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RESUMO  

Este trabalho apresenta uma análise do Polo de Confecções do Agreste Pernambucano, 

com base na percepção dos empresários da região e dos consumidores, identificando as suas 

potencialidades e fragilidades. Além disso, foi realizado um estudo de caracterização 

socioeconômica dos municípios que integram o polo, como também um breve levantamento 

histórico dos seus três principais municípios (Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama). 

Na sequência, através da tabulação das opiniões dos empresários com relação a estratégias de 

consolidação do Arranjo Produtivo Local de Confecção no Agreste Pernambucano, foi 

possível calcular índices que auxiliaram no desenvolvimento deste trabalho, como Índice de 

Inovação Organizacional, Índice de Inovação em Marketing, Índice de Inovação de Produtos 

e Processos e Índice de Novos Materiais. Por fim, foram tabuladas as opiniões dos 

consumidores com o objetivo de identificar o perfil sócio demográfico dos compradores; as 

características e o destino das compras feitas no polo; e a avaliação do polo elencando seus 

pontos positivos e negativos.   

Palavras-chaves: Polo de Confecções do Agreste Pernambucano, Arranjos Produtivos 

Locais, Inovação. 
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ABSTRACT  

This work presents an analysis of the Pole Clothing from Pernambuco, based on the 

perceptions of entrepreneurs in the region and consumers, identifying their strengths and 

weaknesses. In addition, a study was conducted to characterize economic partner of the 

municipalities that make up the pole, but a brief survey of the historiography three main and 

most ancient cities that make up the pole (Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe Toritama). 

Following through the tabulation of the opinions of entrepreneurs with respect to 

consolidation strategies of Local Productive Arrangement Clothing in Pernambuco it was 

possible to calculate key figures who helped in the development of this work, and 

Organizational Innovation Index, Index of Innovation in Marketing Index Innovation of 

Products and Processes and New Materials Index. Were finally tabulated the opinions of 

consumers with the goal of identifying the socio demographic of buyers; characteristics and 

destination of the purchases made at the pole, and the evaluation of the pole poster showed 

their strengths and weaknesses.    

Key Words: Industry of Pernambuco, Productive Local Arrangement, Innovation 
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1 INTRODUÇÃO 

A cadeia produtiva de tecidos e de confecção no Brasil, que engloba fiação, tecelagem, 

malharia, estamparias, tinturarias e confecções, foi responsável por 13,5% do PIB industrial 

do país e por 13,6% dos empregos gerados na indústria de transformação, segundo o Relatório 

de Resultados do MDIC (2002) – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior. O presente trabalho abrangerá apenas o setor de confecções, que é o principal 

segmento do Polo de Confecções do Agreste Pernambucano.  

Esse setor tem um significativo poder de gerar empregos assim como de criar bases para 

o desenvolvimento industrial. Isso ocorre porque a cadeia têxtil e de confecção consegue 

estabelecer várias ligações com o restante da economia a exemplos do setor agrícola, para a 

produção de algodão e linho; da pecuária, para a produção da seda e do couro; e com o setor 

de tecnologia, para o desenvolvimento de tecidos inteligentes como o “dry fit” 1, além de 

desenvolver máquinas e equipamentos que auxiliam o processo produtivo.   

Fonte: Sistema BNDES – Relatório Setorial Têxtil & Confecções. Out. 94. 

FIGURA 1- FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO DA CADEIA PRODUTIVA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO 

                                                

 

1 Tecido feito com poliamida e elastano que devido à sua estrutura e a titulagem do fio tem capacidade de 

tirar a umidade do corpo e transportá-lo para fora do tecido. 
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Vale ressaltar que este setor é bastante efêmero, ou seja, as peças de uma coleção têm 

um ciclo de vida bastante reduzido, de no máximo 6 meses, mas e dinâmico. O autor 

Lipovetsky aborda o tema “moda consumada” para explicar a temporalidade e a efemeridade 

do mercado da moda na sociedade moderna.  

