ANEXO 3
INDICADORES
SETORIAIS SOBRE
MODA E TÊXTIL

PRINCIPAIS FONTES DE DADOS:

PRINCIPAIS PESQUISAS:

CONCLA (Comissão nacional de classificação)

Pesquisa Industrial Anual (PIA): estudo

Órgão administrado pelo Ministério do Pla-

do IBGE, iniciado em 1966 que foi total-

nejamento, Orçamento e Gestão criado em

mente reformulado em 1996 disponibiliza

1994 para padronizar, definir e monitorar os

informações sobre os produtos e servi-

dados obtidos em estatísticas nacionais.

ços produzidos pela indústria no país.

CNAE (Classificação Nacional de

Pesquisa Anual do Comércio (PAC): de-

Atividades Econômicas)

senvolvido pelo IBGE teve como marco

Órgão que atua de caráter permanente no

inicial o ano de 1988. O estudo realiza

âmbito da CONCLA foi criado em 2006 e faz

pesquisas que procuram descrever a es-

uma padronização dos códigos das atividades

trutura básica do segmento comercial no

econômicas e dos critérios de enquadramen-

Brasil, tanto atacadista como varejista.

to utilizados pelo diversos órgãos do Brasil.
Evolução das Cadeias Produtivas Brasileiras
IBGE (Instituto Brasileiro de Ge-

na Década de 90: estudo desenvolvido

ografia e Estatísticas)

pelo IPEA em 2001 traz uma análise so-

Órgão criado, no formato que conhecemos

bre como a abertura econômica e a forte

atualmente, em 1937. Subordinado ao Ministé-

recessão do país na década de 90 afe-

rio do Planejamento, Orçamento e Gestão tem

tou a estrutura produtiva do Brasil.

como objetivo criar uma base sólida e confiável de estatísticas em assuntos brasileiros.

Pesquisa Mensal do Emprego: estudo realizado pelo IBGE teve sua primeira publicação

IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)

em 1980. Esta pesquisa traz dados sobre a

Fundação pública federal que tem como

força de trabalho no país, assim como, entre

objetivo criar um suporte de dados para

outros, as áreas que mais empregam no país.

criação e planejamento de políticas públicas
e está vinculada à Secretaria de Assuntos

CLASSIFICAÇÃO

Estratégicos da Presidência da República.

A CONCLA classifica o setor têxtil como o
que inclui atividades de preparação das

ABDI (Agência Brasileira de De-

vibras têxteis, fiação e tecelagem; e o setor

senvolvimento Industrial)

de vestuário e acessórios inclui atividades de

Entidade criada em 2004 está vinculada ao

confecção de roupas de qualquer material

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

e atividades de confecção de acessórios do

Comércio Exterior. É responsável pela exe-

vestuário para uso pessoal ou profissional.

cução da Política Industrial do Brasil.
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Estes dois setores estão compreendidos dentro

Ainda encontraremos uma divisão em ma-

da indústria de transformação que é uma

crocomplexos e microcomplexos. Em ma-

seção que abrange todas as atividades as quais

crocomplexos estão presente as seguintes

ocorrem alguma transformação física quími-

subdivisões: agroindústria, construção, me-

ca e biológica. Geralmente são desenvolvidas

talmecânica, química, serviços e têxtil. E o

em fábricas, mas também está incluído neste

microcomplexo têxtil é constituído por uma

ramo a produção manual e artesanal. Além da

seqüência linear que vai desde o beneficia-

área da moda, têxtil e de confecções, temos

mento de fibras naturais ou químicas até a

a fabricação de bebidas, de produtos alimen-

confecção final, podendo ser realizada, cada

tícios, de celulose e produtos derivados do

etapa, em pequenas ou grandes quantidades.

papel, por exemplo, presente nesta seção.
Os outros órgãos pesquisadores, como o IBGE,
usam esta classificação. Desta maneira, os re-

Principais dados estatísticos:

latórios e estatísticas seguem esta linha. No en-

Valor total das receitas brutas das em-

tanto, alguns relatórios trazem as nomenclaturas,

presas industriais, segundo as ativida-

mais abrangentes, de bens intermediários, bens

des industriais – Brasil – 2008/2009:

de capital e bens de consumo. No primeiro está
incluído produtos como os tecidos, que já passaram por algum processo, mas não estão disponíveis para o consumo final. Já os bens de capital
são os equipamentos e máquinas. E, por último,
temos os bens prontos para o consumo, os quais
são classificados de duráveis, nãoduráveis e
semiduráveis. Avaliando sobre esta perspectiva,
tecidos, material de couro, entre outros, estão
na categoria de bens intermediários e roupas,
acessórios e calçados nos bens de consumo.

Tabela 2.1)
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Participação dos segmentos do comércio varejista – Brasil – 2009 (Gráfico 1.1)

Pessoal ocupado, folha de pagamento e número de horas pagas, por seções e divisões (tabela 2.2).

