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Resumo: O presente artigo busca descrever o contexto atual da indústria têxtil brasileira, trazendo os dados 
econômicos do setor bem como a atuação do governo diante do déficit comercial registrado nos últimos 5 
anos. Objetiva-se analisar o Estudo Prospectivo Setorial Têxtil e de Confecção, publicado em 2010 pela 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Indústria, buscando identificar quais são as ações prospectadas para 
a pesquisa acadêmica que podem contribuir para a competitividade e sobrevivência do setor. Para isso, 
defini-se a abrangência da cadeia produtiva têxtil e de confecção no Brasil e a carência de profissionais com 
alto nível de formação no setor. A fim de reverter este quadro, identificam-se as ações e macroações, bem 
como as respectivas estratégias de ação estipuladas para a pesquisa científica. O estudo aponta a demanda 
de profissionais qualificados operacionalmente e cientificamente para manter a competitividade do setor e 
a necessidade de aumentar a produção científica no país. Através da pesquisa de natureza básica e análise 
do estudo prospectivo, conclui-se que o setor é dependente da iniciativa integrada entre governo, empresa 
e academia, exaltando a relevância do crescimento dos números dos estudos científicos para moda bem 
como o setor têxtil e de confecção. 
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1. Introdução 
O presente artigo caracteriza-se por uma pesquisa de natureza básica, que segundo FREITAS e PRODANOV 
(2009) tem como objetivo gerar conhecimentos “úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática 
prevista e envolve verdades e interesses universais”, quanto aos objetivos a pesquisa classifica-se como 
exploratória e encontra-se em fase preliminar e tendo como finalidade proporcionar mais informação 
sobre o assunto que se pretende investigar envolvendo pesquisa bibliográfica. Em um primeiro momento o 
artigo busca delimitar a temática e o setor a ser investigado, em seguida apresenta-se o contexto atual da 
indústria têxtil brasileira, trazendo os dados econômicos e políticos.  Este artigo tem como objetivo 
principal analisar o Estudo Prospectivo Setorial Têxtil e de Confecção (ABDI, 2010) buscando identificar os 
apontamentos, as demandas, as ações, as macroações e as rotas estratégicas prospectadas no estudo, 
como foco na dimensão talentos e na pesquisa acadêmica. 

1.1 A Cadeia produtiva do setor Têxtil e de Confecção no Brasil 

A fim de caracterizar o setor têxtil e de confecção no Brasil e delimitar a abordagem da temática,  buscou-
se a definição da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que divide o setor em quatro grupos 
homogêneos de processos ou etapas produtivas (figura1). São eles: fiação, tecelagem ou malharia, 
beneficiamento, e confecção. Dependendo da atividade de confecção, o texto aponta também uma etapa 
opcional: lavanderias industriais. A CNI define que “a indústria têxtil é compreendida por diversos grupos 
fragmentados que produzem e/ou processam produtos têxteis (fibras, fios e tecidos), para posterior 
processamento em vestimentas, linha lar e produtos técnicos”. 



 

 

A cadeia pode ainda, ser dividida em três segmentos: segmento produtor e fornecedor de fibras e 
filamentos, químicos e naturais; segmento dos manufaturados têxteis: fios, tecidos e malhas e segmento de 
bens acabados: confecção (figura 1). A CNI resume a sequência produtiva: 

“Primeiro, as fibras são transformadas em fios, que podem ser crus ou já tingidos. Os fios 

são convertidos em tecidos/malhas, ou em outros produtos. Após a fabricação dos tecidos 

/malhas, estes são tingidos ou estampados, para serem, posteriormente, confeccionados, 

chegando ao produto final, que pode ou não ir às lavanderias industriais”. (CNI, 2010 p. 16). 

 

 
Figura 1: Cadeia Produtiva Têxtil & Confecção. Fonte: CNI, 2010, p.16. 