“Com a moda consumada, o tempo breve da moda e seu desuso sistemático tornaram-

se características inerentes à produção e ao consumo de massa. A lei é inexorável: uma firma 

que não cria regularmente novos modelos perde em força de penetração no mercado e 

enfraquece sua marca de qualidade numa sociedade em que a opinião espontânea dos 

consumidores é a de que, por natureza, o novo é superior ao antigo”. (Lipovetsky, 1989, 

pp.160). 

O avanço tecnológico, iniciado a partir da Revolução Industrial, propiciou as condições 

necessárias para essa renovação e obsolescência da moda, associadas a um público 

consumidor que busca sempre a novidade seja para satisfação pessoal, seja para a inclusão em 

alguma tribo ou grupo social. Portanto, nessa cadeia da moda, todos os agentes trabalham em 

função do tempo, haja vista que o mercado passa por um processo de temporalidade e 

sazonalidade. 

Até a década de oitenta, a indústria têxtil brasileira registrou períodos de grande 

expansão intercalados a outros de menor atividade, e até de declínio. Declínio este, sempre 

determinado por fatores internos uma vez que operava para um mercado fechado. Neste 

mesmo período, o Brasil era autossuficiente e importante exportador de algodão, passando a 

partir de então a ser importador, reduzindo drasticamente não só a área plantada, bem como a 

produção e ainda desempregando mais de dois milhões de trabalhadores na década de 

noventa, principalmente no Nordeste, em São Paulo e no Paraná. (Brasil Têxtil 2004 – 

Relatório Setorial da Cadeia Têxtil Brasileira) 

Na década de 90, com a abertura do mercado local à concorrência internacional e com a 

estabilização da moeda brasileira (em 1994 com o Plano Real) o setor teve que empreender 

um esforço de modernização para melhorar sua competitividade e enfrentar a concorrência 

dos artigos importados. (IEMI – Instituto de Estudo e Marketing Industrial Ltda). 

Com relação a esse setor de confecções no Estado de Pernambuco, merece destaque o 

Polo de Confecções do Agreste, formado principalmente pelos municípios de Caruaru, Santa 

Cruz do Capibaribe e Toritama. Segundo dados do Sebrae (2004) este Polo é responsável por 

13% da produção nacional do setor, com faturamento de R$ 1,7 milhão, o que representa 3% 
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do faturamento da indústria de confecções no País. Esses números expressam a importância 

do polo como uma alavanca ao desenvolvimento econômico da região, principalmente na 

geração de emprego, visto que é um setor intensivo em mão de obra, e em determinadas 

etapas do processo produtivo, o nível de exigência de erudição dessa mão de obra não é muito 

alto. 

Diante da importância do Polo de Confecções do Agreste, tanto na economia local 

quanto na sua representatividade a nível nacional, o presente trabalho fará um resgate 

histórico de como a atividade começou na região até os dias atuais, identificando as principais 

potencialidades e fragilidades do setor.  

1.1 Objetivos Geral e Específicos da Disssertação 

1.1.1 Objetivo Geral  

Analisar o Polo de Confecções do Agreste Pernambucano com base nas percepções dos 

empresários da região e dos consumidores identificando as potencialidades e fragilidades. 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 

Identificar o diferencial competitivo das empresas do Polo;  

 

Realizar uma pesquisa quantitativa com lideranças do Polo de Confecções do 

Agreste para identificar as oportunidades e ameaças, bem como as 

potencialidades e fragilidades do setor; 

 

Elaborar índices a partir dos indicadores coletados na pesquisa quantitativa junto 

aos empresários; 

 

Elencar alternativas para tornar os produtos da região mais competitivos, com 

ênfase na identidade de marca das empresas da região.  

1.2 Justificativa do estudo 

O processo de globalização se intensificou nas duas últimas décadas e promoveu um 

maior grau de abertura comercial e financeira das economias graças ao desenvolvimento das 
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tecnologias da informação. Entre outros aspectos, neste processo, acirrou-se a concorrência 

empresarial em nível internacional. Esse acirramento da competição fez com que as empresas 

buscassem novas formas de aumentar sua competitividade para crescerem e expandirem seus 

mercados.  

