atendimento, a 

qualidade das peças e preços, variáveis primordiais a serem mantidas, 

considerando os altos custos financeiros e a qualificação da mão-de-obra, 
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como os principais problemas a serem enfrentados cotidianamente pelo 

segmento. 

 

5.2.5.4  Integração entre empresas e fornecedores 

 

A estrutura estadual de fornecimento de insumos é deficiente, 

assim 58% das organizações o adquirem através de  distribuidores 

nacionais, sendo o item preço o principal motivo para que o elevado 

índice dessas compras ocorram fora dos limites do nosso Estado. 

Quanto à questão do fornecimento, os prazos de entrega nem 

sempre são cumpridos de forma confiável e ainda assim as empresas 

locais,  mesmo considerando ser um problema que afeta a todas, não se 

unem formando parcerias para reverter  tal problema que atingem a elas 

mesmas. 

 

5.2.5.5 Avaliação geral da cadeia 

 

A cadeia do setor do vestuário em Mato Grosso do Sul ainda não 

consegue agregar muito valor aos seus produtos com as matérias-primas 

representando em média 49% do faturamento, porém outro fato é 

constatado sistematicamente, ou seja, o mercado regional é bastante 

favorável,  com absorção de grande parte da produção, proporcionando 

para 42% dos empresários uma evolução positiva do seu patrimônio 

líquido. 

A lucratividade média pode ser considerada como boa, ou seja, 

19%, principalmente considerando serem empresas jovens e com atuação 

regional com 71% do capital-de-giro utilizado serem de procedência da 

própria organização e o restante 29%, completado com recursos de 

instituições de  crédito. 

 Poderia-se avaliar a cadeia do vestuário  como não muito 

competitiva, mas constata-se  que existe margem para um considerável 

crescimento a curto prazo em função das perspectivas reais de consumo na 

região, sendo classificada portanto, como média/baixa. 
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5.2.6 ORGANIZAÇÕES DE SUPORTE TÉCNICO E DE CAPACITAÇÃO 

 

A FIEMS foi criada em assembléia geral dos sindicatos de Campo 

Grande e Corumbá, no dia 06 de novembro de 1979, tendo sido reconhecida 

reconhecida oficialmente, pelo Ministério do Trabalho em 1979.  

Através de um plano estratégico o SINDIVEST-MS em parceria 

com a FIEMS (SENAI-IEL-SESI), SEBRAE/MS, GOVERNO DO ESTADO, 

PREFEITURAS, ABIT, APEX, foram desenvolvidas, a partir de 1999, 

ações e treinamentos em gestão empresarial,  tecnologia e processos de 

produção, ações de mercado através de feiras e eventos de moda para 

divulgação dos produtos e empresas do vestuário em MS. 

   

 

FIGURA 3   Localização das indústrias do vestuário em Mato Grosso do Sul 

Fonte: Secretaria de Estado da Produção/ MS   -   2002 

A missão do SEBRAE/ MS é desenvolver e consolidar a cultura 
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empreendedora, voltada para o segmento dos pequenos negócios de Mato 

Grosso do Sul." Sua visão é a de ser reconhecido até 2005 como um 

agente de desenvolvimento de pequenos negócios e da cultura 

empreendedora, contribuindo para evolução sustentável das comunidades e 

do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

 

Renda "Per Capita" (R$ 
1,00)  

PIB (R$ bilhões)  
Período  

MS  Brasil  MS  Ranking  

1996  5.773,89  4.945,46  11,1  1,43% do PIB nacional  

1997  6.385,93  5.430,03  12,5  1,45% do PIB nacional  

TABELA Nº  3         Produto Interno Bruto de  Mato Grosso do Sul   

 
Fonte: SEPLANCT / DIPLAN  
   
 
 
 
 
 

 

  FIGURA   4      Composição Do PIB - MS por Setores da Economia 

   Fonte: SEBRAE/MS 
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CAPÍTULO VI 

 

CONDIÇÕES DO MEIO LOCAL E DE 

COMPETITIVIDADE DO CONSÓRCIO 
 

Nesse capítulo, buscou-se compreender as condições do meio 

local na emergência de negócios empreendidos por pequenas e micro 

empresas no setor da indústria do vestuário, como se comportam os 

próprios empreendimentos do setor do vestuário nesse ambiente, buscando-

se compreender, sobretudo, a emergência do consórcio de exportação e o 

ambiente criado por ele, assim como as empresas consorciadas, do ponto de 

vista da sustentabilidade..  

 

 

6.1   O MEIO LOCAL DE CAMPO GRANDE 

 

A cidade de Campo Grande manifestou dinamismo comercial,  

desde o final do século XIX, como encruzilhada de rotas de comerciantes 

ligados aos negócios dos portos platinos de Corumbá e de Concepción, no 

Paraguai (LE BOURLEGAT, 2000).  

Tanto o dinamismo econômico como sua posição central no 

Estado de Mato Grosso do Sul, foram estratégicos para que a cidade se 

tornasse alvo de projetos da União, relacionados com a passagem dos 

trilhos da Noroeste. Coube-lhe, entre outros, o papel de comando militar 

nas defesas fronteiriças, assim como o de centro de recepção e envio de 

mercadorias, com fluxos direcionados para as cidades de São Paulo e Rio 

de Janeiro. 

A implantação de novas infra-estruturas que se sucederam à 

ferrovia, acabou transformando a cidade de Campo Grande no principal 
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ponto de nodalidade da malha de transportes e comunicações de Mato 

Grosso do Sul (Idem, ibidem) e cabeça da rede urbana do Estado. Essa 

situação de centralidade e de espaço  mais fluído para as ações comerciais 

e de serviços, também serviu de estímulo para atrair grande parte dos 

fluxos migratórios do movimento caracterizado como “marcha para o 

Oeste” (Idem, ibidem).   

De 1940 a 1990, Campo Grande passou a ter sua população 

dobrada a cada década, chegando a concentrar 31,9% do total existente no 

Estado e quase 38,% da população urbana, resultando na presença 

significativa de uma camada social de renda média, originária de estados 

vizinhos do Centro-Sul brasileiro. 

Trata-se, de um espaço de conteúdo sócio-econômico e paisagem 

marcadamente agrários, com a  urbanização resultante do atendimento do 

consumo produtivo de uma agricultura regional em moldes modernos (LE 

BOURLEGAT, 2000). Entretanto, a cidade conheceu, especialmente nos 

anos 80 e meados da década de 90, a concentração de uma população de 

renda média, representativa de um contingente de profissionais 

intelectualmente preparados, que se inseriram no mercado de trabalho, seja 

como contratados de empresas rurais ou urbanas, seja instalando-se como 

autônomos (Idem ibidem).  

Em vista disso, a cidade passou a exibir uma estrutura 

qualitativamente diferente de serviços urbanos. O setor terciário de Campo 

Grande, ocupando mais de 75% de sua população ativa interna, chegou a 

representar cerca de 70 % do produto interno bruto de Mato Grosso do Sul, 

no final da década de 90. Os serviços apresentaram concentração ainda 

maior, com uma participação de quase 95% do ICMS do Estado neste setor 

(1997). 

Além disso, em Campo Grande passou a residir a maior parte dos 

proprietários rurais, como também  para  passou a afluir o contingente mais 

significativo de mão de obra excedente do campo, ocupando e sendo 

assentada pelo Poder Municipal em loteamentos sociais, principalmente na 

periferia da cidade (Idem, ibidem). Na área rural do Município, 

praticamente reside pouco mais de 1% da população campo-grandense.  

Essa situação urbana condiciona um poder aquisitivo e um 
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consumo junto às camadas de renda média, além dos proprietários rurais, 

capaz de estimular as iniciativas de pequenos empreendedores locais. Em 

grande parte, essa situação explica o número preponderante de pequenos e 

micro empreendedores que organizam atividades industriais voltadas à 

produção de  bens de consumo, como o vestuário, móveis e calçados.  

Pelo mesmo motivo, o relativo adensamento de camadas 

populacionais de renda média, significou demanda reprimida para o ensino 

universitário, resultando no acelerado crescimento desse setor da educação 

nos anos 90 e início de 2000. Atualmente, a cidade já conta com 03 

universidades, ofertando quase quarenta cursos de graduação, além de mais 

de uma dezena de programas de pós-graduação stricto sensu. A recente 

presença dessas unidades de ensino, pesquisa e extensão de nível superior, 

já vem resultando em uma relativa acumulação de pesquisas sobre a 

realidade vivida, ao mesmo tempo em que dá origem a uma camada de 

intelectuais,  técnicos e empreendedores. Através do desempenho de 

intelectuais das universidades, os empreendedores locais podem ter acesso 

aos vários tipos de conhecimento codificado, veiculado em literatura 

específica.  

