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RESUMO 

A modernização dos mercados está exigindo das empresas cada vez mais habilidades 
para superar as dificuldades dos negócios. Para tanto, as empresas precisam acertar no 
planejamento estratégico, escolhendo o melhor plano de ações para obter vantagens 
competitivas duradouras. Neste Trabalho busca-se mostrar como a inovação pode ser 
muito bem associada à estratégia competitiva da empresa, através do estudo de caso da 
Têxtil Bezerra de Menezes. Iniciamos o trabalho com o estudo teórico das estratégias 
competitivas e dos diferenciais da aplicação da inovação. Depois foi feita uma pesquisa 
sobre o setor têxtil, para respaldar as análises e por fim, através do estudo de caso, foi 
possível a verificação das teorias apresentadas na prática. 

Palavras-Chaves: Estratégias Competitivas, Inovação, Indústria Têxtil. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

The modernization of the market is demanding more and more companies abilities to 
overcome the difficulties of doing business. To this end, companies need to hit the 
strategic planning, choosing the best plan of action for lasting competitive advantages. 
This work seeks to show how innovation can be very well associated with the 
company's competitive strategy through a case study of Textile Bezerra de Menezes. 
We started working with the theoretical study of the competitive strategies and the 
differential application of innovation. After that, a research was done on the textile 
sector to support the analysis, and finally, through the case study, it was possible to 
verify the theories presented in practice. 

Key-words: Competitive Strategies, Innovation, Industrial Textiles. 
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INTRODUÇÃO 

O mercado global está cada vez mais diverso e competitivo. Novas tecnologias, 

novas necessidades de consumo, as mudanças de comportamento e transformações da 

sociedade em geral, tudo isso fomenta um ambiente em constante modificação. 

Os ambientes organizacionais têm se tornado menos benignos, mais complexos, 

mais inter-relacionados e mais dinâmicos (Mitroff, 1988). Essas condições indicam a 

necessidade para mudança, ao mesmo tempo em que dificultam o aprendizado ao 

sobrecarregar a capacidade de processamento de informações da organização. 

Uma das consequências da globalização é a competição em escala global. Hoje, 

as empresas não se preocupam apenas com a concorrência local e sim com todas as 

possíveis empresas locais ou de outros países que podem a vir interferir no mercado. 

Um dos exemplos mais claros que temos atualmente é a competição dos 

produtos chineses nas economias mundiais. A indústria brasileira, por exemplo, vem 

sentido o peso da competição dos produtos chineses, com custos bem abaixo dos custos 

brasileiros. 

De acordo com dados do Instituto de Estudos e Marketing Industrial - IEMI, a 

participação de manufaturas têxteis importadas como fios, tecidos, malhas e outras 

matérias primas, representam 31,6% da produção no Brasil. Os artigos de vestuários 

vindos da Ásia, com destaque da China, dominam 10% de todo o varejo brasileiro. 

Então, como reagir em situações como essa? Dentro dessa realidade, as 

organizações buscam maneiras de acompanhar o ritmo das transformações e conseguir 

permanecer competitivas no mercado. 

Para isso, o estudo das estratégias competitivas é um dos instrumentos decisivos 

para a permanência e para o sucesso de qualquer empresa. 

Por mais elementar que possa parecer, muitas empresas vão à falência ou 

simplesmente não prosperam como deveriam por não conseguir aplicar a estratégia 

adequada para sua realidade. 

O objetivo deste trabalho será mostrar a importância da estratégia, com destaque 

para aplicação da inovação como instrumento de diferenciação competitiva. Isto será 
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feito através de um estudo de caso sobre uma empresa do setor Têxtil do estado do 

Ceará, a TBM - Têxtil Bezerra de Menezes. 

Para atingir o objetivo geral deste trabalho, têm-se os seguintes objetivos 

específicos: o estudo da estratégia empresarial, seus conceitos e sua importância; o 

estudo sobre a inovação e geração de valor e o estudo do setor têxtil nacional e 

internacional. 

Já há alguns anos a indústria têxtil brasileira vem sendo prejudicada pela 

concorrência dos produtos chineses. Além disso, no ano de 2011 tivemos uma das safras 

mais caras do Algodão, uma das principais matérias primas do setor. 

Esses dois agravantes resultaram em 2011, numa das piores crises já enfrentadas 

pelo setor têxtil, onde muitas empresas tiveram que diminuir de tamanho ou até encerrar 

as atividades. 

Para enfrentar essa situação, a TBM reformulou sua estratégia competitiva, 

utilizando a inovação e a diferenciação para se destacar frente aos concorrentes 

nacionais e internacionais. 

Então, no estudo de caso será mostrado como a aplicação da estratégia de 

diferenciação foi definitiva para o enfretamento de uma das piores crises já sofridas pelo 

setor e como a inovação pode gerar resultados muito além dos esperados. 

A inovação tem sido muito utilizada pelas empresas para rebater a concorrência 

dos produtos chineses, que são extremamente competitivos em preço. Também 

podemos destacar a inovação como ferramenta que gera mais valor para as empresas, 

garantindo vantagens competitivas sustentáveis e maior fidelização dos consumidores. 

A Metodologia utilizada foi primeiramente, a pesquisa bibliográfica em livros, 

sites, revistas e artigos sobre os temas abordados. Depois a pesquisa descritiva para a 

análise do cenário estudado e o estudo de caso, mostrando a aplicação do tema abordado 

pelo trabalho. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: no primeiro capítulo a introdução, 

explicando os motivos que fundamentam o trabalho. 
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No segundo capítulo é estudado a estratégia empresarial, seus conceitos e 

aplicações, em seguida é estudado o tema de inteligência empresarial mostrando a 

importância para as organizações e por fim o tema da inovação e da geração de valor. 

No terceiro capítulo falou-se sobre a indústria têxtil, mostrando a cadeira têxtil, 

em seguida mostra-se um panorama do setor na economia internacional e nacional, a 

evolução e modernização e as principais dificuldades enfrentadas pelo setor. 

No quarto capítulo é apresentado o estudo de caso sobre a TBM, onde se mostra 

o perfil da empresa, em seguida os fatores que motivaram a aplicação da diferenciação 

como estratégia competitiva e a utilização da inovação nos seus produtos. 

No quinto temos a conclusão do trabalho, onde é feita uma análise final do tema 

apresentado, relacionado com a situação da indústria nacional. 
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2. ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO. 

Para sobreviver no mercado, toda empresa precisa ter bem definido qual o seu 

negócio e quais são seus objetivos. Dessa forma, a estratégia é o plano de ações que a 

empresa vai adotar para conseguir atingir seus objetivos. Portanto, a estratégia é de 

grande importância para qualquer empresa que pretenda crescer e se firmar no mercado. 

 

2.1 Conceito e evolução da estratégia. 

Segundo Thompson, Strickland e Gamble (2008) estratégia é o plano de ação 

para conduzir as operações da empresa. Sua elaboração representa um compromisso 

para adotar um conjunto específico de ações por parte dos gerentes visando ao 

crescimento da empresa, atrair e satisfazer os clientes. 

Desenvolver a estratégia é construir e planejar as ações da empresa para 

enfrentar os concorrentes, conquistar e fidelizar os clientes e aumentar o desempenho 

financeiro, assim os gerentes devem buscar construir suas estratégias baseadas em ações 

que tragam vantagem competitiva frente aos concorrentes. Uma estratégia criativa e 

diferenciada que coloca a empresa em evidência e resulte em uma vantagem 

competitiva é o meio mais seguro para lucros acima da média. 