Conforme mencionado anteriormente, a CNI igualmente explica as classificações dos produtos têxteis, 
dividindo o processo de confecção em:  vestuário (roupas e acessórios), linha lar (cama, mesa e banho) e 
técnico (sacaria, encerados, fraldas, correias, automotivo, entre outros). Basicamente, define-se o processo 
de confecção como aquele que recebe o tecido ou fio e realiza o corte e a costura para a obtenção do 
produto final no qual se destina. 

2. Contexto atual da indústria têxtil brasileira 
Fundada em 1957, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) vem representando e 
firmando a importância desse segmento econômico para o país. Os associados contam com uma estrutura 
física e intelectual que defende os interesses do setor junto aos órgãos governamentais. Os dados gerais do 
setor referentes ao ano de 2010 e atualizados em 2011, indicam que há 30 mil empresas em atividade no 
Brasil, que geraram um faturamento de US$ 60,5 bilhões para a cadeia têxtil e de confecção. Os dados 
levantados apontam o país como o quarto maior parque produtivo de confecção e o quinto maior produtor 
têxtil do mundo. Esses números são alcançados com o trabalho dos 1,7 milhões de empregados, 
representando 16,4% dos empregos formais do país. O setor também apresenta outros números de 
destaque em 2010, como os investimentos que chegaram à US$ 2 bilhões e ser o segundo setor que mais 
gera o primeiro emprego no país. 

Apesar dos números expressivos no cenário da indústria têxtil e de confecção brasileira, há uma 
preocupação em relação aos sucessivos déficits, é importante salientar que os dados levantados não 
consideram a fibra de algodão, excluindo seus números das estimativas de importação e exportação. Os 
déficits da balança comercial nos últimos cinco anos, apontam que o saldo negativo em 2009 era de US$ 2 
bilhões e em 2010 chegou a US$ 3,5 bilhões, consequência direta da queda do dólar que aumenta as 
importações.  



 

 

Em julho de 2011, a ABIT divulgou o aumento do déficit no primeiro semestre de 2011, registrando um 
saldo negativo de US$ 2,26 bilhões na balança comercial. Mesmo com o crescimento das exportações e 
importações, o déficit do setor cresceu 43,2% se comparado ao primeiro semestre de 2010. Os dados 
apontam outros dois fatores agravantes para o setor: o primeiro são os produtos vindos de países onde o 
governo subsidia a produção e exportação das confecções, desfavorecendo a indústria brasileira; e o 
segundo fator ressalta a alta carga tributária nacional que torna essa competitividade desleal. 

Em fevereiro de 2011, Fernando Pimentel - diretor superintendente da ABIT – afirmou em entrevista à 
Agência Brasil de Notícias “que o governo tem que tomar medidas imediatas para solucionar os problemas 
do país, ao mesmo tempo em que deve fortalecer a defesa comercial” (PIMENTEL, 2011). Como medidas 
preventivas, a ABIT priorizou a redução dos encargos trabalhistas, isenção tributária para os investimentos 
e desoneração das exportações, esperando melhorar a competitividade sistêmica do Brasil com seus 
concorrentes internacionais. Porém, a consequência desse déficit na balança faz com que o ano de 2011 
feche com números prévios desanimadores. Segundo o levantamento da ABIT (2011) o setor aponta queda 
de 16% na produção industrial,  registra quinze mil demissões e um acúmulo de estoque nas confecções; 
em contrapartida, o consumo cresceu 14% e as importações cresceram 38%, confirmando a previsão de 
que todos esses fatores levarão à diminuição do ritmo industrial do país em 2012. 

Em dezembro de 2011 o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou as medidas que serão tomadas 
para fortalecer a indústria têxtil e de confecção, afirmando que o governo irá mudar o regime de tributação 
para os produtos têxteis. Ainda segundo a notícia publicada na página virtual da ABIT, acredita-se que“com 
essa alteração, as importações do setor serão tarifadas com um valor fixo, de forma que seja inviabilizado o 
subfaturamento dos artigos que entrarem no Brasil”. É válido lembrar que tal medida será encaminhada 
para a Organização Mundial do Comércio (OMC) para que seja regulamentada e países como a China, cujo 
representa 43,2% dos produtos têxteis importados, pode manifestar contrariedade à medida brasileira, 
atrasando sua regulamentação e o auxílio à indústria têxtil nacional. 

