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ABSTRACT.

On January 2005, by the end of the
quotas regime foreseen by the World Or-
ganization of Trade Agreement on Textile
and Clothing, brazilean enterprises had to
be ready for competition within an inter-
national free market. The targets of our
study are (a) to describe the quotas re-
gime relative to bathing towels (category
363) and (b) to analytically interpretate
the replies stemmed for interviews to spe-
cialist on exports of these products to the
United States of America, comparing these

RESUMEN.

Com o fim do regime de quotas previsto
pelo Acordo de Têxteis e Vestuário da
Organização Mundial do Comércio, em janeiro
de 2005, as empresas brasileiras devem estar
preparadas para concorrer num livre mercado
internacional. Este trabalho tem como objetivo
descrever o regime de quotas referentes à
exportação de toalhas de banho (categoria
363), bem como fazer uma análise interpretativa
das respostas obtidas nas entrevistas com os
especialistas nas exportações deste produto
aos Estados Unidos, fazendo um comparativo
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1.-  Introdução.

A expansão das exportações é prioridade para a economia brasileira,
não apenas por seus impactos macroeconômicos, mas principalmente pela
contribuição decisiva que poderá dar à retomada do crescimento da
economia. É neste sentido que considera-se de fundamental importância
que iniciativas sejam tomadas para aumentar significativamente a reduzida
participação das exportações brasileiras no mercado mundial, cuja cifra
atualmente não passa de 1%, o que não corresponde às dimensões da
economia do país.

2.- Referencial Teórico.

Encontra-se na literatura, (Johanson e Wiedersheim – Paul (1975), Root
(1994) e Buckley (1996) citado por Medeiros et. al. (2001, p.1) Keegan
e Green (2000) para o termo internacionalização o conceito de entrada de
produtos, sob a forma de exportação, ou nos casos mais avançados, a
entrada da própria empresa no mercado externo.

A internacionalização é definida por Szapiro e Andrade, 2003, como o
conjunto de atividades que a empresa desenvolve fora dos mercados que
constituem seu entorno geográfico natural.

O mercado internacional está cada vez mais exigente por padrões de
vantagens competitivas, o que obriga os fornecedores globais ao atendimento
pontual de seus clientes no exterior com produtos competitivos em preço
e qualidade, derivados de investimentos em controle de qualidade,
adequação de “desing” e embalagens, eficiência logística, atualização tec-
nológica, pesquisa de mercado, entre outros pontos.

com a opinião do Departamento de Comércio
Exterior do Governo Brasileiro, órgão
responsável pela distribuição das quotas
no Brasil. Os dados foram coletados por
meio de pesquisa bibliográfica e de campo,
sendo que, nesta última, a coleta de dados
foi realizada por meio de entrevistas em
profundidade.

observations with the opinions of the Brazilean
Government Department of Foreign Trade,
which is responsible on the quotas distribu-
tion within Brazil. The basic data was recol-
lected by field bibliography research and deep
interviews. The inquiry evidenced several
attitudes by which brazilean enterprises have
competitive varieties based on the quality of
their products and not on large scale produc-
tion.
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A internacionalização pode ser entendida como um processo crescente
e continuado de envolvimento em uma empresa em operações com outros
países. Entretanto, esse processo de internacionalização vem sendo des-
crito como um mecanismo de desenvolvimento das exportações de uma
empresa via aumento de sua atuação em mercados potenciais. (GOULAR,
ARRUDA E BRASIL, 1994).

As diferenças entre países em termos de condições econômicas e culturais,
elementos político-legais, intensidade e natureza da competição, estado e
preferências dos consumidores, entre outros, levam a diversas opções em
termos de estratégia de internacionalização. Porém, para Goulart, Arruda
e Brasil (1994), as estratégias adotadas por diferentes empresas dependem
muito mais de suas experiências passadas e vantagens competitivas pre-
sentes, do que de estratégias concebidas a partir de racionalidades
desvinculadas de sua realidade e dos aspectos culturais econômicos e sócio-
políticos de seu país de origem.

Neste sentido, Ansoff e McDonnell (1993, p. 259) afirmam: “as empre-
sas que procuram internacionalizar-se partindo de um ambiente calmo são
obrigadas a desenvolver uma nova potencialidade de monitoramento e análise
do ambiente”.

Competitividade, e ser competitivo é a essência para as empresas se
projetarem e se manterem no mercado internacional. (MINERVINI, 2001).
O termo competitividade, além de ser um tema da atualidade, pode ser
interpretado de várias maneiras. Assim, inicia-se por uma conceituação
num sentido mais amplo, levando em consideração o nível de vida da
sociedade como um todo. Neste sentido, Tyson (1993), diz que a
competitividade é a capacidade de produzir bens e serviços que passem
no teste da competição internacional, enquanto que os cidadãos desfrutam
de um padrão de vida cada vez melhor e sustentável.

Já para Porter (1993), uma nação é competitiva, em setores nos quais
as empresas se tornam aptas a inovar rapidamente, tanto na tecnologia
como nos métodos, baseada na existência de atributos e características
nacionais que promovem tal aptidão e, assim, forjam a capacidade de
concorrer no mercado mundial. Os países obtêm êxito em determinadas
indústrias porque o ambiente nacional é o mais dinâmico e o mais desafia-
dor e estimula e pressiona as empresas para que aperfeiçoem e ampliem
suas vantagens, no decorrer do tempo.

119



PHAROS, v.12.n.2, Noviembre-Diciembre  2005.

Para uma expansão, é necessário primeiramente, a identificação das
barreiras existentes às exportações do Brasil para que, num segundo pla-
no, possa-se analisar o impacto na economia e, conseqüentemente, infor-
mar e melhorar o desempenho do setor exportador, bem como servir de
sustentação nas negociações internacionais.

Um dos obstáculos para o aumento das exportações brasileiras são as
barreiras enfrentadas pelos produtos nos principais mercados de destino.
Novas pressões protecionistas têm se manifestado nesses mercados, diante
do agravamento da crise mundial e o aumento da competitividade.  Com o
setor têxtil não poderia ser diferente. As barreiras tarifárias e não-tarifárias
influenciam o desempenho do setor exportador brasileiro e é neste contex-
to que se enquadram às quotas de exportação.

Esta pesquisa apresenta o regime de quotas e sua influência nas
exportações de têxteis para os Estados Unidos da América (EUA).
Comparou-se os dados das empresas detentoras das quotas, traçando um
paralelo entre a opinião dos executivos destas empresas e a opinião do
Governo por meio do DECEX, em dois momentos, o primeiro ainda com
as quotas em atividade e o segundo momento com as quotas em extinção.

Verificou-se nos dados do Sistema Alice (2004), que o comércio dos
produtos têxteis referentes à categoria têxtil 363 – toalhas de banho - re-
presenta historicamente entre 12% e 15% do volume exportado, contando
que no total tem-se mais de 900 categorias têxteis.

O setor têxtil tem desempenhado um papel significativo no crescimento
econômico do País. E é relevante estudar o nível de comercialização de
seus produtos com os EUA, buscando compreender até que ponto as quotas
de exportação afetavam a competitividade das empresas e, com o final
delas, como se comportaram as exportações da categoria específica para
os EUA. Esta pesquisa inicia-se com a seção da fundamentação teórica,
seguindo com os procedimentos metodológicos, logo após aborda-se a
seção da pesquisa e encerra-se com as considerações finais.

