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Resumo 0 setor têxtil no Brasil vem passando por um 
amplo processo de reestruturação, modernizando-se 
para competir no mercado mundial. 

Em todo o mundo, a etapa de produção do tecido, 
plano ou de malha, tornou-se mais intensiva em capital, 
com resultante incremento de produtividade e qualidade 
do produto final. 

Este artigo aborda alguns aspectos dessa etapa 
do processo de produção da cadeia têxtil nacional, entre 
os quais se destacam o modo como as empresas brasi- 
leiras de tecelagem e malharia estão se adaptando ao 
mercado globalizado, as deficiências e oportunidades do 
nosso parque industrial, bem como os principais números 
do comércio internacional de tecidos e malhas. 



N o  mundo inteiro, o processo de tecer o fio tem-se 
modernizado com a adoção de novas tecnologias, tomando-se mais 
rápido e aumentando a qualidade do tecido ou da malha produzidos. 
A renovação do parque industrial - através da substituição dos 
equipamentos antigos por teares tecnologicamente mais avançados 
- já  se encontra bastante avançada em muitos países. 

Em relação ao Brasil, sabe-se que a expressiva importação 
de máquinas modemas, que ocorreu principalmente a partir da 
abertura da economia, não será suficiente para permitir que a indús- 
tria têxtil alcance a competitividade necessária para enfrentar os 
baixos custos de produção de outros países, como os asiáticos. 

Fatores como aumento da produtividade e qualidade, in- 
vestimento em canais de distribuição, redução do prazo de entrega, 
melhor relacionamento com fornecedores e clientes, entre outros. 
são de importância crucial na busca de maior competitividade e 
eficiência na cadeia industrial têxtil. Esses aspectos ainda não têm 
merecido a necessária atenção de muitas empresas nacionais. 

Dando continuidade aos estudos sobre o ~etortêxtil,~ neste 
trabalho ser50 abordados aspectos referentes aos processos de 
produção, consumo, exportação, importação e parque de máquinas 
dos segmentos de tecidos planos e malhas, mas apenas sob o 
enfoque da confecção de vestuários. Não obstante. os tecidos e 
malhas, além da tradicional aplicação na indústria de vestuário, têm 
sido utilizados, cada vez mais, em outros segmentos, tais como 
móveis e outros produtos do lar, automóveis e construção civil. 

0 processo de produção de tecidos planos consiste no 
entrelaçamento de fios longitudinais com fios transversais para for- 
mação da trama. Esse processo, aparentemente simples, exige, no 
entanto. preparação prévia do fio, como o urdimento e aengomagem. 

O processo de fabricação de tecidos de malha é relativa- 
mente mais simples que o de tecidos planos, não exigindo os 
procedimentos prévios de preparação do fio. Esse processo utiliza-se 
de um único conjunto de fios que se ligam através de laçadas, o que 
confere aos tecidos de malha maior flexibilidade e elasticidade, 
comparativamente aos tecidos planos. 
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Matérias- A tecelagem utiliza fios de fibras naturais (algodão, lã). 
Primas artificiais (viscose) e sintéticas (náilon, acrilico. poliéster), além dos 

chamados elastanos (a lycra é o mais conhecido deles). Toda essa 
variedade de fios, contudo, não se aplica uniformemente a todos os 
tecidos: para cada tipo de tecido e, conseqüentemente. cada tipo de 
máquina, usa-se determinada quantidade e tipo de fio. São exemplos 
de fios utilizados em tecidos planos e malharia: 

Algodáo- A maior parte dos tecidos, no Brasil, é produzida 
a partir de fibras de algodão em maior ou menor proporção. No 
segmento de tecidos planos é utilizado puro - sem acréscimo de 
outras fibras - na produção de jeans (tecidos denim). especialmente. 
por exemplo, os do tipo indigo blue e indigo black, no segmento de 
malharia é utilizado, principalmente, nas linhas de camiseta T-shirte 
artigos de moletom - ambos produzidos em teares circulares -e nas 
meias esportivas, em geral misturado a outras fibras sintéticas. O 
algodão tem sido utilizado também na produção do cotton-lycra 
(produto misto de algodão e elastano), que atualmente é a matéria- 
prima de muitos tipos de confeccionados, como as roupas de lazer. 

Lá - Os tecidos de lã são produzidos a partir de fibras 
naturais (lã de animais). Mais utilizados em regiões de clima frio, têm 
sido substituídos pelo acrílico, fibra sintética que, além de mais 
barata, tem maior resistência e é hipoalergênica. 

Artificiais - As fibras artificiais são produzidas a partir da 
celulose encontrada na polpa da madeira ou no línter do algodão, 
sendo as principais o raiom viscose e o acetato: 

o raiom viscose é uma fibra de características semelhantes as do 
algodão, ao qual é misturada em proporções diversas, melhoran- 
do o toque. o caimento, o brilho. a cor e a textura do tecido 
resultante. 

9 o raiom acetato é menos utilizado em produtos têxteis, pois não 
tem boa reação ao tingimento pelos processos normais, sendo mais 
utilizado na fabricação de rendas. cetins e material de estofamento, 
bem como de filtros para cigarros [ver BNDES (1995)J. 

Sintéticos - São fibras elaboradas a partir dos derivados 
de petróleo: 

a poliamida. conhecida comercialmente por náilon, possui inúme- 
ras aplicações industriais, pois permite produzir fios com resis- 
tência cerca de 3,5 vezes superior a dos fios de algodão. Os 
tecidos de malha produzidos com náilon associado a um elastano 
são amplamente utilizados na confecção de roupas intimas. es- 
portivas e de banho; 

o poliésteré uma fibra versátil, com ampla utilização emvestuário, 
linhas de costura. não-tecidos, mantas e muitas outras aplicações; 
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a fibra acr;Iica foi introduzida para competir com a lã no mercado 
de aitigos de inverno. Seu uso expandiu-se bastante e hoje e 
empregada na fabricação de pulôveres. conjuntos e artigos para 
recém-nascidos. blusas, camisas e muitos outros, na forma de 
fibra pura ou misturada com o algodão ou a lã em variadas 
proporções. Suas vantagens sobre a lã são o menor custo. a 
solidez e o brilho das cores, bem como a resistência a lavagem 
em máquinas e o fato de ser hipoalergênica, como dito acima. 