Diante deste contexto econômico, industrial e político da indústria têxtil no Brasil, em 2010 foi lançado o 
último Estudo Prospectivo Setorial Têxtil e Confecção, elaborado pela Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI). Este estudo aprofunda a discussão sobre o que se chama de “Visão de 
Futuro”. Trata-se das tendências e perspectivas para os próximos 15 anos, levando em consideração a 
oferta e a demanda do setor, o estudo fez um levantamento dos aspectos que podem ser desenvolvidos e 
aperfeiçoados, assim como os pontos fortes e fracos do setor. O estudo evidencia também, que a 
competitividade e sobrevivência do setor têxtil são dependentes da iniciativa integrada entre governo,  
empresa e academia.  

3. Estudo Prospectivo Setorial Têxtil e de Confecção. 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) elaborou o estudo de prospecções para o setor 
com o intuito de aprofundar as discussões sobre o futuro da indústria têxtil brasileira, os rumos e possíveis 
estratégias de consolidação, explicando que seu principal enfoque está: 

“nos programas e projetos estabelecidos pela Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), 

lançada em 12 de maio de 2008. Dentro do conjunto de programas estruturantes para 

 sistemas produtivos, orientados por objetivos estratégicos e tendo como referência a 

 diversidade da estrutura produtiva brasileira, a cadeia de valor Têxtil e Confecção  

é um dos segmentos contemplados nos Programas para Fortalecer a Competitividade (...).  

Para cumprir a sua missão de promover o desenvolvimento industrial e tecnológico  

brasileiro, a Agência apresenta o Programa de Competitividade Setorial, que tem o  

objetivo de contribuir para a articulação, construção, coordenação, monitoramento 

e avaliação de uma estratégia competitiva para a cadeia Têxtil e Confecção,  

em um prazo de 15 anos.” (ABDI, 2010 p.19). 



 

 

No estudo, divide-se o Panorama Setorial Têxtil e de Confecções em seis dimensões, são elas: Mercado, 
Tecnologia, Investimento, Talentos, Infraestrutura e Infraestrutura Política. E através das Oficinas de 
trabalhos com os especialistas, configura-se a Rota Estratégica para cada uma das dimensões (figura 2). 

Pode-se observar (figura 2) que nas indicações da dimensão 4. Talentos, o ano 2008 apresentou uma 
“carência de operadores e baixa atratividade de profissionais de alto nível de formação”(ABDI, 2010) e 
como rota estratégica para 2023, espera-se criar a “atração e retenção de talentos de alto nível técnico e 
científico que atendam o setor”, essa prospecção aponta a necessidade de profissionais qualificados e a 
demanda de profissionais de alto nível científico para manter a competitividade do setor. Outra ação, 
relevante para o presente artigo, encontra-se na dimensão 6. Infraestrutura Política, quando se afirma que 
em 2008 ficou evidente que a competitividade e sobrevivência do setor são dependentes da iniciativa 
integrada entre governo – empresa – academia. É importante salientar que o governo brasileiro 
reconheceu a Moda como cultura em 2010, portanto as empresas passaram a ter um incentivo do governo 
para investir em ações na área. 

 
Figura 2: Diretrizes Estratégicas. Fonte: ABDI (2010 p.127). 

Em continuidade a pesquisa básica, o estudo prospectivo setorial aprofunda a discussão sobre a 
denominada “Visão de Futuro”, tratando das tendências em curto, médio e longo prazo, ou seja, de 2013 a 
2023. ABDI explica que: 

“A fim de detalhar a análise sobre a Visão de Futuro para o ano 2023 e sobre os  

objetivos estratégicos para o segmento, o estudo apresenta os principais resultados  

obtidos nas oficinas  de trabalho com especialistas. Finalmente, com base nos comentários 

e recomendações de especialistas do setor e contribuições do Comitê Gestor, o estudo 

apresenta o detalhamento das rotas estratégica e tecnológica para (...) serem adotadas 

visando alcançar a Visão de Futuro pretendida.” (ABDI, 2010 p.25). 