No entanto, a competitividade, sob a ótica do comércio internacional, é
a habilidade de uma empresa ou país em produzir uma commodity a um
custo variável médio abaixo do seu preço. Segundo Fischer (1998), a
competitividade significa o grau em que uma nação pode, em condições de
mercado livre e justo, produzir bens e serviços que passem no teste dos
mercados internacionais expandindo, simultaneamente, a renda real de seus
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cidadãos. Esta é uma abordagem diferente da tradicional, porém muito
perspicaz no sentido de compreender a competitividade como um meio
que objetiva a um fim especifico, não sendo em si mesma o objetivo final.

Mas considerando as novas restrições impostas pelas políticas econômicas
e ao mesmo tempo, as exigências da competitividade internacional, o per-
fil do Estado que permite tais atributos competitivos não é necessariamente
maior ou menor que o atual. Segundo Baumann (1996), a convivência com
um mundo globalizado não elimina a necessidade de se definir um projeto
nacional. Ao contrário, torna-se imprescindível para garantir que a
participação no processo de globalização possa efetivamente satisfazer as
necessidades internas do país. O mesmo autor (1996, p. 196) ainda conceitua
a competitividade “como a capacidade da empresa formular e comple-
mentar estratégia concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou conservar,
de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado”.

A competitividade internacional propiciou uma aceleração no processo
de liberalização do comércio. Afinal, foi a partir da ameaça dos produtos
importados que muitos países decidiram se modernizar para enfrentar a
concorrência mundial.

A literatura de estratégia internacional, especialmente sobre as
exportações (Moini, 1997), identifica a existência de barreiras à entrada
de mercadorias e serviços em outros países, gerando atitudes negativas no
comportamento e na performance da empresa em relação à atividade in-
ternacional.

Segundo Bassi (1997, p.142), “...a expansão internacional de uma em-
presa é uma decisão estratégica, pois implica enfrentar novos tipos de pro-
blemas e desafios, diferentes dos encontrados no mercado doméstico”.

O princípio da reciprocidade, defendido pela Organização Mundial do
Comércio (OMC) , postula que um país que já adote um sistema de proteção
pode usá-lo como estratégia nas negociações com outros países. De acordo
com este princípio, cada negociador faz concessões para o acesso ao seu
mercado, em contrapartida, exigindo abertura de mercado de outro país.
Amplia-se assim, a liberalização do comércio mundial (CARVALHO e SIL-
VA, 2000).

Porter (1993) explica que é importante o papel da estratégia para as
empresas, pois caso não forem  identificadas às estratégias, as empresas

121



PHAROS, v.12.n.2, Noviembre-Diciembre  2005.

ficam quase sem outro recurso  que não seja a tentativa de influenciar a
política governamental. Ainda citando Porter (1993) a estratégia empresa-
rial, bem como a política nacional, não poderiam ser fixadas apenas como
uma reação aos problemas do momento exigiriam uma visão abrangente da
competição.

A teoria da vantagem competitiva  das nações (Porter,1993) explica
por que determinado país reúne  condições domésticas que garantem uma
competitividade, não baseada em custos mas em qualidade, diferenciação
e inovação.  O mesmo autor comenta que os países devem reunir certas
condições básicas no contexto competitivo  que, quando integradas,
permitem a construção de uma vantagem competitiva sustentável.

Ao se denominar indústrias mais globalmente orientadas e menos do-
mésticas espera-se estratégias orientadas ao global não ao nacional, onde
a vantagem competitiva  resultaria de uma combinação de circunstâncias
nacionais  à estratégia empresarial.

Os esforços do General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) para
liberalização do comércio sempre tiveram uma dificuldade em particular
com os têxteis e vestuário. Por mais de 30 anos, este setor foi liderado por
regimes especiais: o Acordo de Curto Prazo em 1961, o Acordo de Longo
Prazo de 1962 a 1973 e o Acordo Multifibras (AMF) de 1974 a 1994. Em
1974, a estrutura de negociações para restrições e contenções ao comércio
internacional na área passaram a integrar o Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT), sem,
contudo, estar sujeito à aplicação dessas mesmas regras, o que, embora,
significasse uma distorção representou um grande avanço em relação ao
sistema anterior (THORSTENSEN, 1996).

Estes foram de relevante importância, entretanto, depois de mais de
três décadas de sistemas complicados, Ministros da OMC decidiram in-
cluir o setor no âmbito das negociações multilaterais de comércio da Ro-
dada Uruguai em 1986.

Sete anos de difíceis e complexas negociações resultaram no Acordo
de Têxteis e Vestuário (ATV) da Rodada Uruguai, que rege o setor de
1995 a 2004. Antes de o Acordo entrar em vigor, uma grande parte das
exportações de têxteis e vestuários dos países em desenvolvimento para
os países industrializados estava sujeitas às quotas de um regime especial
fora das normas do GATT. Neste acordo, os membros da OMC se
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comprometeram a acabar com as quotas até 1o de janeiro de 2005, inte-
grando totalmente o setor as normas do GATT.

4.- Procedimentos metodológicos.

O presente estudo exploratório classifica-se quanto à natureza dos da-
dos como qualitativo.  De acordo com Minayo (1994), a pesquisa qualitativa
se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode
ser quantificado. Quanto aos meios, utilizou-se o caráter de pesquisa bi-
bliográfica e pesquisa de campo.

A pesquisa bibliográfica foi realizada junto a relatórios do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Associação
Brasileira das Indústrias Têxteis (ABIT) e o  Departamento de Comércio
Exterior (DECEX).

A pesquisa de campo foi efetuada em duas fases: a fase I efetuada no
segundo semestre de 2004 quando o objetivo foi analisar o comportamento
das exportações de têxteis para os EUA ainda com a aplicação das quotas.
Já na fase II desta pesquisa, o principal objetivo foi o de verificar o
comportamento das exportações da categoria 363 de têxteis para os EUA
com o final da imposição das quotas, especificamente no primeiro trimestre
de 2005.

A pesquisa de campo, foi efetuada por meio de entrevista em
profundidade. As principais detentoras das quotas de exportação, referen-
tes à categoria 363 – toalhas de banho - são 7 empresas brasileiras. Em
contato com cada uma dessas empresas, foram marcadas as entrevistas e
somente 1 delas não permitiu a realização da entrevista. Os executivos
entrevistados (6), foram escolhidos por serem os responsáveis pelas
exportações de têxteis específicas da categoria 363 para os EUA e por
serem os representantes de suas respectivas empresas nas reuniões pro-
movidas pelo DECEX/ABIT.

Já no Governo, neste caso representado pelo DECEX, os entrevistados
(2) foram escolhidos por serem os responsáveis pelas quotas e pela promoção
das reuniões.