Gráfico 1.1)

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal Emprego e Salário
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Exportações Brasileiras de Produtos Têxteis e Confeccionados (tabela 2.3)
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Gráfico (1.2) dos valores agregados 2009/2010:

Dados: MDIC - Elaboração: autor

Gráfico (1.3) do ano de 2010 – 4 estados com maior número de exportações:

Dados: MDIC - Elaboração: autores

Observação: Na modalidade FOB (free on board), o remetente da mercadoria (exportador) é responsável pelos custos de transporte e seguro da carga
somente até que esta seja embarcada no navio. O comprador (importador)
torna-se responsável pelo pagamento do transporte e do seguro a partir daí.
Exportações Brasileiras de Produtos Têxteis e Confeccionados por Estado (tabela 2.4)
Exportações Brasileiras de Produtos Têxteis e Confeccionados por Bloco Econômico (tabela 2.5)
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Fonte: MDIC / Sistema ALICEWEB - Elaboração: Área Internacional / ABIT
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Gráfico (1.4) do valor agregado primeiros 4 grupo e 4 últimos:

Dados: MDIC – Elaboração: autor.

Gráfico (1.5):

Distribuição da população; do consumo de roupas e calçados; e percentual dos
gastos nacionais em roupas e calçados, respectivamente, por região em 2006:

Fonte: IBGE - Elaboração: IPTM com dados da Gazeta mercantil (Gráfico 1.6)
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Gráfico (1.7):

Evolução dos investimentos em máquinas na cadeia têxtil

Dados em mil reais. Elaboração: IPTM com dados da Gazeta Mercantil (Gráfico 1.7)

Gráfico retirado da página 179 do livro Panorama setorial têxtil e confecção./
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Centro de Gestão e Estudos
Estratégicos. – Brasília: Agência Brasileira de Desenvolvimento industrial,
2008

Gráfico (1.8):

Fonte: ABIMAG/IEMI 2007/Prochnik 2002 (Gráfico 1.9)

Gráfico retirado da página 147 do livro Panorama setorial têxtil e confecção./
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Centro de Gestão e Estudos
Estratégicos. – Brasília: Agência Brasileira de Desenvolvimento industrial,
2008.
Grau de importância das inovações em aspectos associados ao mercado

Elaboração: IPTM com dados da Gazeta Mercantil (Gráfico 1.8)

Gráfico retirado da página 179 do livro Panorama setorial têxtil e confecção./
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Centro de Gestão e Estudos
Estratégicos. – Brasília: Agência Brasileira de Desenvolvimento industrial,
2008.

Fonte: elaborado com dados da PINTEC 2006 (IBGE 2007) (Gráfico 1.10)

Gráfico retirado da página 131 do livro Panorama setorial têxtil e confecção./
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Centro de Gestão e Estudos
Estratégicos. – Brasília: Agência Brasileira de Desenvolvimento industrial,
2008
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Evolução do índice de produção física de vestuário e acessórios (base jan/03=100):

Fonte: IBGE (Gráfico 1.11)

Evolução das importações de confecções (US$ milhões):

Fonte: IBGE (Gráfico 1.13)

Evolução do índice de produção física de têxtil (base jan/03=100):
Evolução da importação de bens de capital e números de empresas na indústria de confecções:

Fonte: IBGE (Gráfico 1.12)

Fonte: SECEX- MDIC e PIA(IBGE)
Observação: bens de capital compreendem as máquinas de costura
(Gráfico 1.14)
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Evolução da participação no PIB – 1990/1996 (1990 =100):

Microcomplexo têxtil – evolução das importações e exportações de 1996/1999 (tabela 2.6):

(Gráfico 1.15)

Participação no produto interno bruto – macro e microcomplexos industriais (tabela 2.7):
Evolução do microcomplexo têxtil:

(Gráfico 1.16)

ECONOMIA E CULTURA DA MODA NO BRASIL

188 > 189

Coeficiente de penetração dos produtos importados na economia nacional (tabela 2.8):

Taxas Mensais regionalizadas do volume de vendas do varejo ordenadas segundo posicionamento em
relação à média nacional:

Brasil – Indicadores do volume de vendas do comércio varejista – 2011 (tabela 2.9):

Fonte: IBGE

(Gráfico 1.17)
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Coeficiente de penetração dos produtos importados na economia nacional (tabela 2.8):

Balança comercial brasileira seções e capítulos da NCM US$ FOB janeiro/maio (tabela 2.11):

Saldo comercial 2010 - 2011:

Fonte: Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior.

Fonte: Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior.
(Gráfico 1.18)
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Importação brasileira – blocos econômicos (US$ FOB) (tabela 2.12):

Importação brasileira – Seções e Capítulos da CUCI (Classificação
Uniforme para Comércio Internacional) (tabela 2.13)

Fonte: Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior.
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Avaliação do mercado nacional em 2011 e análise geral do mercado brasileiro:

(Gráfico 1.20)

(Gráfico 1.21)
Fonte: Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior.

Gráfico (1.19) da participação dos setores na importação brasileira em 2011:

(Gráfico 1.22)

Dados: MDIC - Elaboração: autores

Saldo comercial brasileiro – junho/2011 (tabela 2.14):

(Gráfico 1.23)

Fonte: Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior.

Fonte: Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior.
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(Tabela 2.15)

(Tabela 2.17)

(Tabela 2.16)

(Tabela 2.18)
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(Gráfico 1.24)

(Gráfico 1.26)

(Gráfico 1.25)
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