Elastanos - O uso de fios elásticos na fabricação de 
tecidos permite produzir artigos que aderem ao corpo, acompanhan- 
do as formas sem tolher os movimentos. Sempre combinados com 
outras fibras não-elásticas. sejam naturais, sintéticas ou artificiais, 
permitem a produção de uma ampla gama de produtos de vestuário, 
como meias, roupas íntimas e de banho, entre outras. 

No Brasil, o mais conhecido dos elastanos e a lycra, da Du 
Pont. nome tão difundido que hoje e usado como denominação 
genérica para os fios elásticos têxteis. 

A India e a China são os maiores produtores mundiais de Produção 
tecidos planos, segundo dados do ITMF (1997). vindo o Brasil em 
terceiro lugar. Com a simplificação do processo pelo uso de máqui- Panorama 
nas mais modemas e acessiveis. a produção de tecidos vem se Mundial 
deslocando dos países desenvolvidos para os em desenvolvimento. 

Tabela l 
Produção Mundial de Tecidos Planos e de Malha: Países 
Selecionados - 1996 
(Em Toneladas M6tricas) 

PA~SES TECIDOS PLANOS TECIDOS DE 

Algodão Mlstos Outmm 
MALHA 

índia 1.257.705 30.000 938.595 489.200 
Chinaa 1.026.720 975.960 335.280 n.d. 
Brasil 501.583 80.350 267.887 407.429 
Estados Unidos 475.133 n.d. 1.257.042~ 961.300 
Turquiaa 398.0OOC n.d. n.d. n.d. 
Itáliaa 151.775 6.555 38.125 n.d. 
~lemanha~ 148.200 n.d. 167.500 54.500 
Russia 129.500 6.100 83.100 6.800 
Espanhaa 100.029 37.625e n.d. n.d. 
coréiaf 41.914 15.31 9 12.059 n.d. 
Taiwan 36.600 57.480 444.240 214.941 
Fonte: ITMF (elaboraçáo Cetiqf). 
aFibras curias. 
b~slimativa. 
CEsfimativa. Inclui mislos. 
dSomente os membros da Assoclação MMFe Belgian Coiton. 
elnclui 'bulros". 
'~ibras curtas. Somente osmembros da Associapãode Fiação e Tecelagem da Cordia. 
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Devido a maior facilidade de fabricação, menor neces- 
sidade de investimentos e menores custos de produção, a oferta de 
tecidos de malha tem sido crescente no mundo. Na produção de 
T-shirts e confecções de malhas leves de algodão, poucas regiões, 
atualmente. alcançam competitividade semelhante a de alguns pai- 
ses asiáticos, que conseguem produzir muito mais que o Brasil e 
estabelecer preços baixos devido a elevada escala e a alta produti- 
vidade [Gazeta Mefcantil(27.10.97)]. Tal competitividade, no entan- 
to, como se poderá observar no item "Máquinas e Equipamentos" a 
seguir, não se refere apenas a fatores relativos ao maquinárío, pois 
esses países não tem um parque de máquinas tão moderno [ITMF 
(1 997)l. 

Panorama A produção brasileira de tecidos e malhas tem-se mostrado 
Nacional reiativamenteestável nos últimos anos. nafaixade 1.100 mil t e  1.400 

mil t. 

No segmento de tecidos denim (indigo), o país ocupa a 
terceira posição no mundo (atrás somente dos Estados Unidos e da 
China), com 200 milhões de metros produzidos em 1996, 11% da 
produçtio mundial. de cerca de 1,8 bilhão de metros [Gazeta Mercan- 
til (19.08.97)l. A concorrência extema não se constitui em ameaça 
relevante, porque o produto brasileiro é competitivo em qualidade e 
preço. 

Os segmentos de felpudos e de tecidos de cama e mesa 
são compostos por empresas em sua maioria modemas, com 113 da 
produção voltada para o mercado externo. e não enfrentam concor- 
rência predatória oriunda da informalidade. pois são altos os inves- 
timentos requeridos para o estabelecimento de uma planta. 

GnlfiC0 1 

Evolução da Produção de Tecidos e Malhas - 1989196 
(Em Mil t) 
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O número de indústrias de tecelagem e malhana vem Empresas Nacionais 
diminuindo nos últimos sete anos. Na tecelagem, o declinio foi 
superior, com o número de plantas caindo de 1.458 em 1990 para 
834 em 1996 (redução de 43%), enquanto as malharias declinaram 
23%, passando de 3.766 plantas em 1990 para 2.891 em 1996. 
Acompanhando esse movimento. o nível de emprego também caiu 
em ambos os segmentos, principalmente na tecelagem (Tabela 4). 
Noentanto, a produção física. em ambos ossegmentos, permaneceu 
relativamente estável no mesmo periodo (Gráfico 1). 

Esses fatores indicam incremento da produtividade em 
ambos os segmentos. Entretanto, em grande parte das empresas 
ainda persistem fatores que podem comprometer a qualidade do 
produto final, tais como a obsolescência tecnológica e a ausência de 
controle de qualidade. 

No segmento de malhas, o nivel de integração da indústria 
é bastante elevado, alcançando 71% das empresas. A grande maio- 
ria (58%) é integrada com a confecção, ou seja. produz, além das 
malhas. também as roupas. Apenas as grandes empresas de con- 
fecções de malha de algodão são totalmente verticalizadas, abran- 
gendo todas as etapas da produção, desde a fiação até a confecção, 
como 6 o caso, por exemplo, da Coteminas e da Vicunha (a partir da 
aquisição da antiga Henng Ne, atual Fibrasil). O parque produtor de 
malhas pode ser dividido em três tipos de empresas: 

as totalmente integradas, que fabricam desde o fio até o produto 
confeccionado e entre as quais o fator qualidade é tão importante 
quanto o fator preço; 

as de médio porte. em geral de origem familiar, não totalmente 
integradas (não têm fiação, algumas fabricam apenas os tecidos. 
outras só confeccionam), que produzem artigos de boa qualidade 
e procuram ofertar produtos um pouco mais sofisticados para 
conseguir uma diferenciação de marca ou encontrar nichos de 
demanda onde têm mais competitividade; e 

rmbeh 2 
Indústrias Têxteis, por A n a  de Atuaçáo - 1990197 

1890 1981 1902 1903 1SS4 1905 1996 1097' 

Fiação 1.179 1.123 990 954 939 659 617 550 

Tecelagem 1.458 1.444 1.264 1.183 1.083 986 834 700 

Malharia 3.768 3.687 3.576 2.934 3.400 3.019 2.891 2960 

Beneficiarnento 818 802 707 689 687 508 489 380 

Total 4.938 4.853 4.584 4.436 4.470 4.103 3.814 3.638 

Fonte: lemi. 
aEshmativa. 
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as pequenas. muitas totalmente informais, que se dedicam à 
produção de tecidos elou confecçóes de malha sem grande 
preocupação com a qualidade da produção (entre essas empre- 
sas, a principal forma de concorrência é o preço). 