Assim, na busca de dados primários os entrevistados na Fase I e res-
pectivas entidades são indicados no Quadro 1.
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AnalisIeda Ferreira DECEX

AnaliEduardo Coelho FernandesDECEX

GBernardo Konopkaf) São Carlos

GAldo Schneidere) Dohler

GRudi Ricardo Kuppasd) Buettner

GAlmir Biegingc) Teka

GJosé Roberto Schmittb) Karsten

José Buccia) Coteminas

EntrevistadoEntidade

Quadro 1 – Entrevistadas na fase I

AnalisIeda Ferreira DECEX

AnaliEduardo Coelho FernandesDECEX

GBernardo Konopkaf) São Carlos

GAldo Schneidere) Dohler

GRudi Ricardo Kuppasd) Buettner

GAlmir Biegingc) Teka

GJosé Roberto Schmittb) Karsten

José Buccia) Coteminas

EntrevistadoEntidade

Quadro 1 – Entrevistadas na fase I

A viabilidade da pesquisa se concretizou com a realização das entrevistas
aplicadas as principais empresas detentoras das quotas de exportação,
porque todas estas empresas estão localizadas na região do Vale do Itajaí,
em Santa Catarina. A participação de um dos pesquisadores, nas reuniões
realizadas pelo órgão governamental responsável pelas quotas garantiu o
aprimoramento da pesquisa e possibilitou o comparativo entre a opinião
dos empresários e do governo.

As entrevistas tanto da fase I como da fase II foram baseadas em um
check list e realizadas com hora previamente marcada por telefone. Assim,
explicou-se ao entrevistado o propósito da entrevista. Os temas aborda-
dos na fase I foram:  mercado mundial de têxteis, fim das quotas de
exportação e como manter a  competitividade.

As entrevistas  da fase I foram gravadas e transcritas em sua integra,
totalizando 7 horas de gravação.

Os procedimentos metodológicos da fase II também aconteceram por
meio de entrevistas em profundidade, onde somente  3 das empresas en-
trevistas na fase I puderam relatar os fatos da exportação com o final das
quotas (empresas c, d, e, )  pois os demais entrevistados na fase I estavam
em viagens internacionais o que impossibilitou o acesso à informação, cujo
objetivo seria o de avaliar as exportações do primeiro trimestre de 2005.
Os temas abordados na entrevista foram os números comparativos das
exportações do ano de 2004 para o mesmo período em 2005, a relação
da empresa com os demais mercados importadores, a desvalorização da
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moeda Norte-Americana perante a moeda local (Real) e ainda, sobre as
estratégias da empresa para manter o mercado dos EUA, que nesta fase
já se encontra liberalizado.

Os resultados das entrevistas tanto da fase I como da fase II foram
analisados e interpretados consistindo em uma leitura do texto
correspondente a cada uma das empresas entrevistadas e na interpretação
subseqüente do conteúdo, de acordo com a codificação definida para a
análise (FREITAS, MOSCAROLA, 2000). Logo após, foram destacados
os aspectos relevantes às respostas das perguntas realizadas, agrupando
as respostas semelhantes e distintas, onde também foram selecionados os
depoimentos mais significativos para compor, de forma original, a análise
geral da pesquisa.

5.-  A distribuição de quotas no Brasil.

As quotas de exportação de têxteis para os EUA não foram, num passado
recente, tema de preocupação para os exportadores brasileiros. No ano
de 2001, de acordo com o US Customs (2004), verificou-se que o Brasil
exportou para os EUA 22.393.271 unidades de peças referentes à categoria
363 – toalhas de banho, representando 58,2% do total de quota
disponibilizada.

Em maio de 2002, os exportadores foram surpreendidos quando tentavam
efetuar seus Registros de Exportação (RE) junto ao Sistema Integrado de
Comércio Exterior (SISCOMEX), pois indicava que toda a quota já estava
preenchida para o corrente ano. O RE é o documento que o exportador
emite para solicitar autorização para a exportação.

Os exportadores, sem saber o que estava ocorrendo, entraram em
contato com o DECEX. Após uma investigação, concluiu-se que uma em-
presa havia lançado no Sistema vários RE para posterior utilização. Desta
maneira, esta empresa garantiria a quota para suas futuras exportações. O
DECEX taxou esta prática como ilegal e imediatamente ordenou a esta
empresa que cancelasse os referidos RE. Assim, a quota foi automaticamente
disponibilizada e os demais exportadores puderam efetuar suas exportações.

Até então o DECEX funcionava apenas como um órgão que
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supervisionava as quotas, onde manifestou que não havia necessidade de
estipular um controle de volumes por empresa, já que no ano anterior a
quota global não havia sido preenchida. Mas a partir daí, o DECEX assumiu
a função controladora, e mais importante, distribuidora das quotas de
exportação destinadas aos EUA.

A divisão das quotas reincorporadas e o adicional do ano quota de
2002, assim como do ano quota de 2003, foi calculada em percentual,
tomando como base à performance anterior e considerando 100% das
exportações realizadas no período de 01/01/2001 até 30/06/2002 de cada
empresa.

Já para o ano quota de 2004, ao participar de uma reunião do DECEX,
verificou-se a base de cálculo como sendo a performance anterior de
cada empresa do ano quota de 2003 (exportações realizadas).  Ou seja,
do total da quota de 2004 destinada ao Brasil, cada exportador recebeu
um percentual de acordo com sua performance do ano anterior. Por
exemplo, a empresa Buettner exportou no ano de 2003 um montante de
3.352.000 unidades, o que representou 7,02%. Logo, a Buettner recebeu
no ano de 2004 o percentual de 7,02% referente ao total da quota de
2004 disponibilizadas pelos EUA.

As empresas que detém as quotas de exportação de têxteis para os
EUA, referentes à categoria 363, são aquelas que já regularmente
exportavam ou que manifestaram interesse em exportar produtos referen-
tes a esta categoria para o mercado norte-americano no ano de 2004.

O critério aplicado para distribuição das quotas foi um consenso entre
os exportadores e o DECEX (em caso de impasse, a arbitragem seria do
Governo, representado neste caso pelo DECEX), que a partir de então
passou a realizar freqüentes reuniões com as empresas e com a ABIT.

Em 2003, houve efetivamente casos de algumas empresas que não
utilizaram 100% de suas quotas e que devolveram ao DECEX para poste-
rior redistribuição. Porém, estas empresas que cederam quotas acordaram
com o DECEX que para o ano seguinte a quantidade cedida seria reincor-
porada. Então, as empresas beneficiadas tiveram quotas reduzidas da
quantidade disponibilizada para o ano de 2004 e devolvidas às empresas
cedentes.

O aumento substancial de exportações para os EUA em termos de



�A COMPETITIVIDADE   ...

produtos têxteis referentes à categoria 363 ocorreu devido à queda na
produção doméstica norte-americana. As indústrias não estavam preparadas
para enfrentar a concorrência internacional, em função de ainda possuir
maquinário obsoleto e por não terem condições para concorrer com
exportações provindas de países em desenvolvimento. De maneira geral,
os países em desenvolvimento apresentam preços muito mais competitivos
por serem detentores de uma abundante mão-de-obra, relativamente barata.