Durante a análise das ações que serão implantadas, deve-se procurar aquelas que 

tragam uma vantagem competitiva sustentável, ou seja, que dure mais ao longo do 

tempo. Quando se consegue uma vantagem competitiva sustentável significa ter maior 

fidelização dos clientes, significa que o mercado consumidor vai perceber valor em 

determinado produto ou serviço por um maior período de tempo. 

A relação estreita entre vantagem competitiva e lucratividade significa que a 

busca por uma vantagem competitiva sustentável (duradoura) é de fundamental 

importância na construção da estratégia. O ponto central para a criação de uma 

estratégia de sucesso consiste em propor um ou mais elementos diferenciadores para 

atrair clientes e tornar a vantagem competitiva mais duradoura. 

Segundo Thompson, Strickland e Gamble (2008, pag 8): “A estratégia de uma 

empresa é sempre uma atividade em evolução”. 
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Essa afirmação é facilmente compreensível, uma vez que, com o decorrer do 

tempo e dependendo dos resultados obtidos e de demais fatores externos, a estratégia 

será alterada. 

Existem empresas que estão em mercados onde as mudanças são muito rápidas, 

como o mercado de tecnologias, por exemplo. Já outras estão em mercados aonde as 

mudanças vêm de forma mais lenta; porém, independente do mercado de atuação, as 

transformações vão vir, e as empresas devem estar preparadas para se adequarem à 

novas realidades e repensarem suas estratégias para conseguir se adaptar. 

Hoje percebe-se como as empresas que possuem maior preparação para reagir às 

mudanças do mercado conseguem sair na frente dos concorrentes e ganhar mais 

vantagem competitiva com os clientes. As empresas precisam ser inteligentes, 

aprendendo a estudar e entender o ambiente externo e retornar com as ações mais 

adequadas. 

2.2 Inteligência empresarial 

As organizações modernas são fundamentadas na informação e no 

conhecimento. O poder competitivo das organizações não é mais baseado na força de 

trabalho manual e sim no capital intelectual. Buscando adaptarem-se a este novo 

modelo de mercado, as organizações investem cada vez mais em conhecimento, para 

gerar mais vantagem competitiva. 

A nova economia exige também, que a empresa, para sobreviver, tenha uma 

postura empreendedora e adote uma estratégia de inovação. Somente as empresas que 

entenderem as implicações destas transformações para a estratégia competitiva e para o 

design organizacional estarão aptas a explorar as grandes oportunidades criadas com o 

advento das inovações tecnológicas. 

Dessa forma, as organizações devem aprender com as transformações, elas 

devem ser inteligentes, com capacidade de reação às dificuldades. Quanto mais 

inteligente a organização, mais chances ela terá de permanência no mercado e de 

crescimento. Uma organização mais sofisticada e integrada, com uma rede de 

comunicação eficiente, será a resposta para a nova economia, muito mais diversificada, 

veloz e complexa. 
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2.2.1 Inteligência empresarial na formulação estratégica. 

Vários pesquisadores enfatizam a importância da prática da inteligência 

empresarial na definição estratégica das organizações. A falta ou a inabilidade de um 

sistema de monitoramento do ambiente resultam em fraco desempenho de empresas e 

até mesmo atraso competitivo. 

A análise dos fatores externos à organização e do mercado é fundamental para 

construir ações estratégicas mais eficientes e com duração de longo prazo. As 

informações conseguidas através das análises de mercado serão o norte para o 

posicionamento estratégico da organização, ou seja, como ela irá reagir às situações do 

mercado. 

Para serem bem-sucedidas as empresas devem saber mais sobre o mercado a 

nível mundial, bem como os planos e intenções tanto dos consumidores como dos 

competidores internacionais. Atualmente, a concorrência global é muito mais agressiva 

e sofisticada. As empresas investem cada vez mais em desenvolvimento, alianças e 

parcerias estratégicas. Segundo Arão Sapiro (1993) a inteligência empresarial é um 

instrumento de acompanhamento destas mudanças, quando não ela própria uma forma 

de atuação competitiva. 

O acompanhamento e o entendimento dos fatores macroambientais como 

mudanças demográficas, sócio-culturais, políticas e econômicas, são importantes na 

adaptação e no planejamento das empresas. 

Dessa forma, a informação é a matéria-prima básica na formulação de modelos 

competitivos, que são a base da formulação estratégica competitiva. 

Para se conseguir um uso efetivo da Inteligência empresarial no processo 

decisório e também na elevação qualitativa das decisões, é necessária uma aplicação 

mais sistemática, onde se tenha um enfoque empreendedor na coleta de dados, 

identificando oportunidades de mercado. 

Quando o sistema de Informação é implantado de maneira integrada à 

organização muitas são as consequências favoráveis. De acordo com Gilad (1988), 

alguns benefícios notados são: 
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1. Identificação de novas oportunidades de negócios. 

2. Ideais compartilhados; 

3. Crescente habilidade para antecipação de surpresas 

4. Aumento das habilidades gerenciais 

5. Integração de vários pontos de vista. 

É importante ressaltar que uma estrutura formal de Inteligência dentro da 

organização é fundamental para o sucesso desse programa, pois tornam as ações 

contínuas e concretas. Acrescenta-se também que ao nível dos funcionários, a 

organização passa a ter uma característica mais consciente do ambiente, além de 

legitimar ações competitivas e inspirar o comportamento alerta das organizações. 

 

2.3 As Cinco Estratégias competitivas básicas. 

Cada empresa, baseada no seu tipo de negócio, define que tipo básico de 
estratégia vai utilizar. Existem muitas variações de estratégias, porém cada empresa tem 
sua aplicação específica. 

Dentro das variações de estratégias, pode-se definir duas diferenças 

fundamentais: 

- Se o alvo de mercado da empresa é amplo ou reduzido. 

- Se a empresa busca alcançar uma vantagem competitiva a custos baixos ou a 

diferenciação do produto. 

Nos próximos tópicos serão explicadas as cinco abordagens de estratégias 

competitivas.  

 

2.3.1 Liderança Mediante Custo Baixo. 

A estratégia de liderança pelo custo baixo é fortemente utilizada por empresas 

que atuam em mercados onde o consumidor é sensível a preço, ou seja, o valor do 

produto é o principal fator decisivo na hora da compra. 
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Para a empresa conseguir ter liderança em custos baixos, é preciso investir em 

gerenciamento de toda a cadeia produtiva. Todos os processos da empresa devem ser 

estudados e orientados para a máxima redução de custos possíveis. 

Para isso, as empresas podem se valer de softwares para agilizar os processos e 

operações, reduzindo os lead times e as burocracias, e de novas tecnologias e 

automatização da produção, para reduzir os custos com mão de obra.  

Para conseguir uma vantagem de custo, os custos acumulados de uma empresa 

ao longo de toda a sua cadeia de valor, devem ser menores que os custos acumulados 

dos concorrentes. Ressaltando que o meio para conseguir essa vantagem precisa ser 

sustentável e durável. 

Segundo Thompson, Strickland e Gamble (2008), os principais meios para obter 

uma vantagem de custos são: suplantar os concorrentes na execução das atividades da 

cadeia de valor com custos mais baixos; revisar a cadeia de valor da empresa em todos 

os seus aspectos, a fim de eliminar ou evitar algumas atividades que geram custos. 

2.3.2 Estratégia de diferenciação ampla. 

Para a aplicação da estratégia de diferenciação, a empresa deve estudar seu 

mercado consumidor para identificar quais características são vistas como valor 

agregado e quanto os consumidores estão dispostos a pagar por esse valor a mais. 