Outro corte dado ao segmento de malhas seria segmentá- 
10. conforme lemi (1998), em dois gwpos distintos de empresas: o 
primeiro composto por um pequeno numero de empresas médias e 
grandes, voltadas para a produção e comercialização de tecidos de 
malha e que, quando integradas, o são predominantemente a fiaçóes 
e beneficiadoras; e o segundo formado por inúmeras pequenas e 
médias empresas integradas a atividade de confecção, que é o seu 
produto final. 

Na Tabela 3, a seguir. estão relacionadas as maiores 
empresas de tecelagem e malharia, segundo levantamento da Ga- 
zeta Mercantilem seu Balanço Anual (1997). É importante ressaltar. 
contudo, que os números relacionados as receitas das empresas 
englobam outros segmentos da atividade têxtil e não exclusivamente 
tecelagem ou malharia e que algumas empresas importantes podem 
não aparecer na tabela por não terem divulgado seus balanços ou, 
ainda, estarem classificadas em outros segmentos do complexo 
têxtil. 

Tabela 3 

Receita Operacional Liquida das Maiores Empresas de 
Tecelagem e Malharia - 1996 
(Em R$ Milhares) 

FIAÇAO E TECELAGEM IMEGRADAS MALHARIA" 

Empresas UF Valor Empresas UF Valor 

Alpargatas Santista SP 420.046 Hering Têxtil SC 254.370 

Vicunha Ne CE 310.100 Malwee SC 157.490 

Cedro Cachoeiro MG 142.820 Mansol SC 145.936 

Elizabeth SP 137.162 Pettenati RS 91.204 

Cremer SC 111.384 Sul Fabril Malhas SC 79.341 

Santanense MG 104.070 Dou Tex SP 45.933 

Lundgren Irmáos MG 99.412 Douat Têxtil SC 23.474 

Finobrasa CE 96.688 Marco Polo SP 16.426 

Maeda Ind. Com. SP 93.292 Guararapes RN 16.234 

Jauense SP 93.280 

Fonte: Gazeta Mercantil. Balanço Anual (1997). 
=A receita operaaona1 liquida aqui relacionada. em alguns casos, não mrresponde 
apenas a produção de malhas. 
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Os segmentos de tecelagem e malharia reduziram seus Emprego 
quadros de empregados em cerca de 66% e 32%, respectivamente. 
entre 1990 e 1997, o que pode ser explicado pelos seguintes fatores: 
a) declinio no numerode plantas industriais; e b) adoçãode maquinas 
e equipamentos computadorizados, que dispensam, em parte, o 
controle do empregado. além da adoção de processos de produção 
mais eficientes. Paralelamente, a exigência quanto a qualificação da 
mão-de-obra tomou-se maior. 

Tabela 4 

Número de Empregados nas Fabricas - 1990197 

ANO TECELAGEM K MALHARIA % TOTALB 

1990 140.665 1 O0 11 6.587 1 O0 542.126 

1991 117.333 83 104.730 90 475.343 

1992 124.864 89 99.749 86 400.484 

1993 88.513 63 92.389 79 344.905 

1994 88.472 63 96.506 83 351.185 

1995 62.135 44 85.853 74 289.577 

1998 58.614 42 80.477 69 267.114 

1 ~ 7 ~  47.500 34 79.000 68 246.500 

Fonte: lemi. 
'Inclui ainda fa@o e benelidamenlo. 
b~slimafiva. 

O s  teares vêm sendo alvo de constante aperfeiçoamento Máquinas e 
tecnológico, não somente em relação a qualidade do produto final, ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~  
mas também a sua operação. como. por exemplo. a velocidade da 
produção. 

A mais impoiiante inovação tecnológica na tecelagem pla- 
na foi a introdução de processos de transporte do fio da trama no 
tear. O ganho substancial dessa inovação repercute diretamente 
sobre a velocidade dos novos teares, que permitem a utilização de 
dispositivos microeietrònicos. 

O desenvolvimento registrado no campo da microeletrõni- 
ca também tem permitido o controle total da operação de uma sala 
de tecelagem por um só monitor. o que proporciona melhores niveis 
de produtividade. 

0 s  maiores produtores de tecidos de algodão (China e NO Mundo 
índia) t6m seu parque de maquinascom maior número de teares com 
lançadeira, isto é, de tecnologia considerada ultrapassada. O Brasil. 
terceiro maior produtor mundial da categoria, também tem um parque 
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de máquinas onde os teares com lançadeira predominam. Somente 
a seguir viriam países cujos teares sem lançadeira são em maior 
número. Na Tabela 5 estão relacionados os principais países produ- 
tores e a distribuição dos teares de que dispõem. 