Por outro lado, Campo Grande, como capital do Estado, sedia 

vários órgãos de apoio ao mundo empresarial,  tais como o SEBRAE-MS, o 

SENAI, a Federação das Indústrias do Estado-FIEMS, assim como as 

diretorias de sindicatos, associações e conselhos profissionais, ampliando o 

leque de possibilidades de capacitação dos empresários e mão de obra, em 

processos de de disseminação de know-how  tecnológico e de gestão.  

 

 

6.2  PERFIL INDUSTRIAL DE CAMPO GRANDE 

 

As indústrias de grande porte não tem se concentrado de forma 

significativa, até o momento, em Campo Grande. Não parece ter sido a 

aglomeração a atrair os investimentos de indústrias desse tipo, mas 

principalmente a acessibilidade aos mercados de São Paulo, uma vez que a 

esmagadora maioria desses empreendimentos de maior porte voltam-se ao 

abastecimento do mercado externo. Isso pode ser demonstrado, em parte, 
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pela concentração de novos empreendimentos nas cidades mais limítrofes 

do Estado de São Paulo e junto aos principais meios de transporte. 

Portanto, não se trata de uma industrialização muito concentrada. No total,  

foram 34 municípios envolvidos no processo de crescimento industrial  nos 

últimos três anos (CDI, 2002).  

Os empreendimentos industriais predominantes em Campo Grande 

são predominante da micro e pequena empresa. De acordo com uma 

pesquisa feita em Campo Grande (LAMBERTI, 1999), cerca de 70 % das 

indústrias existentes no Município, são de pequeno e micro porte e, 

diferente dos emprendimentos agroindustriais de maior porte, 98% desses 

voltam-se ao abastecimento do mercado local.De modo geral,  elas não 

apresentam uma programação definida de sua produção, uma vez que 

fabricam em função de pedidos (GAVIRA, 1999). Entre aquelas que se 

voltam também para o mercado externo, destacam-se as do setor mobiliário, 

vestuário e calçados.  

Também se verificou que é muito pouco expressivo o número de 

indústrias de pequeno porte que comercializa seus produtos para outras 

indústrias de Mato Grosso do Sul. Em 1997, de 339 empreendimentos, 

apenas 8 faziam isso, destacando-se a indústria gráfica. 

As empresas de pequeno porte de Campo Grande, segundo 

Lamberti  (1999), dedicam-se principalmente (cerca de 70% delas) a quatro 

gêneros industriais.  Em primeiro lugar aparecem as indústrias alimentícias 

(24,5%);em segundo lugar vem a indústria editorial e gráfica (15,3%); em 

terceiro a indústria do mobiliário (15%), sendo que a indústria do vestuário 

aparece em quarto lugar, representando 15,5% do total.Isso demonstra o 

papel que esses pequenos e micro-empreendimentos, organizados no meio 

local,  passam a exercer como fornecedores de produtos de atendimento às 

necessidades básicas da população.  

Esses pequenos empresários, segundo constam as informações 

geradas pela pesquisa citada acima, tendem a se utilizar e transformar 

matérias-primas disponíveis no próprio Estado. Nesse sentido, foram 

detectadas 69,3% delas trabalhando com matérias-primas adquiridas em 

Mato Grosso do Sul.  

Os maquinários e equipamentos utilizados por essas pequenas e 
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micro-empresas são de origem nacional e com idade superior a dez anos, 

fugindo à regra menos de 10% deles (LAMBERTI, 1999). 

A mão-de-obra das indústrias de Campo Grande, de modo geral,  

apresenta-se desqualificada e necessitando de treinamento e em sua grande 

maioria, os empresários desconsideram alguns dos fatores considerados 

determinantes para a conquista de nichos de mercado (SCHREINER, 1999)    

Trata-se, em sua grande maioria (73,5%) de empreendimentos que 

trabalham em regime familiar, mas que se organizam na forma de 

sociedades por cotas, às vezes com responsabilidades limitadas (72,9%), 

ficando por conta da família, não só o gerenciamento, como muitas vezes, a 

própria produção. 

Os investimentos e a modernização e os programas de qualidade ainda 

não constituem a marca desses empreendimentos de pequeno e micro-porte, não se 

constatando, em sua grande maioria, produtos desenvolvidos com tecnologia 

avançada ou com ajuda da pesquisa (LAMBERTI, 1999). Os setores que 

apresentaram alguns investimentos a indústria química e de produtos 

farmacêuticos e veterinários, indústria alimentícia, editorial e gráfica e indústria 

do vestuário, representando 34,5% do total das empresas de pequeno e micro-porte 

(Idem, 1999). 

Os empresário lamentam a falta de incentivos governamentais, e 

de um órgão de governo que se volte efetivamente para o pequeno 

empresário, informando, que via de regra, as exigências governamentais 

apresentam-se incompatíveis com o padrão de indústria de pequeno porte, 

limitando o acesso a financiamento e à modernização (LAMBERTI, 1999). 

Esse quadro aponta mudanças nos últimos anos, diante do 

acirramento da concorrência e maior exigência dos mercados, aparecendo 

indícios de preocupação com tecnologia, competitividade e redução de 

custos (Idem, 1999). 

As indústrias de Campo Grande, em geral,  vem sofrendo impactos 

significativos nos sistemas de gestão administrativa desde o final dos anos 

90, demonstrando necessidade de replanejamento de sua atuação no 

mercado, ao se depararem com a entrada de produtos de mercados externos, 

de qualidade superior e produzidos a menor custo nos últimos anos 

(SCHREINER, 1999). 
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As indústrias pesquisadas em 1997 e 1998 ainda apontaram uma 

visível resistência na modificação de suas estruturas internas e às novas 

técnicas, demonstrando características de uma atuação ainda voluntariosa e 

amadora, e que inclui muito pouco os métodos científicos em sua produção 

(SCHREINER, 1999).  

Essas indústrias, em sua maioria,  vem demonstrando capacidade 

de sobrevivência, sendo muito pequeno o número daquelas que fecharam 

suas portas, embora passassem a indicar altos índices de ociosidade em seu 

potencial produtivo, tendo variado entre 49 a 70% entre 1997 e 1998 (Idem, 

ibidem).  

Entretanto, grande parte delas desenvolveram atividades paralelas 

à da indústria, sendo a prestação de serviços, uma das formas de trabalho 

em que atuaram cerca de um terço dessas empresas no final da década de 

90, prática utilizada principalmente pelas indústrias do mobiliário, 

metalurgia e vestuário, além de outras 45, 7% atuarem também no comercio 

de seu produto ou de outra mercadoria (LAMBERTI, 1999).  

 

6.3   A INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO EM CAMPO GRANDE 

 

Se o setor da indústria do vestuário tem demonstrado uma franca 

expansão nos últimos anos, em Mato Grosso do Sul, conforme as 

informações  concedidas pelo presidente do Sindicato das Indústrias de 

Vestuários de Mato Grosso do Sul – Sindivest/MS, em março de 2002, 

Campo Grande foi a cidade que recebeu maior número de novas empresas 

desse setor.  Passou de 140 estabelecimentos industriais, instalados para 

182.A expansão da atividade, segundo esse presidente, entre outros, deveu-

se à atual  política de incentivo fiscal por parte do Governo do Estado, ao 

conceder isenção de ICMS ao setor (Decreto N 6692/92, alterado em 2000 e 

2002). Esse tipo de indústria, segundo o entrevistado, vem chamando 

atenção da Prefeitura, que a vê como uma forma estratégica de gerar mais 

empregos. Alguns estudos, segundo o presidente do Sindicato, indicam que 

a cada R$ 2.000,00 investidos nesse segmento (1) um emprego direto é 

gerado, portanto..  

Há uma tendência da indústria do setor do vestuário aproximar-se 
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do mercado consumidor. Segundo Lamberti (op.cit.),  cerca de 46% dos 

estabelecimentos industriais do setor do vestuário concentram-se, 

preferencialmente na “região central” de Campo Grande, a mais densa e a 

segunda em número de população, entre as sete regiões urbanas da cidade. 

Aparecem ao lado das industrias de calçados e de artefatos de tecidos. 