Segundo Thompson, Strickland e Gamble (2008), essa estratégia é indicada para 

empresas que atuam em mercados consumidores que têm interesse em diferenciações, 

em algo a mais que a penas o produto ou serviço em si. Portanto, o preço do produto 

não é o fator decisivo na hora da compra e sim a satisfação das expectativas e 

necessidades. 

Assim como na estratégia de liderança mediante custos, a vantagem competitiva 

de diferenciação ampla precisa ser fundamentada em meios concretos e duráveis, para 

que a vantagem seja sustentável e assim possa, no decorrer do tempo, resultar em 

clientes mais fidelizados e fortalecimento da marca. 

Quando uma empresa decidir que adotará a estratégia de diferenciação ampla, 

ela deve estudar como chegará a essa vantagem, baseada nos objetivos e princípios do 
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negócio, para tentar construir uma estratégia bem própria, difícil de ser copiada e até de 

alto custo para ser copiada. 

Dessa forma, estará mais garantida a lucratividade e a durabilidade da estratégia, 

tornado-se uma característica da empresa no mercado. Quando se falam em marcas 

como Coca-Cola, Rolex, Chanel, Mercedes Bens, Dell, Microsoft, entre outras, o 

consumidor consegue facilmente identificar as qualidades e diferenciações dessas 

marcas no mercado, pois elas construíram e solidificaram sua imagem ao longo do 

tempo, oferecendo não apenas um produto ou serviço em si, mas sim uma série outros 

valores agregados aos seus produtos. 

Para Thompson, Strickland e Gamble (2008), a diferenciação não é algo criado 

apenas em departamentos de marketing e propaganda. As oportunidades para 

diferenciação podem existir em todas as atividades ao longo da cadeia de valor de um 

setor, como: 

- Atividades da cadeia de suprimentos que afetam o desempenho ou a qualidade do 

produto final da empresa. 

- Atividades de P&D do produto, que têm como meta aprimorar e melhorar 

características de desempenho, maior número de usos e aplicações, elaborar 

lançamentos, entre outros. 

- P&D da produção e atividades relacionadas à tecnologia, que permitem a fabricação 

customizada dos produtos à um custo eficiente. 

- Atividades de fabricação, que trabalham para reduzirem ao máximo os defeitos nos 

produtos. 

- Atividades de distribuição e envio que garantem melhora atendimento logístico aos 

clientes. 

- Atividades de marketing, vendas e atendimento ao cliente, que trabalham para ter 

excelência em atendimento ao cliente.  

Ainda segundo Thompson, Strickland e Gamble (2008), existem quatro 

melhores maneiras para obter a vantagem competitiva por diferenciação ampla. 
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Primeira: tentar fazer um produto que gere o melhor custo benefício, ou seja, que 

seja mais durável ou precise de menos reparos ou manutenções. Dessa forma o produto 

se torna mais confiável e diminui os possíveis gastos com manutenção que o cliente 

possa vir a ter. 

Segunda: potencializar o desempenho do produto, ou seja, o produto terá o 

máximo de eficiência desejada, agregando outros valores como facilidade de uso, 

silencioso ou mais durável. 

Terceira: conseguir incorporar características que aumentam a satisfação do 

cliente através de fatores não econômicos ou intangíveis, como status, sofisticação, 

exclusividade e alto padrão de qualidade. Como exemplos, podemos citar marcas como 

Cartier, Gucci, Louis Vitton, entre outras. 

Quarta: proporcionar valor aos clientes diferenciados com base na capacitação 

competitiva que os concorrentes não conseguem igualar. 

 

2.3.3 Estratégia do fornecedor com o melhor custo. 

A estratégia do fornecedor com o melhor custo consiste em entregar mais valor 

pela quantia paga pelo cliente, ou seja, ela pagará por um produto ou serviço padrão e 

receberá um produto com maior valor agregado. 

A vantagem competitiva de um fornecedor de melhor custo é possuir custos 

menores que os dos concorrentes ao incorporar atributos sofisticados Uma empresa só 

vai conseguir atingir o patamar de melhor custo se possuir capacidade para agregar mais 

valor por um custo menor. 

Para alcançar essa vantagem, a empresa precisa ter excelência em custos, em 

gerenciamento da cadeia produtiva, para conseguir agregar tanto quanto ou mais 

sofisticação que a concorrência por um preço menor que os dos concorrentes. O 

mercado almejado para essa estratégia é o mercado do consumidor consciente do valor, 

ou seja, o consumidor que o máximo em qualidade pelo menor valor possível. 

 

2.3.4 Estratégias focalizadas ou de nicho de mercado. 
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A principal distinção da estratégia focalizada para as outras é que ela é 

exclusivamente voltada para uma parte do mercado total. 

Existem duas formas de estratégias focalizadas: uma voltada para diferenciação 

e a outra voltada para custos. A estratégia focada em custos baseia-se em atender 

determinado nicho de mercado com o preço menor que os dos concorrentes. Essa 

estratégia tem melhor aplicabilidade quando uma empresa percebe que pode reduzir 

bastante seus custos caso consigam um fornecedor que à atenda com as especificações 

necessárias e com o preço competitivo. 

Já a estratégia focada em diferenciação consiste em atender um mercado que 

exige exclusividade e customização. São clientes que precisam de um atendimento bem 

específico e de alto padrão. 

Para a aplicação dessas estratégias, a empresa deve analisar o quanto de 

demanda existe para determinado nicho e se outros concorrentes conseguem entrar 

facilmente neste mercado ou não. Analisados estes fatores, as estratégias focadas em 

custo ou em diferenciação podem ser extremamente lucrativas. 

 

2.4 Inovação como diferencial competitivo. 

2.4.1 Conceito de inovação. 

O conceito de inovação é bastante variado, dependendo da sua aplicação. De 

forma sucinta, há quem considere que inovação é a exploração bem sucedida de novas 

ideias. Segundo Drucker (2005) a inovação é o instrumento específico dos 

empreendedores, o processo pelo qual eles exploram a mudança como uma 

oportunidade para um negócio diferente ou um serviço diferente; ou seja, a inovação 

cria recursos. 

A Inovação ainda é uma dificuldade para várias empresas. Eles entendem a 

inovação como tão somente as criações tecnológicas. No entanto, a inovação é bem 

mais ligada às transformações sociais e econômicas do que as técnicas. 
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Primeiro porque a inovação requer um ambiente propicio para ela. Segundo 

porque as transformações sociais são bem mais complexas e duradouras, determinando 

novos padrões de comportamento e renovando as necessidades do mercado consumidor.  

Para historiadores do século XIX, a inovação vinha de um “lampejo” de 

inspiração, vinha de um súbito de genialidade. Atualmente sabemos que não é bem 

dessa forma. 

Os empreendedores de sucesso trabalham e pesquisam bastante para conseguir 

aplicar inovações lucrativas. Drucker (2005) fala sobre como os empreendedores 

precisam aprender a praticar a chamada inovação sistemática: “A inovação sistemática, 

portanto, consiste na busca deliberada e organizada de mudanças, e na análise 

sistemática das oportunidades que tais mudanças podem oferecer para a inovação 

econômica ou social”. (Drucker (2005) pag 45) 

Segundo Drucker (2005), a inovação sistemática significa o monitoramento das 

sete fontes para uma oportunidade inovadora. As primeiras quatro fontes estão dentro da 

organização, já as três últimas implicam em mudanças fora da empresa ou do setor. 