Essa abordagem e muito ilustrativa para percebemos que 
o diferencial de produtividade entre os países não pode ser explicado 
somente pelo grau de utilização de maquinário mais moderno. parti- 
cularmente no caso do Japão e da índia (ver também Tabela 7). Além 
disso, pesam outros fatores, entre os quais se destacam: a) custo da 
mão-de-obra; e b) certas condiçóes prévias a utilização de equipa- 
mentos modernos, tais como melhor resistência e regularidade dos 
fios, ambiente controlado (temperatura, umidade, limpeza), melhor 
preparação (bobinagem, urdimento, engomagem) e, inclusive, rnão- 
de-obra de melhor nível, entre outros. 

r,lb./a 5 

Capacidade Instalada por Tipo de Teares para Tecidos 
Planos - 1996 

PA~SES TEARES 
SELECIONADOS 

Sem Lançadeira Com Lançadeira Total 
Unidades 

Unidades % Unidades % 

Chinaa 50.000 5 880.000 95 930.000 

Indonhia 27.000 12 200.000 88 227.000 

Japáo 67.620 37 116.940 63 184.560 

Brasil 33.200 21 122.410 79 155.610 

RtSssia 130.890 90 14.800 10 145.690 

índiab 6.280 4 133.760 96 140.040 

Estados Unidos 62.450 87 9.210 13 71.660 

Taiwan 39.200 88 5.180 12 44.380 

Paquistãoa 11.500 58 8.310 42 19.810 

Portugala 15.630 84 2.920 16 18.550 

Egitoa 2.560 16 13.000 84 15.560 

Itáliaa 13.280 88 1.760 12 15.040 

RepúblicaTchecaa 7.650 67 3.800 33 11.450 

Malásia 10.000 89 1.200 11 1 1.200 

Fonte: ITMF. 
'Somente fbra curía. 
b~srimafiva. 

NO Brasil A Tabela 6 mostra a evolução da capacidade instalada do 
parque nacional de máquinas para tecelagem plana e malharia (ver, 
no Anexo, a descrição das principais máquinas utilizadas na tecela- 
gem plana e na malharia no Brasil). 
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GdRco 2 
Idade Médla dos Teares Utilizados na Tecelagem Plana - 
1990196 
(Em Anos) 
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Fonte: Abil. 

queda na idade média. Não obstante, os teares mais modernos - a 
jatos de ar e de água - apresentaram queda ainda maior na idade 
média, o que corresponde ao alto índice de crescimento ocorrido (ver 
também Tabela 6 com relação ao crescimento do número de teares 
desses tipos). 

No que diz respeito as máquinas utilizadas em malharia, 
podemos constatar, pelo Gráfico 3, uma relativa estabilidade na 
idade dos teares retilineos entre 1992 e 1994, os quais apresentam, 
no geral, idade média de uso em torno de 12 anos. 0 s  teares 
circulares tiveram ligeiro crescimento na sua idade média no período 
1990196, enquanto as máquinas do tipo Kettensthul experimentaram 
um declinio. Nesse sentido, observamos que. embora os teares da 
malharia sejam mais novos. comparativamente aos utilizados na 
tecelagem plana, os investimentos realizados no segmento têm sido 
direcionados para a renovação de máquinas existentes. não havendo 

GrdflCO 3 
Idade Média das Máquinas do Segmento de Malharia - 
1990196 
(Em Anos) 

Fonte: Abil. 
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Tabela 7 
Exportadores Mundiais de Tecidos Planos e Malha - 1996 
(Em US$ Milhões) 

PA~SES TIPO DE TEAR VALOR 1906/95 
PREDOMINANTE 

,ma= 40- 
( X )  

Coréia n.d. 9.645 9.882 2,46 

Taiwan Sem Lançadeira 8.767 9.164 4,53 

Alemanha Sem Lançadeira 8.395 7.834 -6,68 

Itália Sem Lançadeira 7.292 7.246 -0.63 

China Com Lançadeira 6.678 5.492 -17,76 

Estados Unidos Sem Lançadeira 4.431 4.725 6,64 

Japão Com Lançadeira 4.571 4.492 -1,73 

França n.d. 3.700 3.524 -4.76 

Indonésia n.d. 1.703 1 .E98 11,45 

índia Com Lançadeira 1.655 1.697 2,54 

Fonte: ITMF (1997): adapta@o BNDES. 

Tabela 8 

Exportaçóes Brasileiras de Tecidos em Valor- 1992197 
(Em US% Mil) 

TECIDOS 1992 PARTI- 1993 PARTI- 1994 PARTI- 1995 PARTC 1996 PARTI- 19978 PARTI- 
CJPA- C!PA- CIPA- CJPA- CIPA- CIPA- 

ÇAO % ÇAO % CÁO % CAO % ÇÁO % ÇÁO % 

Algodão 214.837 76.7 201.159 74.6 194.120 76.2 213.418 78,7 212.695 74.8 192.857 723 

Arüficiaisl 
SintBticos 32.493 11.6 38.457 14.3 28.553 11.2 26.129 9.6 34.446 12.1 24.874 9.4 

Malhas 15.160 5,4 10.971 4.1 10.038 3.9 10.807 4.0 14.483 5.1 22.361 8.4 

Lã 12.611 4.5 12.361 4.6 10.942 4.3 10.819 4.0 13.782 4.8 12.517 4.7 

Linho 3.927 1.4 5.096 1.9 10.012 3.9 8.958 3.3 6.817 2.4 10.663 4.0 

Rarni 379 0.1 525 0.2 561 0.2 502 0.2 2.229 0,8 1.435 0.5 

Seda 623 0.2 894 0,3 422 0,2 472 0.2 18 0.0 22 0.0 

Juta 76 0,O 26 0,O 28 0.0 11 0.0 3 0,O 4 0.0 

Total 280.107 100,O 269.488 100,O 254.676 100.0 271.116 100.0 284.473 1W,O 274.732 100.0 

Fonte: Sindifexlil/Abif. 
aDados oreliminares. 

Os principais tecidos planos exportados sáo os de algodáo, ExportaçOes de 
em especial os do tipo denim, responsáveis por cerca de 53% de Tecidos Planos 
todas as exportações brasileiras de tecidos em 1996 (Tabela 9). 

Na categoria de tecidos denim temos duas subcategorias: 
índigo blue, que participou em 1996 com exporiações em torno de 
US$22 milhões, e índigo black, cuja participaçáo, no mesmo ano, foi 
de US$114 milhões. Ambos os segmentos, juntos, respondem por 
nada menos que 90% do total de exportação dos tecidos tipo denim. 
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Tabola O 

Principais Tecidos Planos Exportados pelo Brasil - 1990197 
(Em US$ Milhóes FOB) 

PRODUTO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997a 

Tecidos denim 71.61 91,4ü 149,79 14379 142,32 160,09 151.31 68,51 
Tecidos de algodão com pelo menos 
85% em peso de algodão com peso 
não superior a 2M) 40.44 52.90 54,30 46,30 41,05 44,lO 4,84 21,02 

Tecidos de plástico. exceto as telas 
para pneumáticos 2,73 5,92 16.30 27,15 24,39 39.68 29,98 5,74 

Fonte: Secex. 
aDados até junho. 
b~arna.  mesa e banho sem acabamenlo. 