Um exemplo desse acirramento da competição é a entrada dos produtos chineses no 

Polo de Confecções do Agreste Pernambucano. Vale destacar que esse fato tende a acarretar 

conseqüências prejudiciais ao desenvolvimento do Polo visto que a maioria dos produtos da 

região compete no mercado exclusivamente por preço, e os produtos chineses conseguem 

chegar no mercado brasileiro por preços ainda mais competitivos. O presidente do Sindicato 

das Indústrias de Vestuário do Estado (SINDVEST), Fredi Maia, em entrevista ao Jornal do 

Commércio, fez a seguinte ressalva:  

"Atualmente enfrentamos a concorrência do produto importado (chineses). Parece um 

absurdo, mas Santa Cruz compra produto de fora para vender na feira. Porém as empresas 

que procuraram se desenvolver, que investiram na capacitação de seus profissionais, já são 

vistas na região de forma diferenciada, construíram uma marca sólida e estão no caminho 

inverso: o da exportação".  

De acordo com os dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT), em 2005 

entraram no Brasil 39 mil toneladas de confecções chinesas. Porém, oficialmente, foram 

registradas apenas 9 mil. Esse é um dado bastante desfavorável para a indústria de 

confecções, principalmente em se tratando do Polo de Confecções do Agreste, que segundo os 

dados da pesquisa de Caracterização Econômica realizada pela FADE, o Polo ainda está longe 

de produzir um conceito de moda que agregue design e identidade de marca ao produto, uma 

vez que aproximadamente 47% das empresas informais de Caruaru fazem cópias. Em Santa 

Cruz do Capibaribe esse percentual é ainda mais alto, correspondendo a 63,6%, seguido por 

Toritama com 53,4%. Apenas 12% das empresas informais de Toritama utilizam estilista no 

processo criativo; Caruaru, 5,2% e Santa Cruz do Capibaribe, 1,1% das empresas informais. 

Nesse contexto, o setor de confecção em Pernambuco deverá ser analisado e poderá ter 

expressivo incremento em sua produção graças a fatores de vantagens competitivas, tais 

como: 

 

consistente mercado interno; 

 

mão-de-obra experiente e de baixo custo; 

 

infra-estrutura adequada; 

 

logística de transporte, entre outros.  
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Porém, existem alguns problemas locais que também serão discutidos neste trabalho, 

como por exemplo: 

 
a falta de identidade de marca da região que acarreta uma produção de 

commodities refletindo nas peças produzidas a ausência de valor agregado; 

 
o alto índice de informalidade no setor, o que inviabiliza as operações das 

empresas com o mercado, tanto a nível nacional quanto a nível internacional; 

 

grande quantidade de funcionários sem carteira assinada; 

 

baixo nível de escolaridade que, consequentemente, gera a baixa qualificação 

profissional. 

Com isso, o presente trabalho contribuirá para a identificação e a análise das 

potencialidades e fragilidades do Polo de Confecções do Agreste Pernambucano, 

identificando fatores que venham a contribuir para o aperfeiçoamento e o desenvolvimento 

sustentável dessa região, buscando sua inserção e sistematização no mercado de forma a 

posicionar-se como um competidor global. 

É importante frisar que uma dificuldade enfrentada para a realização desse trabalho foi a 

defasagem do banco de dados disponível para o capítulo de Caracterização Socioeconômica 

da região. Grande parte das informações foram coletadas no IBGE e, consequentemente, a 

maioria corresponde ao ano de 2000 (ano em que foi realizado o último Censo).  

1.3 Hipótese de trabalho 

O polo de confecções do agreste pernambucano tem vantagens competitivas, porém é 

necessário desenvolver uma identidade de marca e melhorar o design dos produtos da região.   

1.4 Limitações do trabalho 

Como já explicitado anteriormente, a dificuldade encontrada ao longo desse trabalho foi 

a defasagem no banco de dados, em que grande parte das informações disponíveis no IBGE, 

corresponde ao ano de 2000. Devido ao rápido desenvolvimento econômico da região, os 

vários cenários captados pelo IBGE no ano de 2000, não correspondem mais à realidade atual 

da região. 