As quatro fontes internas são: 

- O inesperado: o sucesso inesperado, o fracasso inesperado, um evento externo 

inesperado. 

- A incongruência: entre a realidade como ela é e a realidade como se presume ser ou 

como se esperava que fosse. 

- A inovação baseada na necessidade do processo. 

- Mudanças inesperadas na estrutura do setor industrial ou na estrutura do mercado. 

As Três fontes externas são: 

- Mudanças demográficas 

- Mudanças em percepção, disposição e significado. 

- Novos conhecimentos, tantos científicos como não científicos. 
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As sete fontes acima descritas estão separadas por linhas tênues e existe uma 

considerável sobreposição entre elas. Portanto, é preciso analisar cada uma 

separadamente, ressaltando que nenhuma é mais importante ou produtiva do que outra. 

2.4.2 O poder competitivo da inovação. 

Sabe-se o quanto o mercado está competitivo e modernizado. Hoje, com a 

rapidez que as informações correm o mundo e com a crescente integração entre as 

culturas, as economias estão cada vez mais unificadas. 

Desta forma, a concorrência entre as empresas saiu de uma proporção local para 

uma proporção mundial. Atualmente os consumidores são mais exigentes e com mais 

conhecimentos sobre o que querem e o que não querem das empresas. 

Então, as organizações precisam desenvolver meios de superação das 

dificuldades e da concorrência.  Entre esses meios, um dos mais relevantes é a inovação. 

Ela é um grande instrumento para conseguir diferencial competitivo e para agregar mais 

valor ao serviço ou produto das organizações. 

Na verdade, desde a década de 90 que a inovação tem sido apontada como um 

dos grandes trunfos para as empresas. 

Existem várias possibilidades de inovar. Existem aquelas que se referem a 

inovações de produto ou de processo, que utilizam novas tecnologias e conhecimentos, 

são conhecidas como inovações tecnológicas. Outros tipos de inovações podem se 

relacionar a novos mercados, novos modelos de negócio, novos processos e métodos 

organizacionais ou até mesmo novas fontes de suprimentos. 

Inovação, em seu sentido mais genérico, pode ser definida como algo novo para 

a organização. A palavra inovar, do latim, significa tornar novo, renovar. Desta forma, 

compreendemos a amplitude do termo. É importante dizer que Inovação não se restringe 

apenas a “criar algo novo”. Inovar é fazer diferente, é enxergar o que os outros não 

enxergaram, é reinventar, produtos, processos, comportamentos já existentes. 

Essa é uma das percepções mais importantes da inovação, ou seja, inovar não é 

somente criar algo novo, mas ter a visão de reinventar, de ver além do que já existe, de 

perceber o que pode ser melhorado. 
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Na nossa atual realidade mercadológica, onde a competitividade é acirrada e em 

escala global, as organizações precisam ter uma visão ampliada dos seus processos, 

produtos e serviços. 

É preciso que ela tenha capacidade de Inovar, ou seja, de criar e de repensar seus 

produtos e serviços, acompanhando as transformações da sociedade. Se a empresa não 

tiver essa capacidade de ser mutável, criativa e inovadora, como ela vai conseguir 

sobreviver as transformações da sociedade e de mercado? 

A Inovação tornou-se um dos trunfos para as situações de crise. 

Quando se observa as empresas admiradas no meio empresarial, que se destacam 

mesmo em época de crise e que normalmente crescem acima da média do seu segmento, 

percebemos que a inovação é prioridade para a maioria delas. 

Num ambiente de inovação, todos os colaboradores e a alta gestão precisam 

estar envolvidos e conscientes dos processos, de forma sempre alinhada à visão 

determinada pelos líderes da empresa, assim como a organização e seu modelo de 

gestão devem estar alinhados à estratégia de inovação. 

Muitos têm a visão que a inovação é algo complexo, baseado na criação de 

produtos extraordinários e com tecnologia de ponta. Isto é criação. Inovar é simples, 

porém, não é fácil, pois se trata de uma mudança de postura, de atitude para a empresa. 

O ideal é que a inovação faça parte da cultura organizacional e possa permear 

todas as áreas da companhia. Por isso, para ser eficaz, deve fazer parte da visão e 

estratégia da organização, ser liderada pela alta gerência, ter metas desafiadoras e 

receber mensuração constante. 

A comunicação fluente, processos de avaliação de desempenho, programas de 

reconhecimento, estruturas de P&D eficientes, política de tolerância de erros, entre 

outros fatores, colaboram para uma cultura organizacional baseada na inovação. 

Mais que tudo, a inovação depende principalmente de pessoas, de líderes que 

encorajam e desafiam, de clientes que expressam suas necessidades e opiniões durante o 

processo e, finalmente, de equipes que trabalham com determinação e imaginação, em 

ambientes que incentivam o empreendedorismo e reconhecem significativamente as 

iniciativas inovadoras. 
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3 A INDÚSTRIA TEXTIL 

3.1 A cadeia têxtil 

O setor têxtil é formado por diversos segmentos. As etapas industriais da cadeia 

têxtil podem ser divididas em produção de fibras, produção de fios e de tecidos e 

produção de produtos finais, como vestuário, linha lar e artigos técnicos. Segue 

explicação em quadro abaixo: 

QUADRO 1: Fluxo produtivo da cadeia têxtil. 

 

Fonte: IEL/FIEMG 

O processo industrial da cadeia têxtil é iniciado na fiação com a transformação 

de fibras artificiais, naturais ou sintéticas em fios. Os fios são utilizados para a 

fabricação de tecidos ou malhas, e esses através da confecção são transformados em 

produtos finais de vestuário, linha lar e tecidos técnicos. 
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3.2 Panorama do Mercado Mundial 

A crise econômica mundial em fins de 2008 ocasionou também a quebra dos 

sucessivos aumentos no consumo de fibras têxteis que, tradicionalmente indica o nível 

de atividade produtiva de manufaturas têxteis no mundo. 

Segundo informações do relatório setorial 2011 do IEMI – Instituto de Estudos e 

Marketing Industrial, em 2009 foram consumidas em todo o mundo 69,6 milhões de 

toneladas, o que representa uma queda de 1% sobre o montante de 2008, que foi de 70,3 

milhões de toneladas. Porém, no período compreendido entre 1990 e 2009, houve um 

crescimento médio de 3% ao ano no consumo de fibras, enquanto a população mundial 

cresceu a uma taxa de 1,4% ao ano, o que significa um importante aumento no consumo 

mundial per capita de produtos têxteis. 

Segundo informações do IEMI (2011), com base nos dados do consumo mundial 

de fibras em 1990 e 2009, bem como na população mundial nesses mesmos anos, é 

possível concluir que, em 1990 o consumo mundial per capita era de 7,6 Kg/habitante, 

passando para 10,3 Kg/habitante em 2009. 

A possibilidade de crescimento futuro é ainda maior se considerarmos que a 

grande maioria da população mundial ainda sobrevive com baixo poder aquisitivo e que 

boa parte dela ainda vive no campo. Então, à medida que a renda da população aumente, 

em virtude de melhor distribuição, ou mesmo à medida que a população migre para as 

cidades, devido ao maior crescimento econômico dos países ainda não desenvolvidos, 

haverá certamente um significativo crescimento do consumo mundial de têxteis. 

TABELA 1: Consumo mundial de fibras têxteis. 