O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de tecidos 
denim, com 150 milhões de metros, enquanto os Estados Unidos 
estão em primeiro lugar, com 600 milhões de metros [Gazeta Mer- 
cantil (19.08.97)l. 

0 s  tecidos de algodáo produzidos pelo Brasil destinaram- 
se. em grande parte, em 1996, a América do Sul (mais de 60%). em 
especial paraa Argentina (22%) (ver Gráfico 6). Nos últimos 15 anos, 
esses tecidos têm apresentado valores de exportação crescentes, 
ainda que com grandes oscilaçóes (ver Gráfico 7), apesar das 
dificuldades com a sua matéria-prima, pois é sabido que o Brasil. de 
grande exportador, passou a importador de a l g ~ d ã o . ~  

A partir de 1992. pode-se observar uma queda continua no 
volume exportado de tecidos de algodão. Não obstante, em temos 
monetários, as exportaçóes estiveram relativamente estáveis, devido 
a elevação de preços naquele período. 

Voltando a Tabela 8, observa-se que. depois dos tecidos 
de algodão, os maiores destaques dentre as exportações foram os 

"ara maiores inlormaçóes 
sobre O assunfo. ver BNDES 
(19971. 

Gr6flm 6 

Destino das Exportações Brasileiras de Tecidos de Algodão 
- 1996 
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Fonte: Sscex 
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Grdfico 7 

Evoluçáo das Exportaqóes Brasileiras de Tecidos de 
Algodão - 1980197 
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Fonte: Sindil6lBxtiUCecex 
a ~ a d o s  preliminares. 

tecidos de fibras sintéticas ou artificiais. No caso específico da 
Argentina. por exemplo, 75% de suas compras são desse tipo. De 
maneira similar, temos Hong Kong, com cerca de 99%. 

No que se refere às malhas. podemos notar que. nos Exportações de 
últimos anos, as exportações desse segmento v6m crescendo. tendo Malhas 
atingido US$22.361 mil em 1997 (Gráfico 8). 

A exemplo do que ocorre com as exportações de tecidos 
de algodão, a América do Sul também absorve a maior parte das 
nossas exportaçóes de malha, sendo, mais uma vez a Argentina 
o principal cliente (mais de 50%), vindo a seguir a Bolívia e a 
Jamaica. 
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Evoluçáo das Exportações Brasileiras de Tecidos de Malha 
- 1992197 
(Em US$ Mil) 
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Tarifas Além das tadfas de importação, as exportações brasileiras 
para a União Européia também estão sujeitas a diversas restrições 
não-tarifárias, entre elas as cotas multilaterais para importações de 
têxteis. O mesmo ocorre com relação a China e ao Japão. Este, 
embora tenha reduzido suas tarifas de importação (4,2% na média). 
tem mantido uma série de barreiras não-tarifárias, como cotas. 
padrões e regulamentos técnicos discriminatórios. As cotas japone- 
sas afetam, entre outros setores. as exportações brasileiras de fios 
de seda. Já as tarifas de importação da China ainda continuam 
elevadas e com grande variação, mas podem vir a ser reduzidas, já 
que o pais se encontra em processo de admissão a Organização 
Mundial do Comércio (OMC). Além disso. a China impõe várias 
medidas não-tarifárias de proteção contra importações. tais como 
cotas e licenças para importar [Gazeta Mercantil (1 6.09.97)l. 

O Acordo da Rodada Uruguai de Têxteis e Vestuários 
(1995). substituto do Acordo Multifibras, estabeleceu que os países 
integrantes da OMC serão obrigados a eliminar as cotas sobre as 
importações a medida que se integrarem ao regime do Acordo Geral 
de Tarifas e Comércio (Gatt), o que deverá ocorrer num prazo de 10 
anos, em três etapas: 1995/98,1998/2002 e 2002/05. Esta limitação, 
no entanto, não chega a restringir as exportações do segmento têxtil. 
pois as categorias (exceto algumas) apresentam baixos indices de 
aproveitamento das cotas, como se pode obsewar na Tabela 10 a 
seguir. referente a 1996. 

Tabela i 0  

Acordo Têxtil Brasil-União Européia: Utilizaçáo de Cotas - 
JaneirolJunho de 1996 

CATEGORIA DESCRIÇ~O COTA (t) MLIZAÇhO UTILIZA00 
(1)  (%I 

1 Fio de Algodão 38.423 661 ,O 1,72 

2 Tecido CN 23.192 1.112,l 4.80 

2A Tecido de Algodão Tinto 5.058 755,9 14.94 

3 Tecido Sintdtico 2.594 381.3 14.70 

4 T-shiri 36.792 8.493.8 23.09 

6 Calças 

9 Felpudos 

20 Roupas da Cama 4.805 500.0 10.41 

22 Fio de Fibras Sintbticas 14.746 834.6 5,66 

39 Roupas de Mesa 3.987 262,9 6.59 

i 6  Tops de Lá 23.085 1.891 -6 8,19 

Fonte: AbiVSinditBxiiI. 



Os maiores im~ortadores de tecidos são Alemanha. China I f l l~orta~ÕeS 
e Estados Unidos. Os dois últimos, em 1996, importaram quase os 
mesmos valores que exportaram (Tabela 11). Importações 

Mundiais 

Tabela 1 I 

Importadores Mundiais de Tecidos Planos e Malharia - 1995196 
(Em US$ Milhões) 

PA~SES VALOR 199U35 (%I 
1895 189ü 

Alemanha 7.21 5 6.367 -11,75 
China 5.221 5.143 -1,49 
Estados Unidos 4.258 4.371 2,65 
França 2.872 2.568 -10,58 
Japão 2.01 6 2.035 0.94 
Itália 2.111 1.973 - 6 9  
Coréia 1.955 1.818 -7.01 
Canadá 1.683 1.734 3.03 
Reino Unidoa 1.539 1.690 9,81 
Malásia 1.145 1.083 -5,41 
Portugal 97 1 1.076 10.81 
Espanha 998 1 .O69 7.1 1 
Fonte: ITMF (1997). 
aExcluido o comercio com outros paises da Uni& Européia. 