 

 

EMPREGOS DIRETOS NO SETOR DO VESTUÁRIO 

  Out/99 Jul/01 Crescimento 

 EM CAMPO GRANDE 2.380 3.096 31% 

 EM MATO GROSSO DO SUL 5.026 6.138 23% 

TABELA 4 Empregos diretos no setor do vestuário 

Fonte Sindivest-MS, 2002 

 

 

6.4    ORIGEM DO CONSÓRCIO FASHION PANTANAL 

 

6.4.1  O CONTEXTO NO QUAL SE DEU A INICIATIVA 

  

O surgimento do primeiro “consorcio de exportação” em Mato 

Grosso do Sul ocorreu dentro do setor da indústria do vestuário, com o 

objetivo de dar suporte às empresas pretendentes a atuarem no mercado 

internacional.   

Os demais setores a exemplo do moveleiro, artesanato, alimentos, 

como os fabricantes de doces, apicultores, não se sentiam em condições de 

se organizarem, tanto por falta de mobilização dos seus respectivos líderes, 

como por se sentirem ainda sem as devidas condições de superarem as 

exigências burocráticas e de qualidade que o mercado internacional impõe. 

A venda do mel de abelha, por exemplo, para os diversos países do 

continente norte-americano, europeu e asiático é precedido de rigorosos 

atestados de laboratórios credenciados por organizações internacionais e 

renovados sistematicamente, implicando em elevados custos para o sucesso 

dessas exportações. 
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6.4.1.1  Políticas fiscais de incentivo governamental  

 

As políticas públicas federais, regionais, estaduais e municipais 

tiveram reflexos no Sindicato do Vestuário de Mato Grosso do Sul -

Sindivest/MS, tendo à frente alguns dos empresários atuantes no ramo de 

confecções e que de certa forma, se não tinham habilidades anteriores com 

o comércio externo, alguns deles já conheciam outros países, sobretudo os 

europeus.  

Os reflexos deram-se em parte, por uma força interna maior desse 

sindicato em relação a outros, dados principalmente em função de um 

dinamismo maior que vinha se manifestando no setor da indústria do 

vestuário em Mato Grosso do Sul, materializado pelo crescimento 

significativo de unidades industriais e mesmo de um maior nível de 

organização interna. 

As indústrias de confecção haviam sido beneficiadas em 1992, 

com o decreto estadual 6.692, a partir do qual se passou a contar com uma 

taxa redução do ICMS em 58,824%, significando apenas 7%. Em 2000, os 

decretos 9980 e 10.000 de julho de 200,  com o objetivo de proporcionar 

condições para absorção de adolescentes e jovens em situação de risco 

social a obterem seu primeiro emprego, trouxram benefícios ao setor,  na 

medida em que permitiam a dedução de valores pagos a título de encargos 

sociais correspondentes ao período de estágio do ICMS devido pelo 

respectivo estabelecimento, a quem empregasse adolescentes e jovens 

cadastrados no “Projeto Meu Primeiro Emprego”, sob autorização do 

Governo, por um período de 90 dias. 

O Município também lançou políticas favoráveis ao setor 

industrial,  em 1999, com a lei complementar Nº 29, que instituiu o 

Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de 

Campo Grande- PRODES, com o objetivo de promover o desenvolvimento 

econômico, social,  turístico e tecnológico de Campo Grande a novos 

empreendimentos, doando terrenos, oferecendo infra-estrutura e 

concedendo redução ou isenção de taxas e Imposto Sobre Serviço de 

Qualquer Natureza ISSQN por até 10 anos. Criou dentro da lei o Conselho 
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Municipal de Desenvolvimento Econômico CODECON.  

A Lei Complementar n° 093 de 05/11/2001, chamada de 

MS/Empreendedor permitiu aos empresários, a redução de até 67% do 

ICMS a pagar, por um prazo até cinco anos, renovável por igual período.  

Essa mesma lei permitiu a concessão aos que estivessem estabelecidos ou 

viessem implantar empreendimentos industriais,  a isenção da cobrança do 

diferencial de alíquota incidente sobre as máquinas e equipamentos 

comprados em outros Estados ou no exterior. Tais bens deveriam ser 

integrantes do ativo imobilizado e ligados diretamente ao processo 

industrial  da empresa. 

Essa lei de incentivo não só trouxe oportunidade a um grupo de 

empresários para iniciativas em relação à renovação de alguns 

equipamentos e de maquinários de sua confecção, como também em função 

de linhas de financiamento em nível federal,  que passaram a ser 

disponibilizadas às empresas de pequeno porte. Em relação a 

financiamentos disponíveis no Estado, além das linhas de crédito 

tradicionais do BNDES, o Estado contava com o apoio creditício do Fundo 

Constitucional para o Desenvolvimento do Centro-Oeste - FCO,  com 

prazos e juros diferenciados das demais linhas de crédito 

 

6.4.1.2 A aglomeração de unidades industriais no setor 

 

De acordo com a teoria marshalliana, a aglomeração de empresas 

no setor tende a atrair mais empresas, como também relações de natureza 

colaborativa entre elas. Nesse sentido, há um momento em que as unidades 

empresariais agrupadas apresentam algum tipo de esforço integrado para 

trazer inovações e treinamento para o setor. Vai se constituindo, dessa 

forma, uma economia de aglomeração, favorecendo o fenômeno da 

especialização territorial.   

Com base nessa assertiva, pode-se apontar a aglomeração de 

indústrias de confecção no Estado, como uma das variáveis a contribuir 

para a sua organização.  

O setor da indústria do vestuário,  como já foi apresentado,  vem 

apresentando os maiores índices de crescimento do Estado, promovendo 
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maior aglomeração de empresas nesse setor industrial.  Conforme 

levantamento do Sindicato das Industrias do Vestuário – Sindivest-MS, ,  o 

número de  indústrias do setor, entre 1999 e 2001, aumentou em 30%, 

saltando de 246 estabelecimentos para 321.  E a produção, que era de 6,5 

milhões anuais, chegou a cerca de 10 milhões. De acordo com as projeções 

feitas, com o faturamento médio deve saltar de R$ 60 milhões/ano para a 

R$ 100 milhões nos próximos anos.  

 

 

NÚMERO DE INDÚSTRIAS  
       CIDADE  

Outubro/99  Julho/01  % 

CAMPO GR ANDE 140 182 30 

TRÊS LAGOAS 06 18 300 

D OU RA DO S  10 15 50 

NAVIRA Í  02 07 350 

APARECID A  DO TABOADO 00 02 200 

TABELA  5   Crescimento do setor do vestuário em Mato Grosso do Sul 
Fonte:  SINDIVEST, 2001 

 

Por outro lado, Campo Grande, mesmo não tendo apresentado o 

maior crescimento dentro do Estado entre 1999 e 2001 (vide tabela) ainda 

concentra mais de 56,2 % das unidades industriais e 50,4 % da mão de obra 

ocupada do setor do vestuário no Estado, em 2001 (vide tabela).  Portanto, o 

fenômeno da aglomeração industrial ganhou maior materialidade territorial 

em Campo Grande, o que pode explicar em grande parte, porque o primeiro 

consórcio de exportação  foi constituído em Campo Grande.  

 

6.4.1.3 Esforço empresarial de treinamento para o setor 

 

Como efeito dessa aglomeração materializada no território de 

Campo Grande e das condições favoráveis de um ambiente econômico e 

político externo e interno voltado à exportação, surgiu um maior esforço de 
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treinamento do setor a partir de 1999, por iniciativa do Sindivest/MS, 

sediado nessa cidade. 

 

 

                      EMPREGOS DIRETOS 

   

OUT/99 

 

JUL/01 

 

ÍNDICE DE CRESCIMENTO 

  Campo Grande 2.380 3.096 31% 

Mato Grosso do Sul 5.026 6.138 23% 

TABELA 6    Mão-de Obra ocupada no setor do vestuário 

Fonte: SINDIVEST, 2001 

 

 

Em janeiro de 1999, deu-se início a uma nova forma de conduta 

empreendedora no setor do vestuário de Mato Grosso do Sul, por iniciativa 

desse sindiato e entidades parceiras, com treinamentos de capacitação, 

qualificação e suporte técnico ao processo de produção, ações de mercado, 

bem como com a criação de um site de serviços nas áreas de gestão 

empresarial.  

É importante destacar nesse sentido, que a capacitação na área de 

estilismo, modelagem e produção  foi buscada inclusive fora de Mato 

Grosso do Sul, enviando-se técnicos para a Escola do SENAI Ítalo 

Bologna em Goiânia, com apoio do SENAI-MS e SEBRAE/MS,  bem como 

para o Centro de Formação Profissional – Marechal Rondon, através do 

SENAI-Escola e apoio do Sistema FIEMS. 