Consumo mundial de fibras têxteis (milhões de toneladas) 

  1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Naturais 16,8 20,8 25,0 25,7 27,1 27,7 24,8 23,4 

Químicas 13,2 19,2 34,7 42,5 44,3 47,7 45,5 46,2 

Fonte: IEMI - Instituto de Estudos e Marketing Industrial - 2011 

    

Segundo o IEMI (2011), a produção mundial de têxteis, incluindo fios, 

filamentos, tecidos, malhas, artigos da linha lar, especialidades e confeccionados, foi de 

cerca de 68 milhões de toneladas para o ano de 2009, calculada com base no consumo 
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total de fibras e filamentos desse ano. Foi incluído neste volume a produção de 

vestuário estimada pelo IEMI em 40,3 milhões de toneladas. 

Com a aceleração do processo de integração dos mercados, na década de 80, 

houve a emigração de uma parte significativa da produção têxtil dos Estados Unidos, 

União Européia e Japão para países emergentes da Ásia e, mais recentemente, para o 

Leste Europeu, Norte da África e Caribe, alterando substancialmente o mapa da 

produção Mundial. 

Atualmente, 49% da produção mundial de têxteis e vestuário é realizada na 

China e em Hong Kong. Os Estados Unidos ainda resistem como produtores de 

manufaturas têxteis (fios, tecidos, e artefatos técnicos e industriais), mas em vestuário 

sua produção atual é pequena, representando não mais que 5% do consumo interno. 

Segundo o IEMI (2011), em 2009, China e Hong Kong juntos representaram 

36% das exportações mundiais. O Brasil, apesar de ser um dos grandes produtores 

mundiais, não conta com uma participação muito significativa no comércio 

internacional, estando colocado na 24ª posição dentre os maiores exportadores têxteis e 

na 75ª posição dentre os maiores exportadores de vestuário, o que leva a concluir que, 

neste seguimento industrial, o país se enquadra no perfil de produtor-consumidor, ou 

seja, a maior parte de sua produção é para cosumo interno. 

 

3.3 A indústria têxtil no Brasil 

A indústria têxtil sempre foi uma das mais importantes no nosso país. A cadeia 

produtiva têxtil do Brasil atualmente é formada por cerca de trinta mil empresas 

(formais). Dentre elas estão indústrias de fiação, tecelagens, malharias, estamparias e 

confecções.  

A tabela abaixo busca ilustrar a real importância da cadeia produtiva têxtil 

brasileira, frente ao agregado da indústria de transformação no país. Por ele, percebe-se 

que os têxteis participaram com 5,5% da receita líquida da indústria de transformação 

em 2010. Em termos de pessoal ocupado, sua participação foi ainda mais significativa, 

ou seja, 16,4% do emprego total da indústria de transformação, também em 2010. 
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TABELA 2: Geração de empregos pelo setor têxtil. 

Valor da Produção 2010 
 (US$ bi) 

Pessoal Ocupado 2010 
(1.000 empregados) 

Têxteis básicos 25,40 Têxteis básicos 338,30 

Confeccionados 56,70 Confeccionados 1.331,10 

Totais da Cadeia 60,50 Totais da Cadeia 1.669,40 

Indústria de transformação 1.101,80 Indústria de transformação 10.192,60 

Participação % 5,50% Participação % 16,40% 

Fonte: IEMI - Instituto de Estudos e Marketing Industrial – 2011 

 

Segundo dados do Sinditextil, (em maio de 2012, referente a 2011) o Brasil é o 

sexto maior produtor têxtil do mundo, ocupando o segundo lugar na produção de denim 

(jeans). O setor têxtil é um dos que mais emprega, sendo o segundo maior gerador do 

primeiro emprego e o segundo maior empregador da indústria de transformação, 

perdendo apenas para alimentos e bebidas. 

O Brasil é ainda a última Cadeia Têxtil completa do Ocidente, tendo desde a 

produção das fibras, como a produção de algodão, até os desfiles de moda, passando por 

fiações, tecelagens, beneficiadoras, confecções e forte varejo. 

Segundo dados do IEMI (2011), embora esteja presente em todo o território 

nacional, a indústria têxtil esta bastante concentrada na região sudeste do país, 

responsável por cerca de 49% da mão de obra formal empregada nos diferentes 

segmentos do setor. Na região sul estão outros 29%, na região nordeste 17%, na região 

centro oeste 4% e no norte cerca de 1%. 

Quando se avalia a produção, novamente a região sudeste se destaca das demais, 

por concentrar os maiores mercados consumidores e sediar os principais centros de 

distribuição de atacado e varejo do país. Porém, entre 2006 e 2010, tanto o sudeste 

quanto sul perderam parcelas de suas participações para as regiões nordeste e centro-

oeste. 

Segundo informações do Sinditêxtil, o parque têxtil nacional consumiu em 2011 

uma média de 1,4 milhões de tons de diversas matérias-primas, dentre elas: pluma de 

algodão, lã, seda, poliéster, fibras sintéticas, sisal entre outras. 

Segundo informações do Ministério da Agricultura, o avanço da tecnologia e o 

aumento da produtividade permitiram ao Brasil passar de maior importador mundial de 
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algodão para o terceiro maior exportador do produto. A produção nacional de algodão é, 

prioritariamente, destinada à indústria têxtil. 

A principal preocupação da cotonicultura é com a qualidade da fibra, para 

atender às exigências das indústrias nacionais e clientes externos. Técnicas avançadas 

de plantio, aliadas à utilização de cultivares melhor adaptadas ao tipo de solo e clima 

das regiões produtoras contribuíram para o avanço da produção. 

Segundo o Ministério da Agricultura, com índice de produtividade 60% superior 

aos Estados Unidos, a cotonicultura brasileira mudou radicalmente, passando em uma 

década, de lavoura manual para totalmente mecanizada no plantio, nos tratos culturais e 

na colheita. Mato Grosso e Bahia são responsáveis por 82% da produção nacional e se 

destacam pelo investimento em biotecnologia, gerenciamento do setor e novas técnicas 

de manejo. 

A indústria têxtil nacional tem como uma das entidades de apoio à Associação 

Brasileira da Indústria Têxtil - ABIT, que tem a missão de apoiar o desenvolvimento 

sustentável da indústria, defendendo seus interesses junto aos órgãos governamentais e 

internacionais, além de divulgar o setor à população.  

Com trabalhos representativos na esfera federal, a ABIT vem apoiando o 

crescimento da cadeia têxtil através de acordos internacionais, defendendo as 

necessidades dos empresários junto ao governo e criando oportunidades de promoção 

comercial, em feiras nacionais e internacionais, bem como as rodadas de negócios entre 

empresários brasileiros e estrangeiros. Além disso, a ABIT desenvolve programas 

especiais de captação e reciclagens profissionais e apoia programas sociais e ambientais. 

 

3.4 Dificuldades do setor têxtil no Brasil 

Há alguns anos a indústria têxtil brasileira vem sofrendo com a concorrência dos 

produtos asiáticos, notadamente os produtos vindos da China. Os produtos asiáticos 

estão invadindo o mercado nacional, com uma estratégia agressiva em preços. 

Inicialmente o mercado nacional começou a importar fios. Depois se começou a 

importar os tecidos e atualmente, o mercado está importando peças já confeccionadas. A 



29 

 

 

 

grande maioria dos magazines de varejo de confecções está importando roupas e demais 

produtos têxteis prontos. 

TABELA 3: Importações de produtos têxteis. 

