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RESUMO

A partir da abertura comercial na década de 1990, o setor confeccionista nacional teve que se ajustar, para competir com os produtos importados que chegavam ao Brasil com

tecnologias inovadoras e preços competitivos. Com base nesse cenário, esta pesquisa tem como objetivo investigar se o polo confeccionista de Passos (MG) sofre impactos com

a importação de vestuário, especialmente da China, e como esse polo reage a esses impactos. O levantamento bibliográfico dessa pesquisa abordou: as influências do ambiente

externo nas organizações, na visão de Kotler e Armstrong (2015); as forças competitivas em uma indústria, na visão de Porter (1989); a economia internacional e o comércio entre

Brasil e China, respectivamente por Maia (2004) e Tang (2013), dentre outros autores. Para se alcançar o objetivo proposto, está em curso uma pesquisa de campo que contou,

no primeiro estágio, com pesquisa documental junto ao Departamento de Rendas e Fiscalização da prefeitura, a fim de mapear as fábricas de roupas. A lista fornecida

apresentava mais de 300 nomes, inclusas as facções, que prestam serviço de costura para as marcas de roupas. Da lista total, foram filtradas as que possuem grife própria,

constatando-se que essas totalizam, em 2016, 40 empresas. Dezenas tiveram seu CNPJ encerrado ou se transformaram em revendas “multimarcas”. Num segundo estágio,

foram realizadas quatro entrevistas pessoais, com dirigentes de órgãos de classe do setor confeccionista e especialistas de moda. Está em fase de aplicação o questionário junto

às 40 empresas do município que fabricam e comercializam roupas. Os resultados parciais apontam que, além do enxugamento sofrido pelo setor, o polo se encontra

desorganizado. A concorrência chinesa, segundo os pesquisados, foi um fator crítico anos atrás, mas não mais ameaça seu desempenho. Porém, a maioria dos pesquisados

aponta não haver articulação no polo local, nem nas diferentes esferas de governo, no sentido de fortalecer o setor confeccionista.
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