 

 

6.5.2  A INICIATIVA DO CONSÓRCIO 

 

A iniciativa do consórcio de exportação deu-se dentro do Sindicato 

das Industrias do Vestuário – Sindivest-MS, encabeçada por seu presidente, 

José Francisco Veloso Ribeiro e mais dois empresários, um deles com 

formação superior na área de Administração e outro tendo morado e 
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trabalhado no Japão. A experiência foi  deflagrada por incentivo do 

programa federal de exportação da APEX, com o objetivo de buscar espaço 

no mercado europeu, na tentativa de conquistar nichos de mercado na 

Alemanha e Itália..   

O Consórcio Pantanal Fashion Export surgiu em 2000, tendo como 

membro próprio presidente do SINDIVEST/MS, João Francisco Veloso 

Ribeiro. A iniciativa dos empresário foi inspiraae, em parte, no exemplo do 

consórcio de exportação organizado em Brasília-DF, o Flor Brasil,  que já 

exportava para a Itália e outros países europeus, a linha de vestuário 

conhecida como “moda praia”. 

  

6.5.2.1 O projeto do centro tecnológico em forma de 

condomínio:“Centro Técnico, Têxtil e Vestuário - CTTV” 

 

O consórcio foi constituído, partindo-se de um projeto, 

apresentado no final de 2001, voltado à construção do “Centro Tecnológico 

do Vestuário e Têxtil”, incluído em um “Planejamento de Desenvolvimento 

Tecnológico para o Setor Textil”, com o objetivo de preparar a mão-de-

obra para o mercado, com suporte de uma estrutura e gestão organizacional 

capaz de assegurar às indústrias a melhoria da qualidade de produção e 

maior competitividade no mercado externo, como também abrir caminho     

para os novos profissionais que futuramente pretendessem participar desse 

negócio. 

O centro tecnológico foi projetado numa arquiteura moderna, sob 

o título de  “Centro Técnico, Têxtil  e Vestuário - CTV”, comportando além 

das indústrias de confecção, salas de treinamento, creche e área de lazer. 

O projeto foi orçado em  R$ 4,4 milhões, a ser financiado, em 

parte, pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e pelo Fundo 

Constitucional do Centro-Oeste     (FCO), administrado pelo Banco do 

Brasil,  tendo ainda apoio do Centro Nacional de      Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), na formação dos técnicos que atuarão no 

Centro.   

Segundo informou o presidente do Sindivest/MS, o Centro 

Tecnológico foi projetado para funcionar em área de 26 mil  metros 



 106

quadrados, doada pela Prefeitura de Campo Grande, tendo sido previsto. 18 

meses para seu término e contando com a consultoria da Unity Brasil ,  na 

execução da obra e montagem dos equipamentos. 

O centro deve funcionar sob forma de um condomínio constituído 

pelo conjunto de indústrias de confecção, com estrutura contemporânea e 

tecnologicamente adequada. No condomínio, mantida a identidade 

corporativa de cada empresa, o  objetivo é dar origem a um modelo coletivo 

de organização produtiva (Unity 1). A previsão conjunta das empresas no 

projeto, foi a de  no primeiro ano  de funcionamento, produzir 40 mil peças 

e criar 300 empregos diretos, destinando 30% para a exportação. O 

faturamento previsto foi de US$ 150 mil,  para se absorver até 900 

funcionários. Pelo menos R$ 1,5 milhão seria investido em três anos, sendo 

50% pela Agência de  Promoção às Exportações (Apex) e 50% do 

consórcio. 

 

 Os parceiros desse projeto são: 

•  ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil  e de 

Confecção 

•  ABRAVEST – Associação Brasileira do Vestuário 

•  Apex – Agência de Promoção e Exportação 

•  CNI 

•  Fiems ( Senai,  IEL/COMPI, Sesi,  Ciems, CIN) 

•  Finep – MCT 

•  FTIMS - Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de MS 

•  Governo do Estado 

•  Instituto Mirim - PMCG 

•  Prefeitura Municipal de Campo Grande 

•  Sebrae /  MS 

•  Sindivest /  MS -  Sinvesul 

•  Uniderp 

O Sindicato das Indústrias de Vestuário de Mato Grosso do Sul -

SINDIVEST, o governo do Estado e a Financiadora de Estudos e Projetos 

(Finep), agência pública vinculada ao Ministério da Ciência e  Tecnologia, 
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lançaram  durante a Feira da Indústria do Pantanal-Feipan, a estrutura de 

uma Plataforma de Desenvolvimento Tecnológico do Setor Têxtil  para Mato 

Grosso do Sul (FIGURA 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 5  Plano de Desenvolvimento Tecnológico do Setor Têxtil   

      Fonte: SUCT-MS, 2002 

 

 

Como se pode apreciar pela figura acima, o planejamento inclui 

três sub-programas, desdobrados em projetos específicos, relacionados 

respectivamente com P& D e qualidade, capacitação de recursos humanos e 

ações de consolidação para a implantação de um pólo têxtil  em Mato 

Grosso do Sul. 

  A partir de então, o SINDIVEST/MS montou uma estratégia de 

trabalho para o setor de confecção, em parceria com a FIEMS, SENAI, 

SEBRAE, Governo do Estado e Prefeitura Municipal.   

 

 

05 PROJETOS 
 

A1-Implantação de um condomínio  
de empresas do setor  Têxtil 
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SUB-PROGRAMA  
 

 

Recursos 
Humanos 

 

SUB-PROGRAMA  
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6.6 COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO DE EXPORTAÇÃO PANTANAL 

FASHION EXPORT 

 

6.6.1 FORMALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO 

 

O consórcio de exportação reunido e coordenado pelo 

SINDIVEST/MS apresentou-se como tal à ABRAVEST em 9 de agosto de 

2000, através do Ofício Nº 185 desse sindicato, anunciando-se 16 indústrias 

(embora a l ista apresentasse apenas 15 empresas),  munido de um pré-

estatuto e um regimento interno. 

Para se chegar a essa etapa, algumas medidas já haviam sido 

tomadas, como o trabalho de sensibilização de empresários do setor, 

participação das 15 empresas consorciadas na 49ª FENIT entre 27 a 30 de 

junho de 2000 (com apoio do SEBRAE, FIEMS, Prefeitura Municipal e 

Governo do Estado), desenvolvimento de um projeto de informatização das 

empresas (parceria com  SEBRAE e  universidade) e a contratação de um 

gerente de negócios especializados em comércio exterior.  

Também o Consórcio já havia projetado e anexou ao documento 

enviado à ABRAVEST  ações novas, como o envio de um representante 

para conhecer o mercado boliviano, participação no Projeto Roda de 

Negócios durante a EXPOCRUZ na Bolívia (organizado pelo SEBRAE/MS), 

visita a consórcios em funcionamento, desenvolvimento de um projeto para 

a imagem do consórcio baseado no ambiente Pantanal,  contratação de um 

design  especializado em produtos de moda e parceria  com o SEBRAE/MS 

para o desenvolvimento do projeto.  

 

 

6.6.2  COMPOSIÇÃO DAS EMPRESAS DO CONSÓRCIO 

               

              O SINDIVEST/MS apresentou na primeira lista dos compontentes 

do Consórcio de Exportação Pantanal Fashion Exportuma lista de 15 

consorciados.Nota-se através dos documentos apresentados pelo 

SINDIVEST/MS que houve inicialmente certa flutuação de  empresas  
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EMPRESA 

 
RESPONSÁVEL 

 
CIDADE 

DATA DE 
FUNDAÇÃO 

 
PRODUTOS

 
AGOSTO CONFECÇÕES IND. E COM. LTDA 

 
Idalina Zenolli 

 
Campo Grande 

 
18/09/91 

 
UNIFORME 

 
ATTILATO  CONFECÇÕES 

 
Antonio Humberto 
S.Alencar 

 
Campo Grande 

 
18.09.91 

 
TERNOS E 
BLAZERS 

 
APPROVED CONFECÇÕES LTDA 

 
Joel Alberto Fernandes 

 
Campo Grande 

 
25.04.96 

 
MODA 

PRAIA E 
GINÁSTICA 

 
BERTO BRASIL CONFECÇÕES LTDA 

 
Alexandre Bertoncello 

 
Campo Grande 

 
01/08/94 

 
JEANS 

 
BRABANT IND. COM. CONF. LTDA 

 
Eisson Jacques De 
Siqueira 

 
Campo Grande 

 
15.01.87 

 
MODA 

INFANTIL 
 
C. RUBBO & CIA 

 
Caludino Rubbo 

 
Campo Grande 

 
07/07/97 

 
UNIFORME 

 
DALVA CESAR FERELLI 
 
 