Como a preocupação da pesquisa de campo não foi trabalhar com uma amostra 

estatisticamente significativa, mas detectar a visão de stakeholders e lideranças setoriais que 
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têm uma percepção mais nítidas das tendências setoriais, não foi possível realizar inferências 

estatísticas devido ao reduzido número de questionários aplicados.  

1.5 Estrutura do trabalho 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos. São eles: 

 

Capítulo I – Introdução  

 

Capítulo II - Caracterização socioeconômica da Região  

 

Capítulo III – Referencial Teórico 

 

Capítulo IV – Metodologia de Pesquisa 

 

Capítulo V – Análise dos Dados 

 

Capítulo VI – Conclusões e Recomendações  

No segundo capítulo, é apresentado um texto para introduzir o leitor à realidade 

socioeconômica dos três principais municípios que integram o Polo de Confecções do Agreste 

Pernambucano. Algumas variáveis são analisadas como grau de escolaridade, população por 

faixa etária e sexo, IDH, índice de Gini entre outros. O terceiro capítulo é composto por um 

breve levantamento bibliográfico da evolução das teorias relacionadas aos distritos industriais, 

arranjos produtivos e competitividade. No quarto capítulo, são apresentadas as metodologias e 

os modelos utilizados tanto para a coleta de dados, como para análise dos mesmos. O quinto 

capítulo apresenta os resultados da coleta de campo, tanto com os empresários do setor de 

confecções quanto com os consumidores. No sexto capítulo, são apresentadas as principais 

conclusões obtidas com o trabalho, com as devidas recomendações. E finalmente, são 

relacionadas as referências bibliográficas utilizadas neste documento.  
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2 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA DA REGIÃO 

2.1 Principais cidades integrantes do Polo de Confecções do Agreste  

O Polo de Confecções do Agreste é formado, principalmente, pelas cidades de 

Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama e está localizado no Agreste Setentrional do 

Estado de Pernambuco. Vale destacar que outros municípios, como Surubim, também estão 

envolvidos no processo produtivo da confecção.   

FIGURA 2-MAPA DA REGIÃO 

Fonte: Google Maps  

2.1.1 Caruaru 

Caruaru está localizada a 130 km do Recife, possui uma população estimada em 

253.634 habitantes (IBGE 2004) e uma área territorial de 928 km2. É considerada a cidade 

centro da Região Nordeste facilitando o escoamento da produção devido a sua posição 

estratégica. 

A cidade surgiu a partir de uma fazenda de gado do capitão José Rodrigues de Jesus, 

que por volta de 1800, foi transformada em um povoado. A origem do nome Caruaru tem 

várias hipóteses: uma delas é Caruás, que significa fonte ou água que, no local, produziria 

moléstia nas criações. Outra hipótese é que o nome seria uma corruptela da palavra Caruari, 
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que significa rio dos Caruarãs; e outra sugere ainda a ideia de que o nome se origina de uma 

planta conhecida como Caruru. 

Suas principais fontes de renda são o comércio, a indústria e o turismo pela tradição e 

pelo grande núcleo de produção artesanal do Estado. É importante destacar-se o Alto do 

Moura, considerado pela UNESCO como o “maior Centro de Artes Figurativas das 

Américas” e a Feira de Caruaru, conhecida como a maior feira popular do Brasil, que mantém 

a sensibilidade da arte do nosso povo pelos trabalhos de cerâmica, madeira, tapeçaria, granito, 

corda, cana brava, palha de catolé, rendas e bordados. Sendo assim, o artesanato é o setor que 

apresenta maior potencialidade de desenvolvimento, junto aos produtos alimentícios e à 

indústria de confecção.  

2.1.2 Santa Cruz do Capibaribe 

Santa Cruz do Capibaribe está localizada no Agreste Pernambucano a uma distância 

de 192 km de Recife. Sua população estimada é de 69 677 habitantes (IBGE 2004) e possui 

uma área de 369,61 km2. Segundo o Censo Demográfico 2000 do IBGE, a atividade 

econômica predominante da região é a indústria e o comércio (sulanca), com maior 

potencialidade de desenvolvimento para confecções. Os principais artigos produzidos são 

artesanatos em colchões de capim e peças bordadas em tecidos.  