Para tanto, o estudo divide cada dimensão apontando as macroações previstas e como este estudo objetiva 
analisar as prospecções para a pesquisa cientifica, se torna importante apresentar as macroações da 
dimensão Talentos. Pode-se observar (figura 3) que em curto prazo – até 2013 - salienta-se a importância 
em disseminar os desafios de pesquisa e desenvolvimento para o setor têxtil e de confecção na formação 
científica de profissionais. Ao mesmo tempo, apresenta-se a necessidade de formar e fortalecer a rede de 
especialistas envolvidos com a problemática da área, tornando-se necessário o investimento “na 



 

 

capacitação tecnológica ancorada em Tecnologia da Informação e Comunicação de novos designers” (ABDI, 
2010). 

Em médio prazo – até 2018 - o estudo de prospecção evidencia o comprometimento em “disseminar a 
criação de áreas de pesquisa voltadas para têxtil e confecção em universidades brasileiras”, incitando a 
importância para a competitividade do setor em se gerar conhecimento com foco na área; bem como 
“desenvolver departamentos de pesquisa e desenvolvimento em empresas e institutos com foco em novos 
materiais e roupas inteligentes” (ABDI, 2010), caracterizando a necessidade de inovação para que o setor 
se mantenha e se torne mais competitivo em relação aos produtos dos outros países. 

 
Figura 3: Dimensão Talentos - Macroações. Fonte: ABDI (2010 p.131). 

Em longo prazo – até 2023 – pretende-se “ampliar significativamente o número de teses de doutorado e a 
produção científica em têxtil e confecção” (ABDI, 2010). No Brasil, o setor gera seus estudos em pós-
graduações de diversas áreas do conhecimento como: a educação, o design, a engenharia de produção, 
engenharia têxtil, as artes, a arquitetura, dentre outras. Isso acontece porque no Brasil há um número 
pequeno de pós-graduação stricto-sensu nas universidades federais e particulares em moda.  

Portanto, as macroações sugeridas pelo estudo de prospecção setorial, podem justificar a importância da 
integração entre a formação científica e a indústria a curto, médio e em longo prazo. Pois se define como 
prioridade de ação a disseminação das áreas de pesquisa voltadas para inovação em têxtil e confecção nas 
universidades brasileiras e em curto prazo, traça-se a possibilidade e necessidade de ampliação do número 
de teses de doutorado e de produções científicas da área (figura 3). 

3.1 Prospecções para a pesquisa científica 
Com a finalidade de simplificar as prospecções apresentadas no capítulo anterior, visando reafirmar a sua 
importância para o setor elabora-se uma tabela contendo as principais diretrizes e ações salientadas no 
estudo (tabela 1). 

Tabela 1: Dimensão Talentos: Diretrizes e Macroações. Adaptado pela autora. Fonte: ABDI (2010 p.130-131). 

Estratégia Atrair e reter talentos em áreas estratégicas de conhecimento. 

Objetivo estratégico 
a ser alcançado 

Desenvolver, atrair e reter talentos em áreas intensivas em conhecimentos estratégicos 
para o setor, com ênfase em novos materiais e tecnologias de fibras.  

Ponto de partida Sistema de formação técnica capaz de assumir novos desafios, carência de operadores e 
baixa atratividade de profissionais de alto nível de formação.  

Ponto de chegada Atração e retenção de talentos de alto nível técnico e científico e de operadores e técnicos 
que atendem o setor. 

Diretriz Promover iniciativas conjuntas entre governo, academia e empresas para atrair e reter 
talentos em áreas estratégicas de conhecimento técnico e científico. 