 
Marcos Ferelli 

 
Campo Grande 

 
1.11.98 
 

 
MODA 

INFANTIL 

 
DI CLASSE CONFECÇÕES LTDA 

 
José Francisco Veloso 

 
Campo Grande 

 
18.03.93 

 
LINGERIES 

 
LUCCA UNIFORMES 

 
Maria Luiza Scaffa 
Chelotti 

 
Campo Grande 

 
18/118/97 

 
UNIFORME 

 
PAZIANI & CIA LTDA 

 
Iolanda Paziani 

 
Campo Grande 

 
05/01/88 
 

 
MODA 

INFANTIL 
 
PERSONAL IND. COM. LTDA 

 
Maysa Vilas Boas 
Longobardi 

 
Campo Grande 

 
28/09/94 

 
UNIFORME 

 
RIMA CONFECÇÕES 

 
Maria Rosa Anderson 
Nasser 

 
Campo Grande 

 
       - 

 
SPORT BABY 

 
SORAIA APARECIDA NOSCETTI 

 
Marcelo Martins 

 
Campo Grande 

 
      1997 

 
CAMISETAS 
BORDADAS 

 
YACARÉ IND. E COM. DE CONFECÇÕES 

 
Carlos Eduardo 
Petengil 

 
Campo Grande 

 
12/02/92 

 
CAMISETAS 
BORDADAS 

 
ZOLLO CONFECÇÕES 

  
Carmem Omizolo 

 
Dourados 

 
12.08.92 
 

 
CAMISETAS 
BORDADAS 

 QUADRO 4   Composição das empresas do Consórcio Pantanal Fashion Export em 

2000 

  Fonte : Sindivest, 2000. 
 

consorciadas, apontando para uma possível insegurança dos empresários 

para o negócio.  Na tabela abaixo aparece a lista inicial de empresas 

participantes do consórcio no documento enviado à ABRAVEST, em agosto 

de 2000.   

Em 2002, as empresas componentes do consórcio já haviam 

diminuído para o número de 7 unidades, observando-se a saída de todas 

aquelas que trabalhavam com uniformes, um produto de abastecimento ao 
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mercado regional.   

 

 

 
EMPRESA 

 
RESPONSÁVEL 

 
CIDADE 

DATA DE 
FUNDAÇÃO 
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Joel Alberto Fernandes 

 
Campo Grande 

 
25.04.96 

 
MODA 

PRAIA E 
GINÁSTICA 

 
BERTO BRASIL CONFECÇÕES LTDA 

 
Alexandre Bertoncello 

 
Campo Grande 

 
01.08.94 
 

 
JEANS 

 
BRABANT IND. COM. CONF. LTDA 

 
Eisson Jacques De Siqueira 

 
Campo Grande 

 
15.01.87 

 
MODA 

INFANTIL 
 
DI CLASSE CONFECÇÕES LTDA 

 
José Francisco Veloso 

 
Campo Grande 

 
18.03.93 

 
LINGERIES 

 
ZOLLO CONFECÇÕES 

  
Carmem Omizolo 

 
Dourados 

 
12.08.92 
 

 
CAMISETAS 
BORDADAS 

 
DALVA CESAR FERELLI 

 
Marcos Ferelli 

 
Campo Grande 

 
01.11.98 
 

 
MODA 

INFANTIL 
 

QUADRO 5   Composição das empresas do Consórcio Pantanal Fashion Export em 

2002 
  Fonte : Sindivest, 2002 

 

             O Consórcio de Exportação Pantanal Fashion Export contratou os 

serviços de uma empresa consultora, para  gerenciar o consórcio.       

Pelos dados apresentados, pode-se depreender que o primeiro 

consórcio de exportação no Mato Grosso do Sul foi gerado em um momento 

e com ambientes favoráveis nas várias escalas territoriais do país e em 

local e setor em que a aglomeração das empresas já aparecia como um 

fenômeno perceptível,  principalmente em função da rapidez com que se 

manifestou, atribuindo marcas de dinamismo ao setor.   Com exceção da 

Brabant,  nota-se que as empresas consorciadas estabeleceram-se em Campo 

Grande nos anos 90, portanto, muitas delas apresentando menos de 10 anos 

de vida, no momento da formação do consórcio.  

Para Maillat  (2002), a ancoragem territorial,  ou seja, o fato das 

empresas aglomeradas terem origem e localização em um dado território 

constitui fator de sucesso para alianças estratégicas, favorecendo a 

interatividade das empresas para produzirem valor agregado, porque os 
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interesses são locais e direcionados para o seu desenvolvimento. 

 Observa-se que o consórcio analisado tem ancoragem territorial 

em Campo Grande, com exceção de uma empresa pertencente a 

Dourados.Esse dado é positivo para o sucesso do consórcio, uma vez que a 

proximidade das empresas no mesmo Município (ancoragem territorial) 

pode ter um efeito mais ativo por favorecer as relações de cooperação.  

Para esse autor,  as empresas devem se constituir em um conjunto 

espacial,  um espaço geográfico sem necessidades específicas de fronteiras, 

mas que apresente uma certa unidade traduzida por comportamentos 

específicos. Pelo que os dados indicam, os atores envolvidos atuam, não só 

com espírito de aliança local,  mas também regional para enfrentar o 

mercado externo. Identificam-se sobretudo por isso e por uma marca que 

aspiram atribuir imagem a seus produtos. Portanto, o valor agregado será 

sobretudo o tipo de produto a ser lançado e que deve estar relacionado ao 

ambiente pantaneiro, mostrando ao mundo as potencialidades da região. 

A moda praia lançada pelo empresário da Approved, por exemplo, 

através das pesquisas realizadas pelo consórcio,  decidiu por lançar 

produtos feitos de peles de peixes pantaneiros (pacu, dourado, curimba e 

outros).  As cores dos biquínis vão desde os tons de terra (do crú ao 

marrom) até rosa, verde e cinza. São costurados com palha de buriti  (uma 

espécie vegetal presente no Pantanal).  O empresário, através do consórcio, 

está visando os mercados da Grécia, Irlanda e Holanda, com entregas 

previstas até março de 2003. 

Essa lógica de organização apresenta um elemento de sucesso, que 

é a busca se utilizar da melhor maneira, recursos criados em comum 

capazes de agregar valor ao produto, sobretudo pela sua distinção 

regionalizada no mundo da moda.   

Dos empresários entrevistados, quatro afirmaram já estar 

totalmente se identificando com a causa e objetivos do negócio, enquanto 

os outros três responderam, que embora não totalmente, mas já estavam 

em grande parte se identificando com o negócio. Seis deles consideraram 

fundamental sua participação no consórcio para tornar sua empresa mais 

competitiva no mercado.  
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6.7   NÍVEL DE ARTICULAÇÃO PARA AÇÕES CONJUNTAS E PARA 

APRENDIZAGEM  COLETIVA 

 

6.7.1 NÍVEL DE ARTICULAÇÃO INTERNA ENTRE CONSORCIADOS : 

O CAPITAL SOCIAL 

 

Para se realizar alianças estratégicas em termos de redes de 

cooperação, como pretende ser o consórcio de exportação, o nível de 

competitividade, segundo Maillat (2002) vai depender, em grande parte, 

da capacidade de cooperação e modificação do comportamento dos atores 

envolvidos. 

A passagem o nível do arranjo produtivo entre as empresas para 

aquele dos sistemas produtivos locais ocorre quando se é capaz de se criar 

uma governança própria (MAILLAT, 2002), a exemplo do que ocorreu 

com o consórcio de exportação Pantanal Fashion Export,  no momento de 

sua formalização como projeto e consórcio. 

 Entretanto para Putnan (1998), o sucesso efetivo dessa passagem 

para o outro nível desse sistema organizacional vai depender, em 

realidade, da capacidade cultural  dos empresários consorciados em 

efetivamente interagir de forma solidária e em um ambiente de confiança, 

uma vez que as trocas de experiências e de informações dentro do 

consórcio contribuem significativamente para deflagrar processo de 

inovação para o conjunto, resultando em benefício de todos. 

De acordo com a pesquisa, há unanimidade dos consorciados em 

afirmar sua relação de igualdade de respeito e participação entre os 

componentes. Apresentam como exemplo dessa interatividade, a 

participação em feiras, novos lançamentos, produção interna ou em 

conjunto, planos de ação, apoio institucional,  marketing, preços, 

produtividade. 