Importações por segmento em volumes (toneladas) 2010 

Segmentos 2006 2007 2008 2009 2010 

    

Fibras / Filamentos 385.584 410.108 385.214 341.429 428.713 

    

Têxteis 295.027 422.179 508.540 479.673 657.521 

    

Fios 117.589 177.755 206.449 207.224 245.927 

Tecidos 86.522 99.881 144.219 117.790 180.475 

Malhas 18.996 58.455 56.215 74.001 120.993 

Especialidades 71.920 86.088 101.657 80.658 110.126 

    

Confeccionados 69.312 84.144 100.082 95.392 139.527 

    

Vestuário 31.916 34.522 38.138 41.333 58.630 

Meias e acessórios 5.052 5.573 6.970 7.667 9.643 

Linha Lar 12.545 21.143 35.120 29.549 53.304 

Outros 19.799 22.906 19.854 16.843 17.950 

    

Total 749.923 916.431 993.836 916.494 1.225.761 

Fonte: IEMI - Instituto de Estudos e Marketing Industrial - 2011 

 

O comércio externo de produtos têxteis brasileiros, em 2010, continuou 

influenciado pelas taxas cambiais, com o Real muito valorizado, ocasionando 

dificuldades para as exportações e incentivando as importações, além da forte 

concorrência internacional, principalmente dos países asiáticos, que dominam o 

comércio internacional desses artigos. 

Essa realidade esta prejudicando e muito a indústria têxtil nacional, que produz 

basicamente para o consumo do mercado interno. Para competir internacionalmente, a 

indústria têxtil brasileira ainda tem algumas dificuldades a superar, como por exemplo, 

a carência de maior escala de produção, principalmente no setor confeccionista, onde 

97% das empresas são de pequeno a médio porte, segundo dados do IEMI (2011). 

Soma-se a isso custos financeiros, impostos sobre a produção e encargos trabalhistas 

elevados, além da valorização do real frente ao dólar americano. 
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Fonte: ABIT - 2011 

 

 

 

Como já explicado anteriormente, uma das primeiras etapas do processo 

produtivo têxtil é a indústria de fiação. A indústria de fiação produz o fio e o vende para 

malharias e tecelagens. Estas por sua vez vendem seus tecidos para indústrias de 

ou elas mesmas repassam o produto final para o comércio. 

A partir do momento que o comércio esta importando peças prontas, essa 

operação esta quebrando praticamente toda a cadeia têxtil. A indústria brasileira, de 

forma geral, esta tendo muita dificuldade para reagir. Os custos de produção da 

indústria de transformação no Brasil são muito altos. A carga tributária, os custos 

Logísticos, de mão de obra, entre outros, elevam os custos de produção. Seguem 

abaixo com alguns exemplos: 

arga tributária da indústria de transformação no Brasil. 
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GRÁFICO 2: Custo de energia elétrica para indústria brasileira.

Fonte: ABIT - 2011 

No caso dos países asiáticos

a liderança deles: carga tributária

políticas e sociais que propiciam custos de produção mais baixos, o que fomenta a 

competitividade em preço. A grande capaci

escala. 

3.5 Inovações no setor têxtil

As inovações no processo produtivo têxtil nas últimas décadas foram intensas, 

principalmente nos bens de capital e no desenvolvimento de novas fibras. As operações 
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Segundo o IEMI, no período compreendido entre 1990 e 2010 foram investidos 

US$ 15 bilhões somente na aquisição de máquinas e equipamentos têxteis de última 

geração. Isto permitiu que o setor se equiparasse aos grandes produtores internacionais 

em termos de tecnologia produtiva. Os investimentos totais realizados na cadeia têxtil 

em máquinas, instalações, treinamentos, entre outros, estimados pelo IEMI para 2012 

chegaram a US$ 1,4 bilhão, o que representa uma elevação de 36% sobre os valores de 

2009. Segue tabela abaixo: 

TABELA 4: Investimentos do setor têxtil 

Investimentos Totais (US$ milhões) 

Segmento 2006 2007 2008 2009 2010 

Fiação 194,6 189,0 271,3 237,7 260,2 

Tecelagem 135,7 145,9 160,2 134,2 192,0 

Malharia 98,9 123,8 157,6 115,6 178,1 

Beneficiamento 122,8 173,2 233,5 203,0 300,3 

Confeccionados 215,1 306,0 424,6 292,3 478,4 

Outros 116,3 15,8 93,8 79,7 37,3 

Total 883,4 953,7 1341,0 1062,5 1446,3 

Fonte: IEMI - Instituto de Estudos e Marketing Industrial - 2011 

  

A utilização da tecnologia para aumento da produtividade das máquinas pode ser 

observada em alguns indicadores de produção do setor fiação. Houve aumento na 

velocidade das cardas, o que gerou aumento na produção de filatório.  A criação do 

sistema “Open-End”, eliminando etapas no processo de produção, também foi uma das 

grandes inovações. 

Além disso, as indústrias têxteis investem cada vez mais na integração com o 

mercado da moda, colocando dentro do ambiente coorporativo, engenheiros têxteis e 

profissionais da moda, para conseguir maior sintonia com o mercado consumidor, tanto 

na qualidade como no design dos produtos. 
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4 ESTUDO DE CASO 

Neste trabalho, estamos estudando a inovação como estratégia competitiva. Para 

aplicação da teoria apresentada, será feito um estudo de caso sobre a TBM – Têxtil 

Bezerra de Menezes. 

4.1 Metodologia 

Quanto à modalidade da pesquisa, foram utilizadas as pesquisas bibliográficas e 

as pesquisas de campo. Quanto ao objetivo da pesquisa, esta foi uma pesquisa 

exploratória, por ter um estudo de caso, e quanto à forma e resultados foi uma pesquisa 

qualitativa. As fontes utilizadas foram livros sobre o tema (inovação e estratégia), 

revistas e publicações sobre o setor têxtil, entrevistas com profissionais da TBM e 

análise dos relatórios de resultados da empresa. 

4.2 Apresentação da empresa. 

A Têxtil Bezerra de Menezes é uma empresa de fiação do estado do Ceará, com 

36 anos de atuação no mercado. 

Missão: Produzir e comercializar produtos têxteis para os mercados nacional e 

internacional, atendendo com qualidade diferenciada às necessidades do mercado 

consumidor. 

Visão: Ser líder inconteste no seu campo de atuação com plena realização de 

seus colaboradores e satisfação dos consumidores. 

Valores: 

Cultura: Os acionistas, diretores, coordenadores e colaboradores são os 

responsáveis pela cultura do Grupo Bezerra de Menezes. 

Clientes e fornecedores: Procura manter com os clientes e fornecedores uma 

relação de parceria e colaboração, onde todos possam ganhar. 

Colaboradores: A TBM procura sempre valorizar seus funcionários, buscando 

políticas de motivação e estímulo a criatividade. Os colaboradores são respeitados e 

estimulados a crescer junto com a empresa. 
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Qualidade: Perseguir a qualidade através da melhoria contínua e permanente de 

cada atividade ou processo do grupo. 

Produtos: Entender e atender as necessidades atuais e futuras dos clientes, 

oferecendo-lhes produtos e serviços de qualidade. 

Empreendimento: Encorajar a inovação, promovendo e recompensando as 

iniciativas individuais e coletivas. 

Lucratividade: Operar com lucratividade para assegurar estabilidade, gerando 

condições de crescimento continuo. 

Oportunidade: Proporcionar um ambiente onde os colaboradores são 

devidamente treinados, permitindo o crescimento pessoal e profissional. 

