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Com as transformações ocorridas no âmbito empresarial, advindas principalmente da 

globalização, as indústrias de vestuário foram obrigadas a repensar os modos de produção para 

adaptar-se à cadeias de valor global, com intuito de concentrar esforços na atividade principal, 

terceirizando as atividades secundárias. Como nos processos de fabricação do vestuário a parte 

mais intensiva em mão de obra é a costura, as grandes e médias empresas do setor terceirizam 

essa etapa do processo produtivo, surgindo assim as facções. Tipicamente as facções no Brasil 

são micro e pequenas empresas. 

A pesquisa propõe identificar se as empresas brasileiras de confecção de vestuário (facções) 

têm potencial para ampliar o percentual de valor agregado na prestação de serviços. Os 

procedimentos metodológicos utilizados foram a pesquisa exploratória, qualitativa e descritiva, 

para a obtenção dos dados secundários e primários em pesquisa de campo. Realizou-se uma 

pesquisa de campo com uma amostra representativa de empresas de vestuário do Estado de Santa 

Catarina. A amostra foi de 25 respondentes, de aproximadamente 100 questionários enviados 

para as empresas durante os meses de maio e junho de 2016: doze microempresas (48%), onze 

pequenas empresas (44%) e duas médias empresas (8%) responderam o questionário.O 

questionário foi elaborado com o objetivo de delinear os seguintes aspectos: classificar a empresa 

por tamanho, produtos, máquinas e tipo de compradores;  identificar os desafios reais e os fatores 

inibidores do crescimento que as empresas enfrentam; obter uma visão geral dos serviços de 

valor agregado que a empresa realmente executa; identificar os serviços de valor agregado que a 

empresa gostaria de desenvolver no futuro e definir a direção da modernização industrial que a 

empresa gostaria de desenvolver (processo ou produto). 

Através da revisão da bibliográfica secundária foi definido o valor agregado, que consiste em 

aumentar o valor de um produto transformando-o, através de processos como fabricação e outros 

serviços, em um produto com maior valor. Os processos de criação de valor aplicados na 

indústria do vestuário podem ser divididos em atividades de: a) valor agregado tangível, como 

processo de fabricação; b) valor agregado intangível, que são serviços como design e marketing.  

Para definir o grau de participação nas atividades de valor agregado de uma empresa, é 

importante analisar a quantidade de processos realizados internamente ao longo da cadeia de 

valor. As facções brasileiras, por serem micro e pequenas empresas, oferecem capacidade de 

produção limitada, por isso as empresas compradoras, que têm frequentemente uma demanda por 

volumes de produção maiores que as capacidades de produção disponíveis, são forçadas a dividir 
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os pedidos em lotes menores para várias facções, o que aumenta os custos pela gestão de uma 

cadeia fragmentada e aumenta o risco de uma qualidade instável.  

Os dados coletados na pesquisa de campo evidenciaram que as micro e pequenas empresas 

brasileiras trabalhando como facções não são capazes de arcar com os investimentos necessários 

em máquinas e equipamentos especializados em certos nichos para aumentar a produtividade. 

Tão pouco conseguem investir na qualificação da mão de obra para tal, assim como não 

conseguem aumentar a capacidade produtiva por razões como dificuldade de acesso ao crédito e 

políticas fiscais que incentivam micro empresas e são desvantajosas quando a empresa aumenta o 

porte. 

A trajetória de upgrading destas empresas passa pelo desejo de construir uma marca própria, 

almejando uma competência mais comercial e mercadológica do que industrial, ou seja, investem 

em internalizar etapas de valor agregado para ter a própria marca, e de certa forma terceirizam a 

produção da sua coleção. Estas empresas denominamos confecções. Diante da necessidade de 

arcar com os custos fixos, continuam trabalhando como facções e paralelamente trabalham na 

própria marca. O upgrading para um fornecimento de pacotes completos privatelabel ainda não 

pode ser identificada nas micro e pequenas empresas brasileiras estudadas nesta pesquisa, sejam 

elas facções ou confecções. 

No Brasil, mesmo a etapa de trabalho de corte permanece com a empresa compradora. 

Supondo que as atividades intangíveis, como o design do produto, o desenvolvimento do produto 

e o abastecimento de materiais, precisariam de um conhecimento administrativo mais profundo, 

acesso a créditos bancários e recursos para investir em seus negócios, elas vem acontecendo 

apenas em uma pequena parcela muito pequena que cria marcas. À medida que as empresas 

emergem em condições simples e muitas vezes são configuradas pela necessidade do fundador, a 

maioria das facções não tem o conhecimento e os recursos financeiros para se desenvolver. Além 

disso, as empresas compradoras são principalmente impulsionadas pelo preço unitário da peça, 

quando colocam suas ordens às facções. Os investimentos nas fábricas e treinamentos específicos 

são amplamente deficientes.  

As confecções, que são micro e pequenas empresas e já oferecem vários serviços de valor 

agregado em menor escala, foram consideradas o tipo de empreendimento mais promissor para 

oferecer mais serviços de valor agregado a compradores maiores. No entanto, a pesquisa de 

campo revelou que as confecções, que realizam esses serviços de valor agregado preferem aplicá-

las às suas próprias marcas e imitarem o conceito de uma maior empresa de vestuário em menor 

escala, em vez de oferecerem seus serviços de valor agregado a uma empresa compradora 

assumindo a posição de um único fornecedor. A tendência de fundar a própria pequena marca 

pode ser vista como uma característica cultural do empreendedorismo brasileiro.  

Portanto, as facções brasileiras, pelo seu porte pequeno, têm pouco potencial para fornecer 

serviços de valor agregado para as grandes empresas compradoras, como design e 

desenvolvimento de produtos e abastecimento de materiais. 
 

 

 

 