O município foi fundado por volta de 1750 pelo português Antônio Burgos, que 

rapidamente ergueu uma capela com um uma cruz de madeira dando origem ao nome da 

cidade.  

Por volta do fim da década de 1940, surgiu a sulanca, com Dedé Moraes, Manoel 

Caboclo e Pedro Diniz que compravam sacos de retalhos no Recife e em São Paulo, para 

revender nas feiras e em suas casas. Primeiro tiveram a ideia de emendar as tiras para formar 

cobertas. Suas próprias mulheres fizeram as primeiras cobertas e depois com os retalhos 

maiores começaram a confeccionar peças de vestuário.  

Para uns, o termo sulanca vem da união de helanca e sul (pois a malha vinha do Sul do 

país). Para outros, o termo se origina da palavra sucata com helanca, uma vez que as peças 

eram produzidas com retalhos de tecido. A sulanca era confecção de cobertas e peças de 

roupas a preços populares e de baixa qualidade. 

Atualmente, a sulanca passou de simples produção de roupas populares para uma 

confecção de melhor qualidade atingindo tanto o mercado nacional como internacional. Esse 
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grande incentivo à produção de indumentária deve-se à grande escassez de água na região que 

inviabiliza outras atividades econômicas. Vale ressaltar que essa região serviu de modelo para 

Caruaru e Toritama que juntas se complementam na atividade de confecção. Santa Cruz é 

responsável principalmente pela confecção de artigos em malha, Caruaru em tecidos planos e 

malha e Toritama na fabricação de roupas de índigo.  

O crescimento da região atraiu diversos fornecedores de matérias- primas, como 

armarinhos, indústrias de tecidos, elásticos e zíperes, lojas de máquinas industriais e pequenas 

fábricas de tecidos, aquecendo ainda mais a economia local. 

Santa Cruz foi pioneira na exploração industrial e comercial da confecção popular no 

interior do Nordeste; foi a primeira a trabalhar com sobras de tecidos, retalhos e fabricação 

artesanal de vestimentas. Assim, despertou o interesse de alguns municípios como Toritama e 

Caruaru “que juntos formam o maior polo de confecções do Norte/Nordeste” (Bezerra, 

2004:21). 

A confecção de roupas foi uma alternativa de ocupação e renda para contrapor às 

adversidades climáticas, geográficas e econômicas enfrentadas na prática da agricultura de 

subsistência e da pecuária, impostas pela aridez dessa região do Nordeste brasileiro. 

Somente a partir de 1990, é que começaram a surgir as primeiras confecções mais 

trabalhadas, com boa qualidade e valor agregado de algumas marcas de empresas da própria 

cidade. Assim, Santa Cruz passou a produzir não apenas a tradicional Sulanca, mas também 

uma confecção de melhor qualidade.   

2.1.3 Toritama 

Toritama é um município de Pernambuco, localizado na mesorregião do Agreste e 

microrregião do Alto do Capibaribe a uma distância de 162 km de Recife. O nome Toritama 

significa na língua Tupi: tori (pedra) e tama (região), devido às pedras que margeiam o rio 

Capibaribe. Sua população estimada é de 25.337 habitantes (IBGE, 2004). Possui uma área de 

34,857 km2 e as principais atividades econômicas são a pecuária mista, a agroindústria, 

principalmente o feijão e a mandioca, e um setor com potencial para ser desenvolvido que é o 

de confecções.(Prefeitura Municipal de Toritama). 

Nos anos 50, deu-se início à confecção de chinelões e sapatos, como uma alternativa 

aos tempos de seca enfrentados pela região que prejudicavam a agricultura. Vale ressaltar que 

Toritama localiza-se no Polígono das Secas. A produção dos calçados era de forma artesanal 
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uma vez que ainda não possuíam máquinas de costura. Somente na década de 70, surgiram as 

máquinas de costura para couro, ampliando assim a produção na cidade. Essa atividade 

chegou ao fim devido à escassez de matéria prima, principalmente o couro e à forte 

concorrência com os mercados do sul e sudeste. 

