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1 RESUMO 

O Setor Têxtil brasileiro tem referência no cenário global e neste cenário as cidades 
catarinenses de Brusque e Blumenau centralizam um dos maiores polos têxteis do país. 
Neste contexto, o presente estudo objetiva: estudar as estratégias mercadológicas 
empregadas pelas Associações das Micro e Pequenas Empresas – AMPE dos municípios 
de Brusque e de Blumenau, cidades que lideram um dos maiores polos têxteis do país, 
para auxiliar as empresas têxteis da região a se inserem no mercado internacional. É 
uma pesquisa qualitativa, que além de pesquisa bibliográfica contará com levantamos por 
meio de entrevistas. Estudos preliminares indicam que a Ampe-br auxilia na 
internacionalização, por meio de empresa e marca próprias, as quais são Pronex e Alegoria 
Brasil. Já a Ampe-blu não presta mais serviços nesta área para suas afiliadas. 
 

2 INTRODUÇÃO 

O Setor Têxtil brasileiro tem referência no cenário global, não apenas por seu 

profissionalismo, criatividade e tecnologia, mas também pelas dimensões de seu parque 

têxtil: é a sexta maior indústria têxtil do mundo, o segundo maior produtor de denim e o 

terceiro na produção de malhas. Auto-suficiente na produção de algodão, o Brasil produz 

9,8 bilhões de peças confeccionadas ao ano (destas, certa de 5,5 bilhões em peças de 

vestuário), sendo referência mundial em beachwear, jeanswear e homewear. Outros 

segmentos brasileiros vêm também ganhando mercado internacional como a moda 

feminina, masculina, infantil, além do fitness e moda íntima. (ABIT, 2012). 

Cabe ressaltar que a cooperação em redes de empresas pode ocorrer por diversos 

motivos, sendo hoje adotada também, com o objetivo de o desenvolvimento de novos 

mercados por meio da internacionalização. Realidade inclusive no setor têxtil, que tem as 

cidades catarinenses de Blumenau e Brusque formando um dos maiores polos têxteis do 

país. Na década de 80 do século passado, empreendedores têxteis fundaram em cada 

uma destas cidades uma associação para guiá-los, denominadas de Associação das Micro 

e Pequenas Empresas – AMPE. Hoje, estas entre outros auxiliam suas afiliadas a se 

internacionalizarem, e com isso, promovem o crescimento e o desenvolvimento das 

mesmas, buscando ser referência na realização de negócios com atividades que exigem 

constantes atualizações tecnológicas e oportunizando o sucesso das empresas têxteis 

brasileiras.  

Enfim, o presente trabalho é relevante por: (1) desenvolver estudos sobre temas 

atuais, importantes em âmbitos empresariais, sociais e econômicos; (2) o setor de 

confecções têxteis do vestuário, ser uma indústria significativa tanto no âmbito regional 

quanto mundial; (3) os municípios de Brusque e de Blumenau serem integrantes do macro-

aglomerado produtivo têxtil do Vale do Itajaí, que é um dos maiores polos têxtil do país; (4) e 

a internacionalização como estratégia para superar crises de mercados de atuação, amplia 

assim as perspectivas desenvolvendo novos mercados. 

 



3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Estudar as estratégias mercadológicas empregadas pelas Associações das 

Micro e Pequenas Empresas – AMPE dos municípios de Brusque e de Blumenau, 

cidades que lideram um dos maiores polos têxteis do país, para auxiliar as empresas 

têxteis da região a se inserem no mercado internacional. 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Apresentar as Associações das Micro e Pequenas Empresas – AMPE de 

Brusque e Blumenau, cidades catarinenses cuja região forma um dos maiores 

polos têxteis do país; 

• Identificar os eventos promovidos e agenciados por estas instituições, em 

âmbito internacional; 

• Verificar o emprego e a importância da pesquisa de marketing internacional 

como fomentadora de oportunidades; 

• Levantar a sistemática empregada por cada uma destas instituições no 

processo de internacionalização das empresas têxteis afiliadas. 

 

4 METODOLOGIA 

Este estudo é uma pesquisa qualitativa que contará com pesquisa 

bibliográfica em livros, revistas e sites especializados, e com levantamentos por 

meio da aplicação de entrevistas nas AMPEs de Brusque e Blumenau.  

 

5 DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento dessa pesquisa dará em três estágios distintos que são: 

(1) estágio I – formulação do problema, objetivos, justificativas e introdução; (2) 

estágio II – pesquisa bibliográfica pertinente, desenvolvimento da fundamentação 

teórica do estudo e construção dos instrumentos de coleta de dados (entrevistas); 

(3) estágio III – coleta dos dados, análise dos dados, finalização e entrega do 

relatório final. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

A AMPE de Brusque possui a empresa PRONEX e a marca alegoria Brasil 



para a exportação dos produtos de suas afiliadas, promove visitas técnicas e feiras 

chamadas de Pronegócios. Já a AMPE de Blumenau não presta mais serviços neste 

sentido. 
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