 

 

 
Atualmente algumas instituições de ensino superior e empresas privadas começam a fomentar pesquisas 
científicas voltadas para a área da moda. São concursos, premiações, programas, congressos, instituições 
financeiras, que buscam a formação do conhecimento e de parcerias. Tais ações ganharam força após 2010, 
como mencionando anteriormente, quando o governo brasileiro entendeu a moda como cultura e passou a 
beneficiar as empresas que fomentarem essas ações. Por exemplo, cita-se a Universidade do Estado de São 
Paulo (USP) que, em conjunto com a ABIT, lançou em dezembro de 2011 através da Agência USP de 
Inovação um programa chamado “Tecendo Inovação”. Este programa está voltado para o desenvolvimento 
de um capital intelectual do setor têxtil e tem como principal objetivo: 

“(...) o fortalecimento do setor têxtil brasileiro por meio dos laboratórios e Institutos 

de Pesquisa da USP. Eles deverão estabelecer um Plano de Formação Acadêmica mais  

ampla, potencializando as possibilidades dos Programas de Pós-Graduação, Mestrado 

e Doutorado em Têxtil e Moda, impulsionando a formação de universitários mais  

qualificados para atuar no setor e ampliando a competitividade das empresas brasileiras. 

Também faz parte desta iniciativa um convênio internacional para melhorar o treinamento 

de nossos estudantes e a elaboração de um projeto para ser enviado às agências 

de financiamento, incluindo o setor têxtil como alvo da inovação tecnológica.” (USP, 2011). 

Esse programa é importante porque firma a tendência do estudo prospectivo, em colocar profissionais de 
alto-nível científico para atender o setor. Universidades e indústrias buscam constantemente a interação de 
seus potenciais, aliando o conhecimento empírico industrial ao conhecimento teórico. Os resultados 
podem fazer as indústrias avançarem em suas atividades e tecnologia, melhorando seu desempenho 
produtivo. No âmbito nacional, pode-se considerar a relação acadêmica e industrial envolvendo a moda é 
crescente. Apesar de significativos estudos em moda, principalmente abordando aspectos sobre marca, 
história, comportamento psicológicos e socioculturais, pode-se afirmar que há áreas do conhecimento 
possíveis de serem exploradas com o foco nas especificidades da área da moda. É possível afirmar também, 
que a ampliação de estudos na área pode contribuir para o aumento de publicações no âmbito acadêmico, 
pois há uma carência de publicações com abordagem específica e atualizada sobre as diversas temáticas 
que abrangem o universo da moda. 

4. Considerações 
Diante do contexto atual da indústria da moda e referindo-se ao setor têxtil e de confecção, pode-se dizer 
que o estudo prospectivo setorial apontou importantes ações para serem tomadas. A fim de que o setor se 
torne competitivo e se firme, mantendo os milhões de empregos e sua importância econômica para o país. 
Evidencia-se também, a necessidade de aumentar as produções e pesquisas científicas do setor, assim 
como a publicação de livros em língua portuguesa. No Brasil e relacionando a área da moda, as publicações 
têm aumentado, porém, comumente alguns assuntos necessitam de publicações importadas e que apesar 
da isenção de imposto nacional para livros, os valores praticados para esses produtos importados são altos.  
Algumas editoras perceberam essa necessidade e o nicho de mercado e deram início ao enriquecimento 
editorial, com traduções e publicações nacionais, firmando as prospecções em longo prazo. 

Ainda assim, a produção científica com foco na área têxtil brasileira aborda os aspectos subjetivos da área, 
desconsiderando o atual contexto econômico e industrial brasileiro que se encontra em dificuldade e pode 
entrar em crise. As prospecções analisadas evidenciam a necessidade de enaltecer o pensamento industrial 
com foco em sistemas, processos, gestão, comunicação e design. Estas pesquisas em parceria com as 
empresas podem tornar os produtos mais competitivos, como comprovado em outras áreas que obtiveram 
sucesso. Ou seja, é importante que os profissionais e os pesquisadores da área organizem os processos 
industriais, tornando-os eficazes e com baixa perda produtiva, buscando tornar o produto de moda mais 
competitivo e consequentemente diminuir o déficit comercial dos últimos 5 anos. 