Com a disseminação do jeans na década de 80, tendência oriunda principalmente dos 

Estados Unidos, que propõe uma moda mais esportiva e prática, os empresários de Toritama 

decidiram trocar a fabricação de calçados pela produção de vestuário em jeans. Isso ocorreu 

devido ao fato de ser mais rentável e também para não concorrer diretamente com Santa Cruz 

do Capibaribe que já produzia vestuário em tecidos planos e em malharia. Com o decorrer do 

tempo, as empresas começaram a aperfeiçoar seus processos produtivos, transformando a 

região no maior polo de jeans do Norte e Nordeste, conhecido como “Capital do Jeans”. Esse 

polo é responsável pela fabricação de 14% da produção nacional, com uma produção de 

aproximadamente 20 milhões de peças/ano, manufaturando 24 milhões de metros de 

tecido/ano e gerando um faturamento anual de R$ 300 milhões. (SEBRAE, 2003). Segundo 

dados da Prefeitura Municipal de Toritama, existem cerca de 900 pequenas indústrias de 

confecção na região que empregam mais de dez mil pessoas. Os postos de trabalhos gerados 

pelas indústrias de confecção juntamente com o comércio são tantos, que é necessário 

importar mão de obra de outros municípios uma vez que a força de trabalho local já está 

totalmente inserida nessa atividade. 

Devido a este crescimento, a cidade atraiu também um polo de lavanderias, que 

atualmente reúne cerca de 50 empresas, e que realizam todo o processo de lavagem, 

amaciagem, tingimento e descoloração do jeans. Essa atividade enfrenta algumas dificuldades 

e problemas, como a falta de água e a enorme quantidade de efluentes jogados diariamente no 

rio. Para diminuir o problema da poluição, fez-se uma parceria do SINDIVEST com o BFZ, 

uma entidade ambiental da Alemanha, que está implantando um projeto a fim de reciclar a 

água utilizada nas lavagens e criar estações de tratamento.  

2.2 Indicadores socioeconômicos da região  

Segundo dados do IBGE (2000), a população brasileira cresceu de 146,8 milhões de 

habitantes em 1991 para 169,8 milhões em 2000, um crescimento populacional de 15,6%. O 

Nordeste apresentou um crescimento de 12,3 % e Pernambuco de 11,1%. 
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Tabela 1 - População Total, 2000. 

Município 

Contagem 
da pop 
2007 

Total-
2000 

Total-
1991  

1991 2000 Cresc. Pop. 
91-00% 

%Urbana %Rural %Urbana %Rural 

Caruaru 289.086 253.634 213.697 85,17 14,83 85,72 14,28 18,69 

Sta Cruz 
do 
Capibaribe 

73.680 59.048 38.332 91,38 8,62 96,91 3,09 54,04 

Surubim 53.934 50.331 67.572 42,98 57,02 65,90 34,10 -25,52 

Toritama 29.897 21.800 14.907 92,25 7,755 92,33 7,674 46,24 

Fonte: Ipea/IBGE, 2000 e 2007.  

De acordo com a tabela 1 pode-se observar que os municípios de Santa Cruz do 

Capibaribe e Toritama apresentaram um incremento populacional de 54% e de 46%, 

respectivamente. Esse incremento reflete o fato desses municípios terem passado por um 

acelerado desenvolvimento econômico devido às indústrias de confecções instaladas na região 

tornando-se hoje o maior polo de confecções do Norte/Nordeste. 

Outro aspecto relevante a destacar na análise demográfica dos municípios está 

relacionado à composição da população segundo o local de residência – rural e urbana. 

A maioria da população do país – 81,24% dos brasileiros – reside em áreas urbanas. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre o Censo de 

1991 e o de 2002, houve um acréscimo de 26,9 milhões de habitantes urbanos. O aumento 

decorre do crescimento vegetativo nessas áreas, do êxodo rural e da incorporação de áreas, 

antes classificadas como rurais, que passaram a ser consideradas urbanas. O Nordeste 

apresenta taxas de urbanização de 69% e Pernambuco de 76,5%. Com os dados apresentados 

na tabela 1, pode-se observar que os municípios de Santa Cruz do Capibaribe e Toritama 

possuem 97% e 92%, respectivamente, de sua população concentrada na área urbana. 