4.3 Inovação como estratégia. 

Desde 2003 a TBM já sentia os sinais das dificuldades da indústria têxtil 

nacional para conseguir superar a concorrência dos produtos asiáticos. Os clientes 

estavam diminuindo seus pedidos, pois suas vendas estavam caindo. Então, para 

enfrentar essa situação, ela foi conhecer de perto os concorrentes. O vice-presidente e a 

Diretora de negócios foram para Índia e China, os maiores exportadores têxteis 

mundiais. 

Durante o estudo de mercado, o diagnóstico mais importante foi em relação aos 

produtos que os asiáticos exportam. São basicamente os chamados fios “commodities”, 

que são fios 100% algodão ou com pouquíssimas variações de outras fibras. Além disso, 

as confecções já prontas, mas também com pouca ênfase em qualidade e variedade. A 

relativa padronização dos produtos permite que os asiáticos consigam economias de 

escala. 

Dessa forma, pôde-se concluir que a estratégia dos asiáticos é competir em 

preço. Não há foco maior em qualidade ou variedade, tratando-se do gênero têxtil. 

Então, a partir dessa análise, a TBM encontrou a saída para reagir a essa situação: 

mudar sua estratégia para o enfoque na diferenciação e inovação. 

Segundo Barney e Hesterly (2007) pag 131:“diferenciação de produto é uma 

estratégia de negócio por meio da qual as empresas buscam ganhar vantagem 
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competitiva aumentando o valor percebido de seus produtos ou serviços em relação ao 

valor percebido dos produtos ou serviços de outras empresas”. 

Embora as empresas geralmente alterem as propriedades objetivas de seus 

produtos ou serviços para implementar uma estratégia de diferenciação de produto, a 

existência dessa diferenciação, no final, é sempre uma questão de percepção do 

consumidor. Para que a estratégia de diferenciação de fato ocorra, é imperativo que o 

consumidor perceba a diferenciação de um produto em detrimento de outro. 

A TBM passou a adotar a estratégia de diferenciação em seus produtos e a 

inovação foi o instrumento para o sucesso da estratégia da TBM. Para isso, a TBM 

investiu em novas tecnologias para novos produtos e em atendimento personalizado aos 

seus clientes.  

4.3.1 Produtos diferenciados 

Atualmente, a TBM produz fios customizados, com mescla de fibras e com 

variações de cores, conforme solicitações dos clientes, ou seja, o produto é feito 

conforme a necessidade do cliente, com alta qualidade e exclusividade. 

Essa customização não esta presente nos produtos asiáticos. As empresas como 

Malwee e Hering encomendam fios especificamente para suas coleções.  

Atualmente, a TBM é a fiação brasileira com a maior opção de cores e mescla de 

fibras Essa posição só foi possível com grandes investimentos em tecnologias, em 

inovação de processos e métodos. 

Em 2003 a TBM começou os investimentos em inovação e novos produtos, com 

instalação de uma nova fábrica para a produção de fios compactados, sendo a primeira 

indústria a produzi-los no Brasil. Além dos fios compactados, iniciou também a 

produção de fios com mesclas de fibras. 

Já em 2008 os investimentos em inovação aumentaram, quando foi oficialmente 

definida a adoção da estratégia de diferenciação. Compra de máquinas modernas e 

contratação de mão de obra técnica para desenvolver fios com características exclusivas 

e com maior valor agregado. 

Para facilitar a administração dos produtos, os fios foram divididos em famílias: 
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• TBM Classic: fios tradicionais de Algodão penteado, Open-end e mesclas de 

Poliéster e Algodão penteado e Poliéster e Algodão Cardado. 

• TBM Innova: fios compactados. 

• TBM Fashion: fios com combinação de fibras. 

• TBM Fancy: Fios com mudanças na estrutura física. 

• TBM Color: Fios Tingidos com mescla de cores. 

No Gráfico abaixo, podemos verificar como os fios diferenciados são cada vez 

mais representativos no volume da TBM. 

 

GRÁFICO 3: Volume de vendas de fios diferenciados versus fios convencionais. 

 

Fonte: Têxtil Bezerra de Menezes.  

4.3.2 Investimento em Processos e pessoas 

Para conseguir aplicar de fato a inovação como estratégia competitiva, a TBM 

precisava reestruturar seus processos, pois o foco dos negócios havia mudado. O perfil 

do produto vendido estava sendo alterado.  
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A contratação de profissionais técnicos, a criação do setor de desenvolvimento, 

onde são criados e testados os novos produtos, foi fundamental para o aumento do 

portfólio da TBM. 

Antes, o número de clientes e produtos era bem mais reduzido e os pedidos eram 

em maior volume. Agora, a carteira de clientes e o número de pedidos aumentaram 

bastantes, visto que os volumes dos pedidos são menores. Segue abaixo gráfico com a 

evolução da carteira de clientes da TBM. 

GRÁFICO 4: Evolução do número de clientes da TBM. 

 

Fonte: Têxtil Bezerra de Menezes. 

A área Logística foi ampliada, para conseguir dar mais eficiência e rapidez as 

entregas dos produtos e para diminuir falhas. Também na área comercial, buscou-se a 

capacitação dos funcionários, para que eles entendessem mais dos produtos da empresa. 

Os sistemas da TBM são todos desenvolvidos em plataforma única e todas as áreas 

possuem analistas específicos para dar suporte e fazer melhorias. 

Além disso, os clientes da TBM possuem um portal de acesso, o TBM online, 

onde o objetivo é que tanto o representante como o cliente tenham acesso as 

informações de pedidos, estoques e movimentações. È através do TBM online que os 
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representantes podem fazer seus pedidos, inclusive de fios customizados, acompanhar 

as entregas, fazer reclamações e sugestões. 

Para o desenvolvimento de fios, o procedimento acontece da seguinte forma: O 

cliente entra em contato com nossa área comercial, informado que tipo de fio ele esta 

precisando. Ele pode enviar características técnicas ou mesmo uma amostra de tecido 

com o fio desejado ou com características próximas. Segue abaixo figura com a tela do 

pré-desenvolvimento: 

FIGURA 1: TBM Online. 

 

Fonte: www.tbmtextil.com.br -2012 

Na área comercial existe uma pessoa responsável somente pelo 

acompanhamento da produção destes fios. As amostras e/ou email com as 

características são enviadas para este funcionário, que vai enviar essa solicitação para a 

área técnica de desenvolvimento Neste setor, é verificado se é possível a produção deste 

fio. Após essa verificação, se o resultado for positivo, é feito a análise de custos para 

informar o valor final ao cliente. Após todos estarem de acordo (área de 

desenvolvimento, área comercial e cliente), o cliente colocado o pedido no TBM online 

e o fio será produzido. 

Geralmente os custos de produção dos fios diferenciados são mais altos, visto 

que 85% dos casos não são pedidos em grandes volumes. Então, nestes casos, temos 

linhas de produção parando e reiniciando, só com pedidos exclusivos de clientes. O 
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valor de venda dos fios é bem mais alto. Mesmo assim, os clientes compram, porque 

conseguem enxergar o valor agregado ao produto, ou seja, o cliente percebe a 

diferenciação do produto TBM. 

4.3.3 Novos Produtos. 

A TBM permanece acompanhando as tendências de mercado. O próximo passo 

será o lançamento de uma nova linha, a TBM Eco. 

Atualmente, a degradação do meio ambiente deixou de ser uma questão apenas 

teórica, ou só dos ambientalistas. A sociedade esta mais consciente sobre a preservação 

dos recursos naturais e diversos países no mundo já sentem as consequências de anos de 

má exploração do meio ambiente. 