Somente um deles ainda tinha dúvidas de que o nível de 

confiança dentro do consórcio fosse total,  sentindo necessidade de um 

maior esforço nesse sentido. A tolerância e auto-ajuda dentro do consórcio 

ainda não é consenso de pelo menos dois consorciados, que acreditam que 



 113

ela ocorre apenas em determinados tipos de situação.Por outro lado, não 

se generalizou entre os consorciados um espírito de abertura à entrada de 

novos consorciados. Pelo menos, quatro deles, não concordaram com essa 

abertura agora, um preferiu não opinar. Esse comportamento é indicador 

de que os empresários ainda não estão se coadunando totalmente com a  

regra do consórcio estabelecida pela APEX, que deve ser no sentido dessa 

abertura. 

Os empresários acreditam que as normas estatutárias favorecem 

essa cooperação entre eles, embora dois deles ainda acham que deve haver 

novos ajustes. Trata-se de um dado importante essa informação dos 

empresários, na medida que não é suficiente, nesse tipo de negócio, 

contar-se com produtos diferenciados. Os sistemas produtivos locais, para 

se desenvolver necessitam não só dispor de recursos específicos que o 

diferenciem de outros sistemas, mas também de  uma capacidade de 

regulação interna que permita aos empresários atuar dentro de um quadro 

de desenvolvimento compartilhado (MAILLAT, op.cit .) .  Assim, a 

capacidade de cooperar dos atores envolvidos também pode emergir de um 

conjunto de normas atinentes à organização que promovam a confiança e a 

cooperação.  

Entretanto, a cultura da cooperação, chamado hoje de capital 

social,  é um fator que pode contribuir,  segundo Putnan (1998) para a 

aceleração do processo cooperativo. Na busca de um maior entendimento a 

respeito dos valores e comportamentos que estes empresários já teriam 

adquirido relativos ao “capital social”, foi possível obter algumas 

informações. Por exemplo, pode ser constatado, que de alguma forma, 

todos os empresários já tinham alguma experiência associativa anterior, 

ou com formas de solidariedade  e cooperação em comunidade, que 

consideraram bem sucedidas. Nesse sentido, seis dos componentes 

consideraram fundamental a confiança entre os membros para o sucesso do 

consórcio e acreditavam que ela estava preponderando até então. 

 Há reconhecimento de lideranças dentro do consórcio, pela 

grande maioria, ou seja, seis dos seis dos entrevistados. Estes chegaram a 

afirmar que a instituição ficaria bastante enfraquecida, caso os atuais 

lideres a deixassem.E por outro lado, verificou-se forte adesão de todos ao 
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Sindivest-MS. 

Segundo os consorciados, as reuniões tem sido freqüentes e com 

significativa  participação dos membros, tendo sido mais relevantes entre 

os assuntos encaminhados: 

o  Produção, produtividade, preços, vendas e marketing: 

o  Nova coleção e criação de modelos; 

o  Plano de ação, mão de obra e apoios institucionais; 

o  Viagens e mercados novos; 

o  Participação em feiras. 

 

6.7.2 OS PARCEIROS EXTERNOS DO CONSÓRCIO 

  

              O grau de competitividade do consórcio não depende apenas da 

interatividade das empresas dentro do consórcio, mas do consórcio com 

outros atores do ambiente do qual faz parte, sob forma de parceria. O 

consórcio, nesse caso, deve gerar a chamada “economia de externalidades” 

por uma integração em parceria com outros organismos e empresas, 

construída com base na complementaridade. Segundo Maillat (op. cit .) ,  o 

meio tem efeito importante sobre a competitividade, como sistema 

territorial ,  que vai depender da capacidade interativa dos atores.  

Para Durston (1999) um conjunto de normas, instituições e organizações 

que promovam a confiança e cooperação entre as pessoas na comunidade e 

na sociedade em seu conjunto constitui o capital social local.  

                A pesquisa junto aos empresários consorciados demonstrou que 

suas empresas voltavam-se basicamente para o mercado consumidor 

interno, ameaçado constantemente por empreendimentos de outros Estados. 

Os dados demonstraram que os empresários que viram no seu 

perfil  de produção, oportunidades de conquista de mercados externos e se 

mantiveram no consórcio, conscientizaram-se da necessidade de alianças 

estratégicas, não só no interior do consórcio, como também no ambiente 

local, regional e nacional. 

A ABRAVEST foi quem acolheu o projeto do consórcio de 

exportação para inseri-lo junto ao programa federal Os membros 

entrevistados apontaram como importantes parceiros nesse processo, em 
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nível federal a ABIT e a ABRAVEST, em nível estadual,  o governo, 

SEBRAE, FIEMS e SENAI e em nível municipal a Prefeitura. 

A promoção de eventos e cursos de capacitação, por exemplo,  

dão-se com base nas parcerias. 

 

 
FIGURA  6    Desfile “MS Moda Show” na FEIPAN 

Fonte :  www.sindivestms.com.br – 8/10/ 2002 

 

Essas parcerias encontram-se em fase muito inicial, dificultando 

observar os processos resultantes de sua ações em termos de alteração de 

significativa de comportamentos, mas o que se pôde comprovar é que as 

ações do Consórcio para se capacitar,  introduzir-se em novos mercados e 

incorporar algumas modernizações na condução de seus empreendimentos, 

têm dependido dessas parcerias.  

 

 

6.7.3  O AMBIENTE DE APRENDIZAGEM ESTABELECIDO PELO 

CONSÓRCIO  

 

O meio, segundo Maillat (2002) ou ambiente é um operador 

coletivo para reduzir graus de incertezas das empresas, quando elas se 
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articulam em  organizações de interdependência funcional, por processos de 

interação. Seria, segundo esse autor, o meio a realizar informalmente as 

funções de investigação, transmissão, seleção, decodificação, 

transformação e controle da informação vinda de fora dele.  

Isso é possível quando os atores locais conseguem estabelecer 

uma rede de contatos para absorver as informações de todo tipo (Vázques-

Barquero apud Boisier,  2001). É esse tipo de dinâmica no meio que permite 

deflagrar as iniciativas e  processos inovadores entre as empresas.  

A inovação do sistema, tanto em nível local,  como dentro do 

consórcio, ocorre por processos interativos de aprendizagem. A criação de 

ambientes inteligentes vai depender também, em grande parte, segundo 

FERRÂO (2002) de como as organizações conseguem gerar e disseminar 

entre si  o conhecimento tácito, ou seja conhecimento acumulado durante a 

rotina dos trabalhos pelas empresas locais e do consórcio. 

O sucesso das empresas consorciadas é atribuído pelos estudiosos 

da economia de pequenas e micro empresas do Norte da Itália,  muito pouco 

pelo grau de escolaridade da população, que é relativamente baixo, mas da 

capacidade de intercambiar conhecimento tácito das empresas dentro de 

suas organizações.  

Para Ferrão (op.cit.)  o conhecimento tácito deve ser combinado 

com o conhecimento codificado (científico e técnico) e disseminado para as 

outras unidades empresariais interessadas, para resultar em processo 

inovador. Nesse caso, segundo ao autor, a inovação tem maiores condições 

de emergir por cooperação empresarial em alianças estratégicas. 

No caso do modelo brasileiro, a inovação vem sendo 

historicamente produzida por meio de processos de incorporação de 

novidade externa ao meio. Esse fenômeno é mais perceptível em áreas em 

que ainda não existe tradição no processo industrial.O processo de 

acumulação de experiências ainda é incipiente. 

 É nesse sentido está sendo interpretado o comportamento 

preferencial dos atores envolvidos com o Consórcio de Exportação Pantanal 

Fashion Export,  pela importância que atribuem ao processo de capacitação 

que promova a incorporação das inovações externas, com cursos e visitas in 

loco .   
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Assim, observou-se pelos dados obtidos na pesquisa, que uma das 

primeiras providências do consórcio, em termos de capacitação, foi a de 

promover um curso de introdução para o conhecimento a respeito de 

comportamentos a serem adotados com relação à exportação e sistemática 

de comércio exterior,  em parceria com a FIEMS. O objetivo do curso, com 

uma carga de 20 horas, foi o de orientar os empresários sobre os primeiros 

passos da elaboração de projetos de internacionalização de uma empresa 

além de fornecer conceitos, documentos e procedimentos básicos do 

comércio internacional.  

O consórcio também promoveu treinamentos em  Gestão, Produção, 

Tecnologia e Ações de Mercado (Feiras e Eventos),  estas contando com mais 

de 1.000 participantes. 

 Outra preocupação do consórcio foi a de capacitar pessoas para 

atuar com o Sistema CAD, com a participação do  SENAI e a formação de 8 

técnicos em confecção na Escola Senai em Goiânia com apoio do Sebrae e 

do Senai.  