O município de Surubim foi o único a apresentar crescimento populacional negativo, 

correspondendo a 25,52%. Vale destacar que houve um êxodo rural relativamente elevado, de 

57,2% da população que morava na zona rural em 1991 para 34,10%, em 2000.  

Com relação à comparação do censo 2000 e à contagem da população 2007, o 

município de Toritama apresentou o maior crescimento, correspondendo a 37,14% , seguido 

do município de Santa Cruz do Capibaribe com 24,78%, Caruaru com 13,98% e Surubim, que 
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diferentemente da comparação entre os anos de 1991 e 2000, apresentou um crescimento 

positivo da ordem de 7,16%.    

Tabela 2 - População por Faixa Etária, 2000. 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 2000.  

A Tabela 2 apresenta a distribuição da população por faixa etária. O percentual da 

população idosa (mais de 65 anos) está oscilando entre 4% e 9% da população total. No que 

se refere à população infanto-juvenil (de 0 a 14 anos), este percentual varia entre 28% e 38%. 

Desta forma, pode se observar que os municípios em estudo apresentam a maioria de sua 

população em fase adulta. E sendo assim, a população economicamente ativa não representa 

limitações em termos quantitativos para o desenvolvimento de atividades produtivas na 

região. 

A Tabela 3 apresenta as estimativas da taxa de crescimento geométrica (função 

exponencial) da população total residente, da população rural e da urbana, para o período de 

1991-2000. 

Tabela 3 - Taxa de Crescimento Geométrica 1991-2000 

Município População 
Total Urbana Rural 

Caruaru 1,73 1,79 1,35 

Santa Cruz do 
Capibaribe 

4,42 5,03 -5,78 

Surubim -2,90 2,24 -0,85 

Toritama 3,87 3,88 3,77 

      Fonte: IBGE, 2000. 

Município 

Pop. 
até 1 
ano 
de 

idade 
2000 

Pop. 
de 1 
a 3 

anos 
de 

idade
2000 

Pop. 
de 4 
anos 
de 

idade 
2000 

Pop. 
de 5 
anos 
de 

idade
2000 

Pop. 
de 6 
anos 
de 

idade
2000 

Pop. 
de 7 
a 9 

anos 
de 

idade
2000 

Pop. 
de 10 
a 14 
anos 
de 

idade
2000 

Pop. 
de 15 
a 17 
anos 
de 

idade
2000 

Pop. 
de 18 
a 22 
anos 
de 

idade
2000 

Pop. 
de 23 
a 24 
anos 
de 

idade
2000 

Pop. de 
25 

anos 
ou 

mais 
de 

idade 
2000 

Pop. 
de 65 
anos 
ou 

mais 
de 

idade
2000 

Caruaru  5036 14520 4986 5197 4886 14897 26439 15693 25526 9582 126872 16177 

Sta Cruz 
do Cap. 

1448 3842 1316 1338 1254 3447 6187 4193 6829 2631 26563 2679 

Surubim 1.002 3.038 1.033 1.038 941 3.004 5.639 3.414 5.428 1.821 24.169 4.127 

Toritama  554 1573 519 545 440 1375 2414 1546 2539 969 9326 1131 
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Quanto ao comportamento da taxa geométrica de crescimento populacional, constata-se 

que os municípios de Santa Cruz do Capibaribe e Toritama apresentaram as maiores taxas de 

crescimento, 4,42% e 3,87%, respectivamente. Esse crescimento expressivo reflete o 

dinamismo econômico da região, onde a economia local se baseia quase que exclusivamente 

na indústria de confecções. Um número bastante significativo de municípios do Agreste 

apresenta taxas de crescimento negativo da população rural, refletindo problemas de caráter 

econômico nesse setor. O município de Santa Cruz do Capibaribe destaca-se nesse grupo por 

apresentar uma taxa de -5,78, indicando uma perda populacional rural bastante acentuada. 

Porém, para este mesmo município, o crescimento populacional urbano apresentou o maior 

índice, cerca de 5,03. Refletindo assim uma migração para as áreas urbanas onde os 

indicadores de crescimento econômico revelam maiores possibilidades de desenvolvimento.  