Podemos observar, atraves dos valores apresentados na Importações 
Tabela 12. a seguir, uma tendência crescente das importações Brasileiras 
brasileiras de tecidos até 1995 (a exceção de 1992). Contudo. em 
1996 registra-se uma considerável redução do total, quando então 

Tabela 12 

Importações Brasileiras de Tecidos em Valor - 1991197 
(Em US$ Mil) 

PRODUTO 1991 1992 1993 1994 1995 1996a 1997~ 

Tecidos de Filamentos Artificiais 
e Sintéticos 29.046 16.419 48.160 124.549 250.580 91.816 86.364 
Algodáo 14.417 5.485 11.044 33.423 109.605 75.846 64.197 
Malha 3.719 946 1.218 5.285 43.402 57.064 78.603 
Tecidos de Fibras Atiiiciais e 
SinUticas 7.687 6.840 18.448 54.725 135.451 49.402 53.966 
Lã 8.143 8.719 10.278 15.255 20.459 11.903 18.882 
Rami 618 2.701 14.853 14.924 11.547 3.621 3.108 
Seda 1.308 315 1.288 1.506 3.202 3.482 3.076 
Linho 4.658 1.471 4.213 2.598 2.728 2.160 2.278 
Juta 134 67 67 177 201 62 220 
Outros - - - - - - 1 o 
Total 69.732 42.962 109.571 252.443 576.733 295.555 310.704 
Fonte: Sindit6/Abit. 
BDadospreliminarsç atualizados. 
b~ados preliminares. 
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ocorre uma queda de cerca de 49% das importações entre 1995 e 
1996, passandoovalortotalde US$576 milhões para US$296 milhões, 
explicado pela introdução de cotas aos maiores exp~rtadores.~ No 
entanto, em 1997 (dados preliminares) as importações voltaram a 
crescer, ainda que apenas 5%. 

Os produtos mais importados, em 1997, foram os tecidos 
de filamentos artificiais e sintéticos, que representaram cerca de 28% 
das nossas importações totais de tecidos, vindo em seguida os 
tecidos de malhas (25%) e os de algodáo (21%), diferentemente do 
que vinha acontecendo até então. quando as importações de tecidos 
de algodão eram superiores as de malhas. Noentanto. vale salientar que, 
até 1995, as importações dos sintéticos tiveram crescimento extraordi- 
nário. chegando a representar cerca de 43% das importações totais 
naquele ano (Gráfico 9), tendo decrescido a partir de então. 

As importações de tecidos de malhas apresentaram maior 
crescimento médio entre todas as categorias de tecidos (taxa anual 
média de 66% entre 1991 e 1997), tendo atingido cerca de US5 79 
milhões nesse ultimo ano. 

Grdfico 9 

Evolução das Importaçóes Brasileiras dos Principais 
Tecidos - 1991197 
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Fonte: Ab*. 
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Grdiico i 0  

Total das Importações Brasileiras de Tecidos de Malha em 
1996: US$67 Milhões 
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A indiistria do vestuário absorve a maior parte do consu- C O ~ S U ~ O  
mo doméstico de tecidos planos e malhas no Brasil: cerca de 60% 
dos tecidos consumidos e 90% das malhas. O restante é destinado 
a produção de artigos para o lar, artigos técnicos e industriais [lemi 
(1 998)l. 

O aumento do consumo de artigos confeccionados impor- 
tados - somente entre 1994 e os primeiros meses de 1997 a 
importação de confeccionados cresceu 51 7% -tem contribuído para 
a redução do consumo dos tecidos nacionais. Além de sofrer a 
concorrência do setor de confecção (pois algumas lojas e as confec- 
ções passaram a ser grandes importadoras do produto final), o 
segmento de tecelagem nacional também é atingido pela importação 
dos tecidos estrangeiros, sobretudo os artificiais e sintéticos oriundos 
dos países asiáticos [lemi (1997)l. 

Como se pode observar na Tabela 13, no Brasil o segmento 
de confecçao é o que mais a b s 0 ~ e  a produção de tecidos, seguido 
pelo atacado. No segmento de malharia. quase 50% da produção 
destinam-se ao consumo próprio (empresas integradas com a con- 
fecção), vindo em seguida as confecções independentes. 

O consumo de tecidos pelo segmento de confecção, por 
sua vez, se dá, principalmente, nas chamadas roupas externas, em 
que mais de 400 mil t de tecidos planos e mais de 300 mil t de malhas 
foram utilizadas em 1997 (ver Tabela 14 a seguir). 

Em novembro de 1997 as estimativas para o ano indicavam 
que o consumo do segmento de tecidos planos apresentaria cresci- 
mento de 7%, enquanto o de malhas cresceria 36% no mesmo 
período [lemi (1997)l. 

E através dos pequenos confeccionistas que circula parte 
da produção, principalmente das malhas leves, produzidas pelos 
teares circulares. Em geral, estes confeccionistas localizam-se junto 

Tahei8 13 
Canais de Distribuição das Tecelagens e Malharias - 1996 
(Em %I 

CANAIS TECELAGEM MALHARIA 

Consumo Pr6prio 
Atacado 
Varejo 
Confecçáo 
Mercado Externo 
Outros 5.1 3.5 
Totais 100,O 100.0 

Fonte: Abit. 
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litam a execução desses desenhos e a utilização de matérias-primas 
nobres. Uma das principais características destes pólos é a sazona- 
lidade da produçáo e das vendas, dado que o consumo ocorre 
exclusivamente nas épocas de clima frio. 

Outra peculiaridade destes pólos é a de utilizar fios tintos 
de tituios grossos, produzindo peças semi-acabadas que seráo 
encaminhadas diretamente a confecção. As empresas raramente 
efetuam vendas a terceiros de tecidos ou peças semi-acabadas, 
produzindo, em geral, para suas próprias confecções. 

