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DADOS VESTUÁRIO RS 2017/18 - APONTAMENTOS IMPORTANTES 

ANÁLISE ECONÔMICA E CONSIDERAÇÕES 

RELAÇÃO DE 2018 SOBRE 2017 

 

- A Indústria do Vestuário do RS obteve um crescimento de 9,34% nas vendas              

Internas do RS em 2018; 

- A Indústria do Vestuário do RS obteve uma queda de 1,84% nas vendas              

interestaduais; 

- A Indústria do Vestuário do RS, vende 2,21 vezes a mais para fora do RS em 2018,                  

em 2017 foi 2,72 vezes;  

- Exportações na Indústria do Vestuário do RS, em 2018, conseguiram um aumento             

de 7,28%; 

- O total de compras do Comércio do Vestuário RS, demonstra que nossa Indústria,              

pode conquistar parte do mercado interno do Vestuário adquirido fora do RS, na             

ordem de 2017 R$ 2,098 bilhões, e em 2018 R$ 1,852 bilhões; 

- As Exportações do Comércio Varejista é que impressiona em 2018, obteve um             

crescimento de 114,64% sobre 2017, e no geral do Comércio, repôs sua queda de              

2017 com folga passando dos -8,42% para um surpreendente 65,84%; 

- o Comércio Vestuário do RS, aumentou 26,47% a Importação Direta de produtos em              

2017 e 19,48% em 2018, demonstrando uma continuidade; 

  

Apesar do crescimento do RS em 2018 ter o índice de 1,2% e o Brasil 1,1%, segundo a                  

FIPE, toda a Indústria do Vestuário do RS obteve um crescimento apenas de 1,59%. 

Mantem-se a conclusão de 2017 que a Indústria do Vestuário do RS, possui             

capacidade produtiva, qualidade de produto, inovação de materiais e criatividade          

agregada ao produto, porém não tem se apresentado ao Comércio Varejista do RS,             

da forma esperada pelos varejistas, que buscam produtos acabados em outros           

mercados. 
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Apesar do significativo aumento Interno de 9,34% em 2018, frente aos 3,59% de             

2017, o trabalho precisa ser realizado com mais agressividade, tanto na apresentação            

quanto na comunicação do setor.  

O trabalho forte de comunicação em torno do RS Moda, demonstra claramente que             

as ações estão no caminho correto, bem como as pesquisas de comportamento dos             

Lojistas do Comércio Varejista, deva ser também ampliada as Indústrias, visando um            

movimento contínuo de crescimento. 

É reforçada a sugestão de 2017, que precisará traçar e definir os caminhos e ações de                

Curto, Médio e Longo Prazo, pra reverter o volume de recursos que deixam a              

Economia do RS para fortalecer economias de outros estados, inclusive no exterior. 

Mantem-se a necessidade de buscar parcerias e investimentos, inclusive junto aos           

órgãos públicos, visando à promoção, divulgação e comercialização dos produtos do           

Vestuário Gaúcho dentro do próprio estado do RS, ou participação conjunta com            

outros setores da Indústria de Consumo, além daquelas conquistadas ao longo de            

2017 e 2018, como SINDILOJAS, SEDETUR, UNIVERSIDADES, FCDL, são o exemplo que            

mostrar as empresas e seus produtos podem trazer significativos resultados a           

Industria da Moda do RS como um todo. 

A formação de uma rede de Marketing e Divulgação dos produtos Feitos no RS e das                

Indústrias do estado precisa manter-se durante todo o ano, e não apenas no período              

de 50 dias que antecedem o RS Moda. 

A contribuição em Impostos da Indústria do Vestuário, utilizado em sua soma Geral             

lançado na menor faixa do Simples Nacional, supera os R$ 250 milhões, a DIFA              

arrecada R$ 148,190 milhões só nas compras do comércio realizadas na conta            

Interestadual, unindo esses valores, propor a utilização de 0,5% destes recursos, já é             

suficiente para uma divulgação ampla no Estado dos produtos e serviços do RS na              

área do vestuário, fomentando a Economia local gerando mais recursos e mais            

arrecadação ao Estado do RS. 
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