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DESCRIÇÃO: A finalidade da pesquisa proposta é produzir um diagnóstico dos principais 
desafios conjunturais e estruturais para a competitividade e dos obstáculos decorrentes das 
intervenções e regulações governamentais na cadeia têxtil-confecção. De acordo com as 
teorias de Organização Industrial, a competitividade pode ser entendida como a habilidade das 
empresas formularem e sustentarem estratégias que as permitam sustentar vantagens 
competitivas em relação aos seus concorrentes. Dessa forma, a competitividade de um setor 
decorre da competitividade de suas empresas. No entanto, os fatores determinantes da 
competitividade setorial não se referem apenas às decisões e estratégias empresariais, mas 
também a elementos estruturais dos mercados e a fatores sistêmicos. Com relação a este 
último, as intervenções e políticas governamentais afetam a competitividade setorial e podem 
criar entraves ou obstáculos à obtenção de vantagens competitivas por parte das empresas. 
Conforme as teorias da Nova Economia Institucional preconizam, os incentivos criados pelo 
regramento institucional-legal e pelas intervenções do governo podem direcionar os recursos 
para atividades menos produtivas ou mesmo desincentivar investimentos que causem 
aumento de produtividade e eficiência. Logo, a análise dos desafios da cadeia têxtil-vestuário 
brasileira deve levar em conta os obstáculos das intervenções/regulações governamentais ao 
seu desempenho, assim como o próprio contexto mundial de competição, que envolve a 
noção de fast-fashion (moda rápida – padrão de produção em que a fabricação, o consumo e o 
descarte dos produtos se dá em um curto intervalo de tempo). A pesquisa tem natureza 
exploratória e combina a metodologia de análise de dados secundários e estatísticas 
descritivas com a metodologia qualitativa de análise de conteúdo a partir da aplicação de 
questionários semiestruturados a representantes dos segmentos que compõem a cadeia têxtil-
confecção. 
 