Entre outros, também foi oferecido pelo Sindivest-MS e a FIEMS 

o 1º Seminário ABIT: Feiras de Moda Nacionais, Internacionais e Eventos, 

oferecido por Fawsia Borralho, que dentre outras especializações.  

A linguagem geral dos empresários consorciados  foi a de que 

seria importante, como vantagem competitiva do consórcio, a troca entre si  

do avanço de conhecimentos gerados na rotina de trabalho de cada empresa, 

de suas vantagens competitivas, tais como tecnologia de produção, 

comercialização, estratégias de marketing e outras. Concordaram que esse 

intercâmbio poderia contribuir como fator de consolidação  dessas 

empresas em rede no âmbito  do consórcio e desse em relação ao mercado 

internacional.  

Entretanto, cinco dos empresários reconheceram que essa 

disseminação entre os consorciados do conhecimento gerado no mundo 

empresarial de cada um, ainda é uma das fraquezas do consórcio, embora 

esteja entre seus objetivos.  
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6.8 DESEMPENHO ECONÔMICO NA VISÃO DOS CONSORCIADOS  

 

O presidente do Sindivest/MS, José Francisco Veloso Ribeiro, fez 

algumas considerações, no balanço anual da atuação do setor no Estado, 

apresentado em novembro de 2002, que permite verificar o desempenho 

econômico do no site  do sindicato. 

  Segundo o presidente, o crescimento do setor no ano foi de  18% 

e na geração de empregos em 22%, fato que atribui aos incentivos 

oferecidos pelo Governo do Estado e Município. No caso dos Municípios, 

segundo Veloso, o estímulo vem se dando a partir do momento que se 

percebe a capacidade potencial que as indústrias do setor do vestuário 

apresentam para a geração de empregos. 

Por outro lado, segundo o presidente do SINDIVEST, atualmente 

existem algumas fontes de financiamento disponíveis no Estado. Além das 

linhas de crédito tradicionais do  BNDES, as empresas do setor podem 

buscar  apoio creditício do Fundo Constitucional para o Desenvolvimento 

do Centro-Oeste (FCO), que atende em parte os investimentos necessários, 

com prazos e juros diferenciados das demais linhas de crédito.  

  Objetivamente, as sete empresas consorciadas oferecem 437 

empregos, mas menos da metade é gerado com vínculos diretos. A outra 

parte é por terceirização, com forte presença da indústria de lingeries (Di 

Classe). 

Outro ponto positivo, acrescentou Veloso, “está no fato do setor 

util izar-se de mão-de-obra fácil  de ser encontrada”. Para ele, essa mão de 

obra necessita de uma capacitação rápida para atuar no processo produtivo 

dessas empresas e o Senai vem cumprindo esse papel, já que possui 

diversas unidades tanto na capital  como no interior do Estado. 

Conforme noticiou a Export News, em setembro de 2002, o 

empresário Joel Alberto Fernandes, Diretor Comercial da empresa 

Approved, componente do consórcio, essa empresa tem capacidade de 

produzir 10 mil peças por mês e, tem obtido com ajuda consórcio, a 

colocação das peças no mercado exterior, além dos apoios financeiros 

necessários para investimentos em novas tecnologias.  
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EMPRESAS 

 
EMPREGOS 

DIRETOS 
 

 
EMPREGOS 
INDIRETOS 

 
ATTILATO  CONFECÇÕES 

 
11 

 
20 

 
APPROVET CONF. LTDA 

 
06 

 
10 

 
BERTO  BRASL CONF. LTDA 

 
43 

 

 
- 

 
BRABANT  IND. COM. CONF. LTDA 

 
19 

 
10 

 
DI CLASSE CONFECÇÕES LTDA 

 
25 

 
300 

 
ZOLLO CONFECÇÕES 

 
30 

 
- 

 
DALVA CESAR FERELLI 

 
7 

 
3 

 
TOTAL 

 
141 

 

 
333 

 
QUADRO 6  Empregos gerados pelo Consórcio Pantanal Fashion Export 
Fonte : Sindivest, 2000 
 

Alexandre Bertoncello, Diretor Comercial da Berto Brasil,  

fabricante de jeans, informou a essa imprensa, que acredita que com o 

consórcio e as vendas fechadas para o exterior,  poderá manter o número de 

funcionários de sua empresa, em vez de demiti-los, prática feita em outros 

anos e que alcançava percentual de 30%. 

Já o Diretor da empresa Di Classe, José Francisco Veloso 

Ribeiro, vê o consórcio Pantanal Fashion Export com muito otimismo e 

coloca que, com a união, houve a possibilidade de melhoria no processo 

final da confecção, acesso a novas tecnologias para desenvolvimento de 

novos produtos, além do aumento da produção, que chega a 30%. 

Segundo o presidente da Associação das Micro e Pequenas 

Empresas no Estado, João Ramos Martins, em entrevista concedida para 

essa pesquisa, as empresas de pequeno porte do setor do vestuário vinham 

passando por uma série de dificuldades, antes da constituição do consórcio, 

segundo ele, por não conseguirem sustentação de capital-de-giro próprio, 

pela concorrência das grandes organizações, pela tributação ainda 

considerada elevada, falta de investimento em tecnologia e a eterna 

dificuldade de crédito financeiro com taxas de juros incompatíveis com a 

realidade dessas empresas. E nesse sentido, o entrevistado acredita que o 

consórcio contribuiu.   
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6.9  PERSPECTIVAS FUTURAS DOS EMPRESARIOS EM RELAÇÃO 

AO CONSÓRCIO 

 

Os responsáveis pelas empresas consorciadas acreditam que 

através das ações do Consórcio de Exportação Pantanal Fahion Export,  o 

relacionamento com os órgãos públicos na esfera municipal e estadual 

deve ampliar.  Por conta dessas interações mais estreitas ainda se deve 

conseguir maior redução nos impostos e maiores investimentos financeiros 

no setor,  com criação de linhas de créditos específicas para  o setor e para 

o consórcio.  

Em médio prazo, considerando os próximos dez anos, através 

da pesquisa, os empresários afiramaram acreditar no fortalecimento da 

marca “Pantanal Fashion”,em um melhor padrão de competitividade do 

consórcio como um todo e a possibilidade do surgimento de um pólo 

industrial do setor têxtil ,  projeto incluído no planejamento de 

desenvolvimento do setor.  

A geração e manutenção de empregos poderia ser de 

fundamental importância para o desenvolvimento e crescimento da região, 

na medida em que possibilitasse a aceleração do consumo, de modo a 

incrementar receita financeira na área privada e institucional, revertendo 

em benefícios para a comunidade através de  investimentos diversos como 

infra-estrutura básica nos diversos setores da economia. 
 

 

6.10   CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS DO CONSÓRCIO  

 
A caracterização das empresas consorciadas foram feitas a partir de 

questionários aplicadas a todas elas em agosto de 2002, exatamente dois anos após 

da constituição oficial do Consórcio de Exportação Pantanal Fashion Export. 

As unidades consorciadas caracterizam-se por serem de pequeno porte 

(6 delas são micro empresas), três delas em forma de cotas de responsabilidade 

limitada,  constituídas por empresários locais (06 de Campo Grande e 01 de 
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Dourados) e de constituição muito recente (8 delas na década de 90), sem 

apresentar qualquer tradição nesse tipo de negócio.  

              Trata-se de empresas com estrutura organizacional muito simples, o que 

lhes atribui agilidade, flexibilidade e manutenção  barata.                     

               A maioria dos empresários (06 deles) confirmou recorrer a empréstimos 

bancários para fazer jus a seus compromissos operacionais, contando também com  

recursos próprios para a quitação de dívidas e para realizar investimentos na 

empresa.  

 No tocante ao balanço final do exercício financeiro, todos sem 

exceção, afirmaram reinvestir o lucro totalmente na empresa, confirmando assim o 

nível e envolvimento desse proprietário no foco do negócio. 

Para se obter melhorias no desempenho financeiro da empresa, todos os 

empresários, sem exceção, optaram por redução de custos e pela expansão do 

negócio. Assim apareceu como uma estratégia única, comum a todos, o processo 

de “enxugamento” da organização. 

A divulgação das empresas e seus produtos junto aos consumidores, 

ainda passa pelo método tradicional com fotos estampadas em folders, encartes 

variados, jornais locais, além do tradicional sistema de rádio e televisão. 