Em Caxias do Sul situa-se o maior e mais importante pólo 
de malhas produzidas a partir dos teares retilineos do Brasil. abran- 
gendo praticamente toda a região serrana do Rio Grande do Sul. 
Segundo informações do sindicato das indústrias da região. existem 
entre 350 e 400 empresas pmduzindocerca de 8.500.000 peçadano, 
gerando aproximadamente sete mil empregos diretos. 

Em São Paulo existe também. em Americana, o pólo 
industrial de tecidos planos confeccionados a partir de fibras sintéti- 
cas. que teve cerca de 40% de suas empresas fechadas (desde 
1995) devido as importações de tecidos sintéticos. Porém, as empre- 
sas que Ia permaneceram adquiriram máquinas novas e adotaram 
novas técnicas gerenciais e comerciais [Notícias. n. 156 (24.06.97)). 
Segundo o Sinditec (1997), existiam, aproximadamente, 700 tecela- 
gens e outras indústrias do setor empregando cerca de 50 mil 
trabalhadores em 1997. 

Um novo pólo parece estar se formando no Nordeste, com 
a implantação de modernas fábricas de malhas da Vicunha e da 
Coteminas. capazes de competir com os concorrentes asiáticos. 

Outros pólos menores, dedicados basicamente a confec- 
ção de artigos de malha, podem ser apontados, como Santa CNZ do 
Capiberibe (PE). Criciúma (SC), Juiz de Fora e Divinópolis (MG), 
Petrópolis e Rio de Janeiro (RJ), que têm alguma importância em 
nível da economia regional. 

0 BNDES vem participando da reestnituraçáo do setor Participação 
com o Programa de Apoio ao Setor Têxtil, que em 1997 fez desem- do BNDEÇ 
bolsos da ordem de US$ 297 milhões. excluindo aqueles realizados 
para confecções, vestuários e acessórios. O maior volume de desem- 
bolsos foi o relativo a operaçóes diretas (cerca de US$ 152 milhões). 

Neste ano, o Banco abriu também uma linha decrbdito para 
cornercialização do algodão. o que irá permitir que o produto nacional 
tenha condições de competir com as facilidades obtidas na compra 
do importado. Com isso. espera-se um incremento dos investimentos 
na produçáo de algodáo no Brasil. 
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CO~CIUSÓ~S O s  segmentos de tecelagem e de malharia no Brasil, a 
exemplo de todo o setor t&xtil, vêm se reestruturando para enfrentar 
a concorrência dos importados. 0 s  níveis de produtividade e de 
qualidade dos produtos estão hoje mais próximos aos dos países 
concorrentes, e a modernização do parque de máquinas já é uma 
realidade. Não obstante, muitas pequenas e médias empresas ainda 
estão defasadas tecnologicamente e sofrem os efeitos da competi- 
ção causada pela abertura do mercado. 

Entre 1990 e 1997, os segmentos de tecelagem e malharia 
reduziram seus quadros de empregados em cerca de 66% e 32%, 
respectivamente. Entretanto, a produçáo física, em ambos os seg- 
mentos, permaneceu relativamente estável no período. 

0 s  maiores produtores de tecidos de algodão (China e 
fndia) têm seu parque de máquinas com maior número de teares com 
lançadeira, isto é, de tecnologia considerada ultrapassada. o mesmo 
ocorrendo com o Brasil, que é o terceiro maior produtor mundial da 
categoria. 

0 s  maiores exportadores mundiais de tecidos planos e 
malhas são Coréia e Taiwan, especialmente tecidos sintéticos e 
artificiais. Esses dois paises exportaram, em conjunto, o montante 
de US$19 bilhões em 1996. 

A exportação brasileira de tecidos planos e malhas tem 
mostrado uma tendência relativamente estável, situando-se em um 
patamar médio de US$ 270 milhões. A maior competitividade do 
Brasil encontra-se nos tecidos planos de algodão, cuja participação 
atinge mais de 75% do total de tecidos e malhas exportados. Entre 
os principais tecidos exportados, os do tipo denim foram respon- 
sáveis por US$151 milhões em 1996. 

A partir de 1995, o Brasil passou a apresentar déficit 
comercial na categoria (da ordem de US$295 milhões naquele ano), 
devido ao grande aumento das importações. Os produtos mais 
importados foram os tecidos de filamentos artificiais e sintéticos, 
vindo em seguida os tecidos de algodão e as malhas. A partir da 
introdução de cotas aos nossos maiores exportadores de tecidos 
sintéticos (China, Coréia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Panamá), 
esse déficit já decresceu substancialmente para cerca de US$ 52 
milhões em 1997. 

Entretanto, a tempomlidade das cotas de importaçáo e a 
perda de participaçáo das exportações nacionais no comércio mun- 
dial levantam uma série de questões. como a falta de uma politica 
para o comércio internacional, onde caberia discutir as cotas aplica- 
das ao Brasil, assim como outras restrições náo-tarifarias impostas 
as exportações do pais e outros mecanismos mais eficazes de 
contenção do subfaturamento e do contrabando. Além disso. outros 
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fatores relativos ao custo-Brasil também contribuem para dificultar o 
desenvolvimento desses segmentos e de todo o setor. 

Uma política de desenvolvimento da mão-de-obra é um 
aspecto que merece atenção especial. tendo em vista os avanços 
tecnológicos necessários à manutenção de uma estratégia de cres- 
cimento competitivo. 

Vale ressaltar, ainda, a necessidade de investimentos na 
produção de algodão, principal matéria-prima do setor, para redução 
de custos de produção e melhoria da qualidade do produto final, bem 
como uma perfeita integração de toda a cadeia de produção, onde a 
tecelagem é apenas um elo. para que a relação fomecedorlcliente 
final permita a definição do melhor produto, seja para exportação, 
seja para consumo interno. 

Além desses fatores, é possivel observar que a moderni- 
zação do setor têxtil. bem como dos segmentos que o compóem, 
passa pela postura do empresariado, que, porsuavez, vai determinar 
as estratégias escolhidas para o desenvolvimento das empresas 
ligadas direta ou indiretamente ao setor. 0 s  planos e estratégias de 
ação têm que estar estruturados a partir da idéia de competitividade 
mundialmente adotada, o que já se pode observar entre muitos 
empresários do setor. 