A junção destes fatores acrescida de uma desaceleração na economia
norte-americana acarretou no fechamento de muitas indústrias e a mudança
de estratégias daquelas indústrias que conseguiram permanecer no merca-
do. Foi exatamente o que levou a Springs, maior fabricante de toalhas dos
EUA, a fechar um contrato milionário de fornecimento com a Coteminas, a
maior empresa têxtil do Brasil, que passou a utilizar todo o saldo de quota
que até o ano de 2001 não era utilizado. (Dados da pesquisa, 2004).

 A crise na indústria doméstica têxtil norte-americana também gerou
oportunidades para os demais exportadores brasileiros se projetarem e a
partir de então, a demanda brasileira de quotas já representava mais que o
dobro do efetivo disponibilizado pelo governo dos EUA.

De acordo com a ABIT (2004), as exportações brasileiras relativas à
categoria 363 para os EUA, com embarques até dezembro de 2004,
obedeceram a seguinte ordem: quota original 44.916.055 mais as flexibili-
dades automáticas (6%) 2.848.889, resultando num total disponível de quotas
de 47.764.944 unidades. Ressalta-se que, pelos termos do Acordo Bilate-
ral, as flexibilidades automáticas (extensões de quota) disponíveis para o
ano de 2004 limitaram-se a 6% a título de swing, já utilizados pelo Governo
Brasileiro. O swing é um mecanismo que prevê a transferência de quotas
não utilizadas de outras categorias para aquela que está faltando, no mesmo
ano, não podendo ser superior a 6% do total da quota.

Na verdade, diante da abertura do mercado em 2005, as empresas nor-
te-americanas optaram por uma estratégia de parcerias com produtores
internacionais, de modo a garantir o abastecimento do seu mercado a custos
competitivos. Está estratégia já beneficiou a brasileira Coteminas, que
estabeleceu parceria com a Springs Industries com participação acionária
e até mesmo transferência de parte do parque industrial da Springs para o
Brasil, ampliando a capacidade da produtora brasileira.

Segundo a ABIT (2004), outras indústrias norte-americanas estão fe-
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chando suas unidades fabris. Foi o caso da Pilowtex, que encerrou atividades
deixando uma fatia de mercado que já foi conquistada pela parceria Springs/
Coteminas. Este quadro levou a ABIT a identificar a  necessidade de uma
quota extra, pois a Coteminas já havia firmado contratos  que utilizariam
grande parte das quotas destinadas ao Brasil. Este adicional somado a
quota já disponibilizada pelo governo norte-americano, ainda de acordo
com a ABIT (2004), elevaria para 90 milhões de unidades as exportações
brasileiras da categoria 363 – um acréscimo de 88,42% em relação ao
contingente disponível previsto pelo Acordo.

Apesar dos esforços, a ABIT e o Governo brasileiro não conseguiram
convencer as autoridades norte-americanas de uma quota adicional. O único
adicional efetivo e já disponibilizado veio em maio de 2004 através de um
instrumento chamado de carryforward, solicitado e não utilizado em 2003.
O carryforward consiste em trazer  para o ano presente quota do ano
seguinte de uma mesma categoria de produto, não podendo ser superior a
6% do total da quota. Isto significou um aumento de 1.505.388 unidades
na quota de 2004. Assim, o total da quota passou de 47.764.944 para
49.270.332 unidades.

O DECEX, em 2004, apresentou alguns números de uma publicação
especializada no setor têxtil, que destaca, com base em avaliação do De-
partamento de Comércio dos EUA, os países exportadores de produtos
têxteis e de vestuário considerados em destaque por posições entre os
principais fornecedores do mercado norte-americano diante da aproximação
do final do regime de quota. O Brasil aparece na lista dos dez mais bem
colocados, com o terceiro lugar em crescimento percentual de participação
no período de janeiro a maio de 2004, traduzido por um incremento em
vendas de 30%. Com o final das quotas em janeiro de 2005 a ABIT e
empresários do segmento alegam que condições de mercado não permitem
aos produtores brasileiros  esperar para ver o que acontecerá com a extinção
da barreira comercial, sob pena de ver parcelas de mercado hoje disponível
tomado por outros fornecedores.

Por outro lado, o mercado norte-americano, já tradicionalmente signifi-
cativo para as vendas de felpudos brasileiros (tabela 1), tem-se ampliado
recentemente, com o fechamento de indústrias locais, que gerou maior de-
manda pelo produto importado. Na verdade, diante da abertura do mer-
cado em 2005, as empresas norte-americanas optaram por uma estratégia
de parcerias com produtores internacionais, de modo a garantir o
abastecimento do seu mercado com custos competitivos.
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A ultima reunião de ajuste de quotas para o ano de 2004 aconteceu em
19/08/2004 na sede da representação do MDIC na cidade do Rio de Janeiro.
Contou com a participação do DECEX, ABIT e representantes das seguintes
empresas exportadoras: Buettner, Buddemeyer, Coteminas, Teka e Karsten
(principais empresas detentoras das quotas têxteis no Brasil).

Na ocasião, cada empresa informou ao DECEX a respeito do
preenchimento de suas quotas. As empresas que não estavam presentes o
fizeram através de email.

Quase todas as empresas firmaram os compromissos assumidos de com-
pleta utilização das quotas até o final do ano de 2004.

5.1.- As entrevistas realizadas na Fase I.

As entrevistas seguiram um roteiro pré-estabelecido num check list, onde
a primeira abordagem referia-se ao tema do critério para distribuição das
quotas de exportação relacionadas à categoria 363 e a satisfação das em-
presas quanto a este critério.

O critério para distribuição das quotas ficou a cargo dos exportadores
que, em consenso, determinaram o melhor método. Conforme já se previa,
notou-se que a maioria das respostas foi positiva quando indagados sobre
a satisfação deste critério utilizado para distribuição, afinal, foram os próprios
exportadores que o escolheram.

“Nada mais justo que, se determinada empresa obteve determinada
performance em 2003, ela fosse ao menos mantida para o ano de 2004”,
foi o que justificou a Karsten. A empresa Buettner também apontou

Fonte: Sistema Alice (2004)
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que, uma vez existindo limitação de quotas, precisava-se estabelecer
um parâmetro que para ela foi o mais coerente.  Já para o DECEX,

“Este critério de distribuição pareceu-nos o mais justo. E é o critério
que a gente geralmente aplica na distribuição de quotas dos mais va-
riados produtos, quando se trata de exportação. É importante desta-
car que a gente procura estabelecer um critério sempre ouvindo os
interessados, através de uma entidade de classe que os represente, como
foi feito aqui. Então em linhas gerais, nos parece o critério mais adequado
e que permite uma otimização da utilização da quota”.

Sabendo-se da limitação que as quotas referentes à categoria 363
acarretou nas exportações brasileiras, questionaram-se as empresas sobre
as alternativas que estão sendo utilizadas para manter o retrospecto de
exportações mesmo frente a este fator limitador.

A Coteminas absteve-se de falar sobre o tema durante a entrevista, porém,
soube-se por meio da imprensa, que a empresa abriu uma subsidiária na
Argentina para cumprir em parte o acordo feito com a Springs. A Argenti-
na não possui quotas para exportar têxteis para os EUA.