 

 

Agradecimentos 

Os autores deste artigo agradecem a todos os que colaboraram com a pesquisa, a Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul e a Universidade Feevale. 

Referências 

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI. 2010. Estudo prospectivo setorial: têxtil e 
confecção [pdf] (Update January 2012) Available at: http://www.abdi.com.br/Estudo/volume%20v.pdf 
[Accessed 15 February 2012]. 

Anglia Ruskin University, 2010. University Library: guide to Harvard style referencing [pdf] (Updated May 2012) 
Available at: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/files/Harvard_referencing_2011.pdf [Accessed 07 July 2012]. 

Associação Brasileira do Vestuário, ABRAVEST. 2012. Dados do Mercado Interno e do comércio exterior 
[Online] Available at: http://www.abravest.com.br [Accessed 07 July 2012] 

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, ABIT. 2011. Dados gerais do setor atualizados em 
2012, referentes ao ano de 2011  [Online] Available at: http://www.abit.org.br [Accessed 20 January 2012] 

PIMENTEL, F. 2011. Entrevista coletiva sobre a perda de competitividade das indústrias da cadeia metal 
mecânica e têxtil. Agência Brasil. [press release] 22 February 2011 Available at: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-02-22/setor-textil-brasileiro-registra-em-janeiro-maior-
deficit-na-balanca-comercial-de-toda-sua-historia [Accessed 07 January 2012] 

BERMAN, D., COSTA, S. and HABIB, R.L. 2000. 150 anos da indústria brasileira = 150 years of the textile 
industry in Brazil. Rio de Janeiro: SENAI – CETIQT. 

Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES. 2012. Complexo Têxtil [pdf] (Updated January 2012). 
Available at: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Publicacoes/Consulta_ 
Expressa/Setor/Complexo_textil/> [Accessed 20 January 2012] 

Confederação Nacional da Indústria, CNI. 2010 [online]. Available at: http://www.cni.org.br [Accessed 15 
December 2012] 

CRUZ, E.P. 2011. Déficit da balança comercial do setor têxtil aumentou 43,2% em 2011. [online] (Updated 
setembro 2011). Available at: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-07-20/deficit-da-balanca-
comercial-do-setor-textil-aumentou-432-em-2011> [Accessed 15 setembro 2011] 

COSTA, A. C. R., and ROCHA, E. R. P. 2009. Panorama da cadeia produtiva têxtil e de confecções e a questão 
da inovação. Relatório Setorial do BNDES. [pdf] (Updated December 2011) Available at: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bns
et/Set2905.pdf [Accessed 15 December 2011] 

JONES, S. J. 2005. Fashion design: manual do estilista. Trad. Iara Biderman. São Paulo: Cosac Naify. 

KON, A., and COAN, D.C. 2005. Transformações da Indústria Têxtil Brasileira: A Transição para a 
Modernização. Revista de Economia do Mackenzie, 3, p. 24. 

Núcleo de Desenvolvimento Integrado de Produtos, NeDIP. [online]. Available at: http://nedip.ufsc.br/site/.  
[Accessed 10 January 2012] 

PARENTE, J. 2000. Varejo no Brasil: Gestão Estratégica. São Paulo: Atlas. 



 

 

PRODANOV, C.C., and FREITAS, E. C. 2009. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da 
pesquisa e do trabalho acadêmico. Novo Hamburgo: Feevale. 

RECH, S. 2006. Cadeia produtiva da moda: um modelo conceitual de análise da competitividade no elo da 
confecção. Tese de Doutorado. Uversidade Federal de Santa Catarina. 

SANT’ANA, P. H. M. 2010. Oportunidades de eficiência energética para indústria: setor têxtil. Sérgio Valdir 
Bajay (coordenador). Brasília: CNI, p.58. 

Universidade do Estado de São Paulo, USP. 2011. Tecendo a Inovação. [online] (Updated Dezembro 2011) 
Available at: <http://www.usp.br/agen/?p=84259>. [Accessed 10 December 2011] 