A indústria têxtil está entre as quatro que mais consomem recursos naturais, 

como água e combustíveis fósseis, de acordo com o EPA - Environmental Protection 

Agency (2009) órgão americano encarregado de proteger a saúde humana e o meio 

ambiente. O processo produtivo têxtil, se não for bem controlado, é um dos mais 

poluentes, gerando grande quantidade de resíduos e impactos ambientais. Por exemplo, 

somente a cultura de algodão tem uma intensa utilização de pesticidas, que podem 

contaminar o solo e afluentes. Então, a busca por matérias-primas alternativas e 

renováveis é hoje um dos principais desafios do setor. 

A grife brasileira Osklen, do Rio de Janeiro, desde sua criação, em 1989, 

experimenta novos usos para materiais reciclados e já vende peças feitas de fibras 

naturais ou fibras de origens ecologicamente corretas. No momento, a marca desenvolve 

uma sandália de dedo feita de PVC reciclado e também uma sacola de juta que levará 

dois anos para se degradar no meio ambiente.  

Com foco nesta realidade, as empresas estão desenvolvendo produtos que gerem 

menor impacto ambiental. Acompanhando essa tendência, a TBM vai lançar sua linha 

Eco, que serão fios produzidos somente de fibras naturais ou fibras sintéticas, porém 

com processo produtivo menos degradante. Segue abaixo algumas fontes que estão 

sendo estudadas pela TBM. 

Algodão orgânico: tem por objetivo preservar equilíbrio natural do ecossistema 

por meio de métodos alternativos. Utiliza as técnicas orgânicas de: adubação verde; 
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rotação de culturas; monitoramento de pragas e doenças; pulverização com produtos de 

origem vegetal; e armadilhas com ferormônios. A colheita é feita manualmente e as 

áreas plantadas são em pequenas propriedades e com mão de obra familiar.   

Algodão Colorido: Algodão naturalmente colorido. Suas sementes foram 

geneticamente modificadas. Indicado para pessoas alérgicas a tecidos artificialmente 

coloridos, o algodão colorido tem tido um aumento na demanda, em especial pelo 

crescente público que adere aos produtos naturais. Reduzem os custos de produção para 

a indústria têxtil e o lançamento de efluentes químicos e tóxicos, por dispensarem o uso 

de corantes. 

Fibra Pet: fibra resultante da reciclagem dos produtos Pet. 

Fibra de Lyocell: a Seacell active, nome técnico da fibra de Lyoccell, é uma 

fibra celulósica multifuncional com propriedades bioativas. O efeito anti-bacteriano é 

garantido por um componente integrado permanentemente na matriz da fibra celulósica, 

que não é afetado pelo uso, nem pelas lavagens e limpezas que o artigo têxtil sofra. A 

fibra apresenta excelentes propriedades anti-bacterianas contra os mais diversos tipos de 

bactérias. Ao contrário dos aditivos orgânicos, o aditivo bactericida presente nestas 

fibras, não causa nenhum impacto negativo no corpo humano. Esta fibra pode ser 

combinada com as mais diversas fibras têxteis, tendo assim uma aplicação universal. 

Fibra de Bambu: Fibra produzida a partir da celulose do bambu. Tem efeitos 

bactericidas, toque sedoso, hipoalergênico e inibidor de odores. 

As fibras citadas acima estão sendo estudadas no laboratório de 

desenvolvimento da TBM para que possam ser utilizadas sozinhas ou misturadas com 

outras fibras em futuros produtos. 

Para as empresas que assim como a TBM, decidem adotar a inovação como 

diferenciação competitiva, é essencial o acompanhamento das tendências de mercado, 

sabendo identificar que características, no momento, estão fazendo os consumidores 

perceberem maior valor no produto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, através do estudo de caso sobre a TBM, buscou-se mostrar que a 

estratégia de diferenciação e inovação são importantes instrumentos de vantagem 

competitiva para as empresas. 

O Brasil já pode ser considerado um país importador de produtos têxteis e 

confeccionados. Segundo dados do IEMI (2011), a balança comercial da cadeia têxtil 

vem ampliando seu défict, chegando a US$ 2,8 bilhões em 2010, quando em 2005 

apresentou superávit de US$ 706 milhões. Vale ressaltar que os produtos manufaturados 

têxteis responderam por 70% desse défict, ficando os artigos confeccionados (vestuário, 

linha lar e artigos técnicos) com 33%. Já as fibras e os filamentos foram superavitários, 

por conta do bom desempenho das exportações de algodão em pluma. 

Dessa forma, as empresas precisam entender as transformações do ambiente e 

adequar sua estratégia para responder da maneira mais eficiente. A TBM entendeu essa 

alteração no mercado e usou a diferenciação e a inovação para conseguir permanecer 

rentável em suas operações. 

A TBM não deixou de produzir os fios “commodities”, que são os fios mais 

simples, que tem prioritariamente em sua composição o algodão. Esse produto continua 

disponível para os clientes. Porém, a TBM investiu na criação de um portfólio de 

produtos mais elaborados, com grande número de opções e com a possibilidade de 

customização. 

Essa diferenciação foi reconhecida pelo mercado consumidor, que também estão 

buscando maneiras de se diferenciar e agregar mais valor aos seus produtos. Portanto, 

pode-se afirmar que a TBM foi eficiente na análise do ambiente externo à organização e 

foi inteligente na aplicação da estratégia competitiva de diferenciação. 

Não podemos negar que a indústria brasileira, em geral, esta tendo grandes 

prejuízos frente aos concorrentes asiáticos. Muitas revistas e jornais de grande 

circulação têm trazido matérias com as quedas nas vendas e nos resultados das 

indústrias e como os executivos estão cobrando medidas de proteção ao governo. 

O governo esta tentando amenizar a situação com algumas medidas, por 

exemplo, em abril deste ano, o Ministério da Fazenda mudou a alíquota da contribuição 

patronal previdenciária (que representava 20% da folha de pagamento) para o 
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percentual de 1% a 2,5% do faturamento, para empresas de 15 setores econômicos, e em 

maio deste ano, também houve a redução do IPI para automóveis, estimulando o 

consumo. 

Apenas essas medidas não serão o suficiente para que a indústria nacional volte 

a crescer. Além das ações do governo em reduzir impostos, em melhorar as vias de 

escoamento, entre outras ações, as quais, de fato são necessárias para reduzir os custos 

de produção, as empresas também vão precisar reforçar sua inteligência estratégica para 

conseguir se adequar as mudanças macroeconômicas que estão expostas. 

Porter (1997, pag 54) afirma que “na luta por uma participação no mercado, a 

concorrência não é representada apenas pelas ações dos outros competidores”. Os 

gestores devem se preocupar ainda com a ameaça de novos concorrentes, com o poder 

de negociação dos clientes e dos fornecedores e com a ameaça de produtos ou serviços 

alternativos. 

É preciso considerar ainda que as áreas geográficas de atuação e influência das 

empresas têm aumentado de forma expressiva em todos os segmentos de negócios, fator 

este que tem contribuído para aumentar a complexidade das decisões gerenciais e para 

reforçar ainda mais a necessidade de atividades de inteligência empresarial. 

Dessa forma, pode-se afirmar que as empresas nacionais precisam aperfeiçoar 

ainda mais seus sistemas de inteligência empresarial e investir em modelos de gestão 

inovadores, que gerem mais valor agregado e tragam vantagens competitivas 

sustentáveis. 
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