Outro aspecto também observado foi à possibilidade de exportação
através de tecido plano a metro, que conseqüentemente enquadra a
operação em outra categoria têxtil. A empresa Buettner verificou a hipótese
deste tipo de operação, onde a exportação do produto semi-acabado se-
ria feita para Colômbia, que posterior ao processo de confecção reexportaria
as toalhas para os EUA. Esta alternativa não foi utilizada pela empresa
Buettner devido ao alto custo logístico envolvido e porque a maioria dos
clientes concordou que seus embarques fossem efetuados a partir de 1o de
janeiro de 2005.

Assim como a Buettner, Dohler e São Carlos, a Teka também não buscou
alternativas para amenizar o problema de falta de quotas:

“Nós não buscamos outras alternativas porque nós escolhemos
produzir os pedidos que dessem melhor margem de lucro para a em-
presa. No caso das fábricas que fizeram parcerias para produzir em
outros países, é importante a escolha de um lugar que tenha qualidade
comparável com a brasileira, caso contrário está fábrica pode perder
a sua identidade”.
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A implicação de negociações bilaterais do governo brasileiro  com o
governo norte-americano acerca das quotas também foi tema de
questionamento ao DECEX. “Na verdade, esta negociação já se deu há
algum tempo, vem do próprio Acordo de Têxteis e Vestuário da Organização
Mundial do Comércio”. Este depoimento do DECEX refere-se às
negociações iniciais do ATV e do estabelecimento das quotas, que prevêem
um crescimento anual de 6%.

O único envolvimento dos governos do Brasil e EUA ficou a cargo das
negociações de adicionais de quotas.

[...] “o que se faz ano a ano é uma busca junto às autoridades no
sentido de acionar as flexibilidades que são permitidas com a maior
intensidade possível. A gente procurou utilizar todas as aberturas que
o Acordo permite para melhor ajustar a quota. Apesar de tudo nós
não conseguimos uma ampliação da quota ao nível que se desejasse”.
(DECEX, 2004).

A partir de 1o de janeiro de 2005, as quotas de exportação cessaram e
as exportações de têxteis não mais estão sujeitas a este regime. Por isso,
as empresas foram questionadas se acreditavam na criação de algum outro
tipo de barreira para as exportações brasileiras de têxteis destinadas aos
EUA com o encerramento do regime de quotas.

De acordo com a Buettner, a produção têxtil cada vez mais tende para
os países com baixos custos de mão-de-obra. Por isso, os EUA não são o
país que vão fabricar produtos têxteis no futuro, ou seja, a indústria têxtil
norte-americana vai realmente ser alocada em países de mão-de-obra ba-
rata. Os EUA vão continuar usando suas marcas, mas transferindo sua
produção para estes países.

Entretanto, o que restou da indústria têxtil norte-americana deve pressionar
o governo para que o controle de entrada de produtos têxteis seja mais
complexo. Conforme expôs a Buettner, “vai ter mais exigências, vai ter
mais controle, vai ter mais normas de qualidade para cada produto e
até mesmo, medidas antidumping para proteger o resto da indústria
que ainda está ativa no mercado”. A Coteminas conclui que, “Num
primeiro momento os EUA não devem criar algum outro tipo de barreira.
Mas no momento que eles perceberem que possa sobretudo prejudicar
as empresas locais, eles poderão até tomar medidas. Se num determinado
momento eles verem que têxtil não é o foco deles e que outsourcing é
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mais interessante, eles poderão trabalhar com suas próprias marcas.
E talvez investir pouco nas indústrias locais e sim buscar no exterior”.

Pode-se perceber que todas as empresa entrevistas acreditavam que os
EUA cumpririam os compromissos assumidos no ATV na liberalização do
mercado têxtil. Por outro lado, também se verificou como unânime a
indicação de estabelecimento de algum outro mecanismo intervencionista
para proteger a indústria doméstica norte-americana. O DECEX tratou do
assunto referindo-se ao acionamento com maior intensidade das medidas
de defesa comercial clássica, como antidumping, antisubsídios e medidas
compensatórias.

As entrevistas também retrataram a importância do mercado norte-
americano para as empresas, bem como a sua representatividade em termos
percentuais. Esta abordagem teve o propósito de justificar a escolha dos
EUA como tema de estudo para esta pesquisa. Observou-se que para a
maioria das empresas, com exceção de dois casos Teka e São Carlos, os
EUA representam o maior mercado para o destino de seus produtos,
conforme exposto na tabela 1.

Para a Dohler, os EUA também representam o maior mercado de desti-
no nas exportações de seus produtos, porém “Eu diria que se não fossem
as quotas nós não teríamos um número muito diferente. Mesmo por-
que a gente procura trabalhar com um produto diversificado. Tem muitos
produtos que as quotas não estão sendo atingidas, como por exemplo
à categoria 369. A única categoria que está nos trazendo problema é a
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363. Então a gente de antemão procurou trabalhar com produtos não
contigenciados. Tapetes de banheiro por exemplo, não são produtos
contigenciados, roupões. Eu diria que a gente poderia ter crescido mais
sem as quotas, é possível. Eu diria talvez até 20% a mais. Mas sabendo
desta limitação, procuramos diversificar nossas exportações”.

5.2.-  O fim das quotas em 2005 e a competitividade das empresas
brasileiras: respostas da fase I.

O fim das quotas de exportação de têxteis foi previsto há dez anos.
Desde o estabelecimento do ATV sabia-se que o processo de integração
de produtos têxteis e que, após este período, todos os países deveriam ter
100% de seus produtos integrados e então, as quotas terminariam.

Pode-se inferir que neste período as empresas tenham se preparado para
um mercado aberto. Pois não somente o Brasil, como também os demais
países de relevância na exportação de produtos têxteis, como China, Índia,
Paquistão, Portugal, etc, tem nos EUA o principal mercado de destino de
suas exportações.

De uma maneira geral, verificou-se que os exportadores brasileiros estão
preparados para enfrentar a livre concorrência. Os produtos brasileiros
destacam-se no mercado dos EUA por sua qualidade e sofisticação. Mas é
importante salientar que os paises asiáticos melhoraram muito a qualidade
de seus produtos nos últimos tempos e seus preços estão competitivos como
nunca antes. Para alguns produtos o preço ainda é o fator determinante e é
neste tipo de produto que o Brasil pode perder espaço.

Por outro lado, a realidade social vivida na China também foi citada
como desleal às práticas da concorrência internacional. Para a Dohler, a
China está mais bem preparada que qualquer outro país e tende a ser a
maior vencedora com a extinção do regime de quotas. A informalidade do
sistema trabalhista chinês permite que os preços dos produtos têxteis
provindos daquele mercado sejam tão competitivos. “A China opera com
outro tipo de sistema de trabalho, eles não tem leis trabalhistas, não
tem formalidade, não tem preocupação com o meio ambiente”.

Mencionou-se também durantes as entrevistas que, no momento em que
a China passar a ser um mercado consumidor, além de produtor e ainda,
no momento em que as leis trabalhistas forem criadas, o perfil do mercado
chinês irá mudar. Os preços tenderão a se equipararem aos demais países
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exportadores e as indústrias têxteis que hoje transferiram seu parque in-
dustrial para a China o farão para outro lugar. A São Carlos ainda fez
menção a desvalorização da moeda chinesa:

 “Vamos ver o que vai acontecer quando a China tiver que valori-
zar sua moeda, porque isto significa que o dólar para eles vai valer
menos e eles vão ter que aumentar seus preços em dólar. Aí nós vamos
ver até onde eles vão competir conosco”.