 A propaganda considerada eletrônica e utilizada por apenas três delas 

da realidade das mesmas, mas o tradicional modelo “boca-a-boca”, ainda não foi 

abandonado confirmando ser uma ferramenta importante de divulgação. Também 

são três as empresas que se utilizam e confiam no resultado da pesquisa de 

mercado. As quatro restantes agregam informações geradas pelo comportamento 

dos concorrentes facilitando a tomada de decisões. 

Todas consideram seus preços e a qualidade de seus produtos 

competitivos no mercado nacional e internacional, face a comparação com os 

existentes na praça. As vendas no mercado regional confirmam essas expectativas 

e a forma de comercialização concentrada no comércio varejista, ou seja, 

produzem para lojas especializadas no varejo, tendo algumas, entretanto, no total 

de quatro, estarem promovendo vendas diretas ao consumidor, considerado pessoa 

física. 

Nenhuma delas mantém estoque elevado de insumos e costumam realizar 

promoções para liquidação do estoque junto a seus clientes, encerrando assim qualquer 

reserva de estoque referente ao ciclo da moda no momento. Só três dos empresários 



 122

consorciados apresentam preocupação em reaproveitar  sobra de tecidos e acessórios para  

confecção de produtos de menor saída. Os outros não o fazem por achar o  retorno 

financeiro insignificante. 

No tocante ao gerenciamento de recursos humanos, quatro dos 

empresários afirmaram promover constantemente treinamentos variados a seus 

empregados, enquanto que o restante afirmou ser baixa a rotatividade de mão-de-

obra, preferindo selecionar para a empresa aquela que já tem experiência. 

               O caráter recente desses empreendimentos e os financiamento 

disponíveis são variáveis para explicar a pouca idade dos maquinários e 

equipamentos utilizados, ou seja, com menos de cinco anos de uso (5 deles).  A 

montagem das peças já é feita através de máquinas elétricas e as  organizações parecem se  

preocuparem com o ganho de tempo e qualidade, ou seja, produtividade, obtendo assim 

maior quantidade de produtos em menor tempo possível. 
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CONCLUSÃO 

 
 

  Para se compreender a adoção do consórcio de exportação, como uma 

estrutura inovadora para aglutinar e melhorar o desempenho de empresas de 

pequeno porte, levou-se em conta o comportamento econômico brasileiro de 

incorporador constante de inovações vindas do centro de vanguarda do sistema 

capitalista.  

A competitividade das empresas através do consórcio deve resultar de 

um processo de construção econômica e social complexa, ao longo do tempo. 

Como se pôde avaliar, esse processo originou-se da combinação de diversas 

variáveis de diferentes dimensões e escalas do sistema territorial, implicando na 

conduta dos atores envolvidos.   

Na atualidade, como foi evidenciado, a cadeia têxtil, como o  setor mais 

globalizado do mundo, tem sido o motivo pelo qual as alianças estratégicas entre 

empresas de pequeno porte  vem se apresentando como fundamental para tornar 

os negócios mais competitivos no nível internacional. Por outro lado, este setor 

precisaria recuperar o atraso em relação à sua estrutura produtiva e as condições 

de trabalho (grande contingente de trabalhadores com baixos salários). O Brasil 

ainda demonstra uma participação tímida no mercado internacional, com sua 

produção concentrada no Sul e Sudeste.  

Mas esse setor, tendo como suporte as pequenas e micro-empresas, vive 

momentos de renovação e de crescimento, desde a década de 90, com o incentivo 

de políticas públicas, sobretudo federais, induzindo as empresas sobreviventes a 

buscarem novas estratégias de competitividade no mercado internacional. 

A região Centro-Oeste não é expressiva como área produtora do setor 

têxtil e a indústria do vestuário não tem tradição regional, dado o pouco tempo 

de instalação das empresas, sendo que estas enfrentam forte concorrência 

daquelas já consolidadas no Sudeste e Sul.  
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  As políticas públicas do Estado de Mato Grosso do Sul, na década de 

90, passaram a privilegiar a industrialização agregadora de valor aos produtos, 

com leis e programas de incentivo, podendo-se destacar, nesse sentido, o Plano 

de Desenvolvimento Econômico de  Mato Grosso do Sul PDE/MS, elaborado em 

2002. Importante alertar que esse plano teve como enfoque o desenvolvimento 

competitivo, sistêmico e endógeno, apontando os Sistemas Locais de Produção 

como estratégicos para o desenvolvimento local sustentável. 

  Por outro lado, o algodão em pluma passou a ter seu cultivo ampliado 

no Estado, no final da década de 90, acompanhado pelo aumento de produção do 

algodão beneficiado. Da mesma forma, o setor de indústrias de vestuário também 

passou por acréscimos de unidades industriais, com predominância quase 

absoluta da pequena e micro-empresa. Foi nesse ambiente que o consórcio de 

exportação como um modelo associativo de empresas, apresentou-se como 

alternativa para os empresários do setor do vestuário, na busca de maior 

competitividade. 

Campo Grande como capital do Estado, vivendo de  uma economia 

basicamente de serviços, que congrega em seu território urbano a maior 

aglomeração dessas empresas,  passou a criar políticas e programas de incentivo 

para as empresas do setor industrial, desde o final da década de 90. 

  O consórcio de exportação Pantanal Fashion Export nasceu inserido 

nesse contexto de ambientes favoráveis a esse tipo de modelo de cooperação 

inter-empresarial, nas distintas escalas do território nacional. As empresas que 

compõem o consórcio são frutos desses incentivos, manifestando as 

características particulares da maioria das empresas do Estado de Mato Grosso 

do Sul. Trata-se de empresas de pequeno porte, algumas familiares e outras 

constituídas  por cotas de responsabilidade limitada, nascidas por iniciativa de 

espírito empreendedor do próprio local sem tradição no tipo de negócio e sem 

experiência em lidar com o comércio exterior 

A cultura empresarial das micro e pequenas empresas está  impregnada  

de condições e princípios de funcionamento do modelo nacional, regional e local 

em que se insere.  Trata-se de empresas com estrutura simplificada, ágil e de 

custo barato para sua manutenção, que ao serem incluídas em uma organização 

de estrutura horizontalizada como o consórcio, contribuem para uma forma 

organizacional flexível e com capacidade para se adaptar às atuais incertezas e 
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novas exigências do mercado internacional. A estrutura flexível é cada vez mais 

desejável nas condições do sistema capitalista atual. 

Uma organização coletiva como o consórcio de exportação, se 

conseguir evoluir no território como um  ambiente flexível, pode desenvolver as 

mesmas atividades e operações de uma grande empresa, constituindo um 

conjunto integrado  e apto a potencializar “economias de aglomeração”. Se o 

consórcio, por outro lado, se desdobrar no território como modelo alternativo de 

desenvolvimento pode  se converter em federações, ampliando as capacidades 

produtivas de um território especializado, assim como pode ganhar mais 

facilmente os mercados internacionais. Enfim pode gerar vantagens competitivas 

territoriais. 

  A cultura da cooperação e da confiança ainda é um processo em 

formação, mas a busca de capacitação e de incorporação de inovações tem se 

apresentado de forma acelerada e constante, tanto no que tange aos processo de 

estrutura organizacional, método de produção, fonte de matéria prima, agregação 

do valor  ao produto, meios de agilizar a informação, conhecimento de condutas 

e procedimentos apropriados para lidar com o mercado internacional. 

  Trata-se de uma forma de negócio que possibilita a geração de 

empregos e de empreendedores, necessitando de políticas específicas de apoio ao 

consórcio como forma de cooperação inter-empresarial. 

  O Consórcio de Exportação Pantanal Fashion Export vem se 

manifestando como iniciativa dinamizadora do ambiente local, como fruto de 

uma tendência, o que explica seu estágio embrionário. 

Como ambiente de aprendizagem, pode-se afirmar que o mesmo tem 

contribuído para a aquisição dos conhecimentos codificados disponíveis nos 

ambientes externos e regionais. Esses não são combinados com o 

desenvolvimento de conhecimentos tácitos porque os mesmos ainda estão em 

processo de construção pelos consorciados, dado o seu pouco tempo de vida e 

falta de tradição anterior do negócio. Portanto, ainda não se formou um estoque 

de conhecimentos tácitos, acumulado pelos componentes do consórcio para ser 

combinado com os conhecimentos codificados e disseminados entre si.  

O Estado e Campo Grande apresentam várias organizações que 

poderiam contribuir para o fortalecimento do ambiente de aprendizagem para o 

setor, se fosse fortalecido o tecido de relações entre elas e o consórcio. Nesse 
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sentido, tornar-se-ia desejável ampliar ainda mais os vínculos do Pantanal 

Fashion Export com as universidades já existentes visando potencializar os 

processos internos de aprendizagem.  
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