0 s  teares convencionais com lancadeiras (teares de ori- Anexo: 
meira geração)estão sendo substituídos port'eares sem lançadeiias, Máquinas 
os quais são classificados como: Mais 

Teares de Segunda GeraçZio: 

- projétil 

- pinça 

. Teares de Terceira Geraçáo: 

- jato de ar 

- jato de água 

A velocidade dos teares tradicionais varia de acordo com 
os tecidos a serem produzidos: para os de 90 cm de largura, a 
velocidade chega. no máximo, a 170 batidas por minuto (bpm) e, para 
os de 140 cm de largura, atinge 150 bpm. Os teares a projétil e pinça 
podem desenvolver uma velocidade de 300 bpm, ao passo que 
naqueles a jatos de ar e de água a mesma alcança 900 e 1.000 bpm, 
respectivamente (especialmente para tecidos leves). 

Comumente 
Usadas em 
Tecelagem 
Plana e 
Malharia 

Tecelagem Plana 
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Por outro lado, cada vez mais as grandes empresas con- 
feccionistas têm exigido tecidos com largura superior a 180 cm, pois 
dessa forma evitam perdas maiores, uma vez que essa metragem 
permite melhor adaptação a mesa de corte dos tecidos. Os teares 
com lançadeiras não estão habilitados para tecer peças com largura 
superior a 140 cm, mostrando, assim, uma limitação com relação a 
essa demanda das empresas. Nesse sentido. as restrições ao uso 
dos teares com lançadeiras não estão apenas relacionadas a baixa 
velocidade por eles desenvolvida. mas por outro lado eles podem 
produzir qualquer tipo de tecido plano. 

Já os teares sem lançadeira, além da grande velocidade 
permitida, não apresentam restrições quanto a largura dos tecidos. 
Assim sendo, os teares de segunda e terceira gerações são bastante 
eficientes no processo produtivo. incorporando bom desempenho 
técnico e possibilidades de atendimento as exigências das grandes 
empresas confeccionistas, que buscam redução de custos dos teci- 
dos e exigem também adequação do mesmo aos seus métodos de 
confecção. 

É importante ressaltar que os teares não são considerados 
apenas pela sua velocidade e eficiência na largura dos tecidos. 
Outros fatores são importantes na definição do tear a ser utilizado. 
0 s  tecidos do tipo denim, em função do seu peso. por exemplo, são 
confeccionados em teares a pinça. a projétil ou com lançadeira. e 
não em teares a jato de água, não devendo ser utilizado também o 
tear a jato de ar, devido a grande quantidade de resíduos. 0 s  tecidos 
de algodão, em geral, não são compatíveis com os teares a jato de 
água, mais adequados para tecidos com baixa retençáo de água. 

Entretanto, para atingir níveis de produção elevados, os 
teares a jato de ar requerem fios de boa qualidade, evitando. assim, 
constantes paradas, bem como investimentos extras para a ins- 
talação de unidades de ar comprimido e climatização apropriada do 
ambiente. Esses fatores de encarecimento têm inviabilizado o aces- 
so a utilização dos teares a jato de ar por parte das pequenas e 
médias empresas. cujo padr6o tecnológiw ainda não apresenta 
mudanças muito substanciais do ponto de vista dos equipamentos 
adotados e da produtividade. 

Os teares mais velozes encontram grande eficiência na 
manipulação de tecidos sintéticos e mistos de algodão e poliéster, 
dada a maior resistência dos tipos de fios utilizados em sua confec- 
ção. Lençol, camisaria e tecidos de estrutura levelmédia são, em 
geral, produzidos em teares a jato de ar. 

Malharia 0 s  teares para malharia vêm apresentando desenvolvi- 
mento bastante rápido, porque, a cada nova geração, as máquinas 
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são mais eficazes e produtivas. Aqui, não se trata apenas de teares 
mais ou menos modernos, visto que as variações podem se dar 
também segundo o sistema de formação de malha. 

O processo de produçáo da malha pode ser classificado 
em dois sistemas, quais sejam: 

Malharia por Trama 

Nesse sistema utiliza-se o método de entrelaçamento na 
direção horizontal (por isso chamado de trama) com diversas agulhas 
posicionadas de forma lateral ou circular. Nesse caso, temos os 
teares retilineos e os circulares: 

a) os retilineos. bastante numerosos. são mais utilizados 
por pequenas empresas e confecções efazem todos os tipos de tecidos 
de malha para vestuário, mas são também utilizados na fabkação de 
golas e punhos para camisas de malha do tipo "pólo" e tecidos com 
desenhos próprios para a produção de blusas e blusões; e 

b) os circulares possuem os seus alimentadores dispostos 
em círculos, produzindo um tecido tubular contlnuo, e apresentam 
alto rendimento, sendo também bastante versáteis e possibilitando 
a produção dos mais diversos tipos de tecidos. As máquinas circula- 
res são subcategorizadas em: 

- grande diametm, própria para o fabrico de malhas duplas, mas faz 
também todos os tipos de tecidos de malha; e 

- pequeno dismetro, adequada para a produção de meias masculi- 
nas e femininas, que podem ser lisas, rendadas ou jacquanl. 
sacos, galão, cadarço e outros, e cuja utilização permite grande 
eficiência produtiva. dado que as peças saem semi-acabadas do 
equipamento. 

As principais empresas mundiais fabricantes dos teares 
circulares são a alemã Mayer & Cie e a italiana Orizio. 

Malharia por Urdurne 

Esse sistema adota o entrelaçamento de malhas em sen- 
tido longitudinal (sentido do urdume). e do trabalho de cada agulha 
resulta um Único fio: 

a) tipo Kettensthul, que 6 a máquina mais empregada na 
malharia por urdimento e a mais indicada para a produção de tecidos 
lisos para roupas intimas. tecidos elásticos, forros, veludos para 
estofamento e tecidos para toalhas de mesa; e 
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b) tipo Raschel, que, por ser mais sofisticada que a Kettens- 
thul. pode produzir rendas sofisticadas. mas no geral está voltada 
para a produção de tecidos lisos e rendados (simples ou sofis- 
ticados), destinados a fabricaçáo de toalhas de renda. tecidos para 
lingerie, cortinas, entre outros. 

Além das máquinas Kettensthul e Raschel, temos duas 
outras. a Kohler e a Malino. que, porém, sáo pouco utilizadas. 
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