A Teka complementou que: “Os custos que representam não ter nenhum
empregado informal na nossa empresa, se você comparar com Índia,
com China, que eu conheço alguns fabricantes, como Paquistão onde
eu visitei algumas empresas, que hoje possuem 1000 empregados e
amanhã possuem 3000. No dia seguinte não tem mais. Eles têm
empregados na medida que eles tem pedidos. Então não existe
formalidade nenhuma neste sentido. Já as empresas brasileiras, sem
exceção, possuem tudo formalizado. Pagam os impostos em dia, pagam
os salários em dia, tem médico na empresa, tem ambulatório, tem
refeitório, tem uma série de custos que fazem o diferencial”.

Já o DECEX, acredita que o Brasil está preparado para competir no
livre mercado e até mesmo ampliar suas exportações:

“Nós sabemos que existem países que irão se destacar violenta-
mente pelo seu maior poder de penetração. Nós já sabemos que a Chi-
na é uma gigante que deverá abocanhar uma grande parte do merca-
do e outros mercados também devem obter um desempenho melhor.
No caso do Brasil, nós acreditamos que irá ampliar sua presença por-
que o setor têxtil está bastante amadurecido, competitivo, se modernizou
ao longo dos últimos anos. O DECEX espera que isto promova um
aumento das exportações brasileiras”.

Outro aspecto muito citado durante as entrevistas foi o diferencial de
produto como forma de preparação a livre concorrência no mercado têxtil.
Para os entrevistados, o Brasil tem um excelente produto, um excelente
prestigio e é muito respeitado por seus compradores. Neste sentido, acre-
dita-se que o próprio comprador opte pela qualidade do produto brasileiro.
De acordo com a Coteminas, “Há empresas no Brasil que talvez não
tenham feito a lição de casa. O aspecto de diferencial de produto, de
valor agregado, ele de fato comporta um preço maior, mas tem limite
deste preço maior. Quando você não está em sintonia com isto, de fato
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você poderá ter dificuldades e eu acho que no Brasil existe empresas
que não fizeram a sua lição de casa”.

Há pouco tempo atrás, alguns países exportadores de produtos têxteis,
incluindo o Brasil, viam as quotas de exportação como forma de garantia
de participação no mercado norte-americano. Pois devido à limitação
quantitativa ocasionada pelas quotas, os EUA se viam obrigados a dividir
suas compras entre vários países produtores.

Além disso, o Brasil não era visto como um país competitivo sob o
aspecto têxtil. Sabe-se também, que naquela época o Brasil mantinha muitas
restrições às importações, o que impossibilitava a modernização das
indústrias locais. A abertura comercial do Brasil, em 1991 durante o governo
Collor, possibilitou que as indústrias brasileiras investissem em modernização
através da importação de maquinário. O seguinte depoimento do DECEX
dá uma idéia do processo de modernização e competitividade do setor
têxtil brasileiro:

“Antigamente se via a quota como garantia de participação brasileira
no mercado norte-americano porque o Brasil não tinha muita
competitividade. Agora que vai ser um mercado livre a primeira vista
parece mais ameaçador para nós. Mas agora nós já estamos mais com-
petitivos, porque com o fim das restrições à importação a indústria foi
totalmente revista, reequipada. Então hoje, apesar das exportações
têxteis brasileiras não representarem mais que 1% das exportações
têxteis mundiais, mudou-se a característica dos produtos, estamos mais
competitivos. Então hoje a quota não é mais uma garantia de merca-
do, é um limitador que a gente quer acabar.Na visão do governo que é
a visão do empresário, hoje o fim da quota é muito bom. O que a
gente acha que pode acontecer de certa forma é a utilização de medi-
das de dumping e salvaguarda. Se a partir de janeiro houver uma
invasão de toalhas brasileiras, estes são os instrumentos que os EUA
poderão utilizar contra a gente. Mas os dois têm a ver com dano a
indústria, e nós sabemos que a indústria têxtil norte-americana já está
acabada antes de agora. Então nem esta ameaça tem mais”.

Já algumas empresas, compararam o fim do regime de quotas de
exportação para os EUA com o fim das quotas de exportação para Euro-
pa, em 2003, onde houve uma perda de mercado por parte das indústrias
brasileiras. “A concorrência com os demais países do mundo, em espe-
cial a China, vai ficar muito mais acirrada. As empresas vão ter que

135



PHAROS, v.12.n.2, Noviembre-Diciembre  2005.

buscar outras alternativas ou verificar se querem manter seus negócios
com os EUA”, destacou a Karsten. A Dohler também acredita que terá
mais dificuldades para exportar daqui para frente: “Eu acho que as quotas
nos favoreciam. Elas eram uma forma de proteger o Brasil em relação
aos países mais competitivos, mais preços”, justificou. Notou-se também,
a importância dos aspectos macroeconômicos como fator determinante para
a competitividade das empresas. Mencionou-se o custo Brasil e sobretudo
a infraestrutura do sistema portuário brasileiro. Este último, como referência
aos problemas de escoamento da produção, não somente têxtil, por falta
de containeres e navios. É o que a Dohler destacou com o seguinte
depoimento:

“Com exceção da Coteminas, as demais empresas não tem
capacidade para aumentar seus volumes. Teríamos que construir novas
empresas para sermos mais competitivos. E nós temos uma coisa cha-
mada custo Brasil. E nós temos uma coisa chamada infraestrutura,
onde você vai no porto, tira uma mercadoria de dentro do container e
manda de avião. Nós chegamos no máximo. Nossa estrutura não com-
porta mais crescer. Eu diria que a eliminação da quotas, para o Brasil,
no setor têxtil não foi benéfica”.

Já a Buettner, acredita que haverá uma infinidade de fatores relevantes
de preocupação para os exportadores brasileiros após o encerramento do
regime de quotas. Entretanto, apontou o fim deste regime como positivo,
justificando que as quotas atuaram como limitantes à demanda existente.
“Eu vejo o fim das quotas como uma coisa positiva para o Brasil,
para a indústria têxtil brasileira que não vai mais estar restrita e poderá
continuar desenvolvendo cada vez melhor seus programas com seus
parceiros já identificados naquela região.”

Pelo o que foi exposto nas entrevistas, nota-se que a qualidade dos
produtos das empresas brasileiras é referenciada como um diferencial com-
petitivo no mercado dos EUA. Sabe-se que estas empresas atuam num
segmento diferenciado de mercado, com produtos de maior valor agrega-
do. Porém sabe-se também, que os produtos de maior consumo no mer-
cado norte-americano são aqueles voltados para commodities, ou seja,
são  produtos de produção de larga escala e de menor valor agregado.
Entretanto, acredita-se que ao longo dos tempos a China tende a se espe-
cializar também em produtos diferenciados, embora as empresas considerem
que o Brasil vai continuar sendo o país que atender á determinadas frentes
e  trabalhará de uma maneira diferenciada com seus clientes que querem
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participar do desenvolvimento de suas linhas e contribuir para a qualidade
de seus produtos.

A última abordagem do check list retratou o impacto do fim das quotas,
não somente a nível mundial, mas de que forma a extinção deste regime
poderá afetar a concorrência entre as próprias empresas brasileiras. Neste
sentido, questionaram-se as empresas sobre sua forma de atuação e sobre
seu posicionamento diante de uma nova realidade de mercado.

Para a Karsten, as exportações vão continuar sendo vitais para as em-
presas brasileiras, pois no Brasil existe mais oferta do que demanda de
produtos têxteis. “Também vamos esbarrar nos problemas com o nosso
sistema de logística”, complementou. Já a Teka, considera que vai conti-
nuar havendo espaço para as principais empresas brasileiras exportadoras
de têxteis atuar nos EUA. É o que conclui-se do seguinte depoimento:

“Cada empresa tem a sua especialidade. Vai depender do serviço
que estas empresas vão prestar e do design que elas apresentarem. Este
vai ser o diferencial. Qualidade por qualidade todas elas podem fazer
igual. A entrega será vital, que faz parte dos serviços”.

 Já em nível mundial, a vantagem brasileira citada durante a entrevista
com a Teka, foi a boa relação comercial que o Brasil apresenta com os
EUA e com os demais países do mundo:

“A vantagem que o Brasil tem neste sentido é que somos um país
pacífico que não tem conflitos com ninguém. Paquistão é um país forte
a nível de preços mas não de qualidade. Eles possuem restrições por-
que sempre existe conflitos, sejam eles religiosos, étnicos ou de qualquer
outra natureza”.

Inicialmente pensava-se que a extinção do regime de quotas favoreceria
o aumento da produção das empresas brasileiras. Porém, verifica-se ao
final da análise das entrevistas, que a maioria destas empresas não tem
expectativa de aumentar a sua capacidade produtiva. Ou seja, as empresas
esperam continuar a fazer produtos de alta qualidade sem enfoque na
produção de larga escala. Este será o diferencial competitivo das empre-
sas brasileiras no mercado mundial de têxteis.
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5.3.- O fim das quotas em 2005 e a competitividade das empresas
brasileiras: respostas da fase II.

Para os entrevistados, o cenário mudou consideravelmente da I fase
desta pesquisa para a II fase. “Não tínhamos a expectativa da queda
substancial do valor da moeda Norte-Americana em relação ao Real”
Para a Dohler, a queda do dólar refletiu nas exportações  para os EUA
“pois foram perdidas contas importantes cujo reflexo somente será
sentido no 2º semestre de 2005, e da mesma forma a desvalorização
está causando prejuízos financeiros”. Já a empresa Buettner justificou a
diminuição das exportações aos EUA “devido à redução do consumo
interno justificado pelo aumento do petróleo”. Enquanto que, a empre-
sa Teka, permaneceu com o mesmo volume exportado nos períodos
analisados.

A tabela 2 demonstra a diferença percentual das exportações para os
EUA nos meses de janeiro a março de 2004 e para o mesmo período de
2005.

Por outro lado, os respondentes identificaram que os destinos de suas
exportações também foram diversificados no primeiro trimestre de 2005,
como estratégia para minimizar o efeito das quotas e da desvalorização do
dólar. Para a empresa Dohler, as exportações para a União Européia
cresceram 6%, para a empresa Buettner as exportações para a Ásia, que
no primeiro trimestre de 2004 representavam 2%  do total exportado, passou
no mesmo período de 2005, para 10% e da mesma forma as exportações
para o MERCOSUL e América Latina, que no ano de 2004 representaram
5% e, em 2005 passaram para 11%. A empresa Teka, aumentou suas
exportações para o MERCOSUL de 15% para 25%.

Mudanças estratégicas foram verificadas em algumas das empresas en-
trevistadas pois, não só o novo cenário das quotas interfere nas exportações
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para os EUA como também, e de acordo com as empresas, principalmen-
te, a queda do valor do dólar.

Para a  Dohler a mudança estratégica para minimizar o impacto da que-
da do dólar foi: “Tentamos e, continuamos focando negócios na zona
do Euro, entretanto a mesma estratégia tem sido utilizada pelos demais
concorrentes. Igualmente, países cujas moedas tem se fortalecidos
perante o dólar como México, Chile tem sido alvo de atenção. O processo
de mudança demandará um período de aproximadamente 1 ano para
que os resultados sejam alcançados”.

Já a empresa Buettner optou por não mudar a estratégia da empresa,
continuou atendendo os clientes norte-americanos, mesmo com o dólar em
baixa, pois o importante é manter o mercado já conquistado. Enquanto
isso a Teka comentou que a queda do dólar “ainda não refletiu nas
exportações, pois estes contratos foram fechados no 3 trim de 2004,
porém a continuar neste patamar deverá haver uma queda de aproxi-
madamente  20%.”

Como parte de sua estratégia de marketing no exterior desde 2003, a
Buettner mantém showroom permanente em Nova York e Barcelona, assim
como parcerias com as marcas Donna Karan, Tommy Hilfiger, Disney, Kenzo,
Ferrari e Ralph Lauren. Entre as ações fashion no Brasil, destacam-se
linha assinada pelo decorador Sig Bergamin, desenvolvida em algodão egípcio
e Pique de algodão, e a linha de toalhas do verão 2005 de Fause Haten.

Já a empresa Teka está modificando suas estratégias de venda e
encaminhando a produção para as vendas no mercado nacional. Ainda,
como mudança estratégica, está empresa em 2004 formulou em seu
planejamento vender produtos de maior valor agregado, mas após o novo
cenário, em janeiro de 2005, focou em estabelecer parcerias com grandes
distribuidores.

Em relação ao final das quotas, principal objetivo da pesquisa na fase
II, as empresas entrevistadas posicionaram-se de forma bastante diver-
gente. A empresa Buettner não sentiu, até o momento um impacto negati-
vo. “Só poderemos fazer uma melhor avaliação no final do ano
corrente”. Enquanto isso a empresa Dohler, identificou uma  “coincidência
inesperada, prevíamos uma maior concorrência de preços – baixa –
em produtos de baixo valor agregado o que de fato ocorreu, entretan-
to o fato que mais afetou e tem preocupado foi à queda do dólar. Para
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piorar a situação, houve uma diminuição de clientes com a união de 4
importadores em apenas 2, Kmart + Sears e Federated + Meay”.

Visto o depoimento acima apresentado, questionou-se sobre as estratégias
das empresas para este novo cenário.  A empresa Buettner não formulou
novas estratégias, pois como comentado na fase I desta pesquisa, a em-
presa continua oferecendo produtos diferenciados, de valor agregado,
atendendo suas parcerias e contratos, e buscando novos nichos.

Enquanto isso, a empresa Dohler trabalha com agressividade para manter
seus clientes nos EUA. A estratégia em curso contempla campanha por
clientes com perfil de compra de produtos com maior valor agregado, ven-
das diretas eliminando intermediários, lançamentos de produtos novos,
participação em 2 feiras em 2005 oferecendo produtos alternativos, inserções
em revistas especializadas promovendo produtos e fixando a marca. “A
mesma empresa, aproveitando o aumento das exportações no mercado
europeu, tem lançado de produtos específicos e o desenvolvimento de
coleções – private label – para mercados alternativos como Inglate-
rra, Espanha, Portugal, Itália e Bélgica”.

Para a empresa Buettner, o final das quotas é uma oportunidade para
atender alguns contratos que não puderam atender devido à falta de quotas
no ano de 2004. Já para a empresa Dohler, foi necessário modificar o
produto para atender ao novo cenário das exportações para os EUA. Essas
modificações referem-se à diferenciação do produto com aumento do preço,
ou seja, maior valor agregado, e investimento em marketing para divulgar
o produto. Não há como negar que a eliminação de quotas tenha afetado
as exportações brasileiras, entretanto, o fato mais determinante tem
sido a queda do dólar, somado ao custo Brasil-taxas de juros
escorchantes, infra-estrutura precária, impostos e taxas que punem o
setor produtivo. (Dohler). Para a Teka, o final das quotas não afeta
diretamente a empresa pois o foco da empresa está nos produtos com
alto valor agregado, afirma o entrevistado. Ainda para a Teka, “A
concorrência é salutar desde que respeitadas regras iguais e acredito
que se houver uma equivalência cambial na China teremos que nos
adaptar a mercados abertos.”

Na opinião das empresas entrevistadas, o governo, com o final das
quotas de exportação de têxteis para os EUA, não promoveu nenhum tipo
de estratégia conjunta, como visto na fase I da pesquisa. Todas as ações
para manter o mercado foram tomadas individualmente pelas empresas.
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6.- Considerações Finais.

A pesquisa desenvolvida teve uma contribuição fundamental para o
entendimento do regime de quotas nas exportações de têxteis para os EUA.
Enfatizando-se a importância da administração dessas quotas nas empre-
sas, juntamente com seus reflexos na performance das vendas para o re-
ferido país.

Cada vez mais as empresas tem no exterior o principal destino de suas
mercadorias. O rápido desenvolvimento do comércio internacional fez sur-
gir uma infinidade de mecanismo protecionistas, dentre estes a criação das
quotas de exportação.

O que merece mensuração, é o crescimento das exportações brasileiras
para os EUA referentes aos produtos têxteis da categoria 363. Até o ano
de 2002 havia uma capacidade ociosa de quota que passou subitamente a
ser utilizada, em parte devido ao acordo Coteminas e Springs e também
devido à projeção das exportações das demais empresas brasileiras.

O planejamento estratégico das empresas foi citado no que tange à fase
de planejamento de quotas, pois uma vez existindo uma limitação destas
quotas, cria-se a necessidade de determinar para quem exportar. De acordo
com a Teka: “Nós temos um planejamento estratégico onde temos defi-
nido o que queremos vender em cada mês para cada cliente e a que
nível de preços nosso produto deve sair.”

Na fase do planejamento também insere-se a questão das alternativas
utilizadas pelas empresas para que se mantenha e até mesmo se expanda o
nível de exportações, seja por meio  de subsidiárias em outros países, como
no caso da Coteminas, ou seja por meio de exportações que enquadrem-
se em outras categorias têxteis como produtos semi-acabados.

A competitividade é a capacidade de produzir bens e serviços que passem
no teste da competição internacional, enquanto que os cidadãos desfrutam
de um padrão de vida cada vez melhor e sustentável (TYSON 1993).

Diante do parecer favorável de algumas empresas em relação à existência
de um sistema de quotas, verificou-se que consideraram as quotas como
garantia de participação no mercado, pois o fator limitador obrigava os
EUA a dividirem as suas compras entre vários países produtores. “Eu acho
que as quotas nos favoreciam. Elas eram uma forma de proteger o
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Brasil em relação aos países mais competitivos, mais preços”, justificou
a Dohler. Por outro lado, sabem que as empresas têxteis brasileiras possuem
um diferencial competitivo no mercado, em termos de qualidade e produtos
diferenciados.

Já a empresa Buettner, assim como algumas outras empresas, vêem as
quotas como um mecanismo de impedimento de crescimento às exportações
brasileiras. Sabe-se que esta opinião foi fundamentada com base na de-
manda de quotas que as exportações representam frente ao total de quotas
disponibilizada pelo governo norte-americano. A empresa Buettner, como
demonstrou na II fase da pesquisa, continua mantendo as mesmas estratégias
anteriores ao final das quotas, focando-se no diferencial do produto.

Sabe-se também, que devido à própria estratégia das empresas norte-
americanas, em difundir alianças estratégicas em outros países ao invés de
manter a produção doméstica, é utilizada para justificar o fim do regime de
quotas.

Por outro lado, todas as empresas concordaram que a abertura do mer-
cado têxtil mundial tornará o setor muito mais competitivo, afinal, mesmo
com a existência das quotas, já existem países, como a China, que possuem
uma participação mais agressiva no mercado dos EUA do que o Brasil. E
por questões adversas, tendem a se destacar mais ainda. Entretanto, acre-
dita-se que o Brasil ainda será visto como o país que dita moda no cenário
têxtil mundial. De acordo com as empresas entrevistadas na fase II, esse
reflexo só poderá ser sentido efetivamente no final de 2005. Pois até o
momento a principal variável complicadora das exportações para os EUA
é a desvalorização do Dólar frente ao Real.

Os principais mecanismos de proteção à indústria norte-americana residem
no campo das barreiras não-tarifárias. Os EUA são tradicionalmente
conhecidos por seu extremo protecionismo, onde se enquadram as quotas
de exportação.

O estudo sobre a competitividade e as quotas nas exportações de têxteis
para os EUA implica na formulação das estratégias das empresas para a
nova realidade do cenário têxtil mundial apresentado a partir de 1o de janeiro
de 2005, na opinião das empresas entrevistadas só poderá ser sentido
efetivamente quando o novo sistema completar um ano, ou seja final de
2005. Os aspectos apresentados além de criar expectativas acerca do fu-
turo deste novo cenário, apresentam a complexidade do regime de quotas.
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E como é comum a todas as pesquisas, este estudo também apresenta
limitações. A primeira delas refere-se aos dados confidenciais onde se
observa a quantidade de quotas por empresa, os quais o DECEX não
autorizou a sua publicação.

Quanto ao número de empresas entrevistadas, buscaram-se as principais
empresas participantes do regime de quotas de exportação para os EUA
referentes à categoria 363. Entretanto, por se tratar de uma pesquisa
exploratória, esses resultados e opiniões podem não se aplicar a todos os
exportadores de têxteis aos EUA. Na fase II da pesquisa o número limita-
do de entrevistas não tira o mérito das importantes informações recebidas,
permitindo uma visão preliminar do novo cenário das exportações de toalhas
felpudas têxteis aos EUA.

Diante das conclusões desta pesquisa e dos limites apresentados, sugere-
se o seguinte estudo neste tema: um novo estudo longitudinal, após um ano
de liberalização das quotas, com o objetivo de avaliar melhor o impacto
que o fim das quotas ocasionou nas exportações têxteis do Brasil, abrangendo
o aspecto da concorrência entre as próprias empresas brasileiras e estas a
nível mundial.
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