Tabela 4 -  Síntese Demográfica, 2000. 

Município 

Esperança 
de vida ao 

nascer, 
2000 

Mortalidade 
até um ano de 

idade (por 
mil nascidos 
vivos), 2000 

Mortalidade 
até 5 anos de 

idade (por mil 
nascidos 

vivos), 2000 

Probabilidade 
de 

sobrevivência 
até 60 anos, 

2000 

Taxa de 
fecundidade 

(%), 2000 

Caruaru 67,36 47,66 52,86 75,47 2,22 

Santa Cruz  
do Capibaribe 

69,02 40,97 45,47 78,28 2,37 

Surubim 63,6 64,70 71,62 69,00 2,7 

Toritama 68,66 42,35 47,00 77,69 3,30 

   Fonte: IBGE, 2000.  

De acordo com os dados apresentados na Tabela 4, pode-se observar que a esperança de 

vida ao nascer manteve-se em um nível estável de um município para outro variando de 63 a 

69 anos. 

Quanto à mortalidade infantil, que consiste no número de óbitos de crianças com menos 

de um ano de idade, a cada mil nascidos vivos no ano, apresentou-se bastante alto, superior a 

40, e o considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde é de 10 mortes a cada mil 

nascimentos. 

Os municípios que apresentaram maiores probabilidades de um indivíduo alcançar os 60 

anos de idade foram os mesmos que apresentaram maiores expectativas de vida da população 

já que essas duas variáveis estão ligadas de maneira direta.   
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Tabela 5 - Distribuição da População por Sexo, 2000. 

Municípios Total  
PEA 

Homens Mulheres População 
Total 2000 

% PEA 

Caruaru  204.112 95.284 108.828 253.634 80,48 

Sta Cruz do 
Capibaribe  

46.403 21.886 24.517 59.048 78,59 

Surubim 40.471 19.466 21.005 50.331 80,41 

Toritama  16.794 8.179 8.615 21.800 77,04 

              Fonte: IBGE, 2000.  

A Tabela 5 apresenta a distribuição por sexo da População Economicamente Ativa dos 

municípios e o percentual dessa população com relação ao total de habitantes. Os municípios 

apresentaram uma PEA variando de 77% a 81% do total da população. No estado de 

Pernambuco esse percentual representou 80% no ano 2000.  

Tabela 6 - Rendimento Nominal, 2000. 

Brasil, NE, 

Municípios 
Total 

Até 1 

salário 

mínimo 

Mais de 1 a 

2 salários 

mínimos 

Mais de 2 

a 3 

salários 

mínimos 

Mais de 3 a 

5 salários 

mínimos 

Brasil 136.910.358 24.538.558 19.221.765 9.810.720 10.184.618 

Nordeste 37.565.737 10.172.920 4.381.755 1.433.407 1.334.453 

Pernambuco 6.326.051 1.538.685 818.927 272.288 264.556 

Caruaru 204.112 42.682 39.742 12.182 11.481 

Sta Cruz do 

Capibaribe  
46.403 11.228 13.042 3.073 2.321 

Surubim 40.471 11.892 5.002 1.362 1.423 

Toritama 16.794 3.378 4.559 1.495 1.146 

 

Brasil, NE, 

Municípios 

Mais de 5 

a 10 

salários 

mínimos 

De 10 a 20 

salários 

mínimos 

Mais de 20 

salários 

mínimos 

Sem 

rendimen

to 

Brasil 9.179.256 3.931.140 2.235.278 57.809.024 

Nordeste 1.081.055 476.503 264.708 18.420.936 

Pernambuco 221.085 99.159 57.014 3.054.338 

Caruaru 9.362 3.413 1486 83.763 
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Sta Cruz do 

Capibaribe  
1.840 559 327 14.012 

Surubim 887 220 176 19.529 

Toritama 671 186 107 5.253 

 
Fonte: IBGE,2000.  

Na distribuição de renda do município de Caruaru, o percentual da população sem 

rendimento é de 41,16%, enquanto os que recebem até 1 salário mínimo é de 20,91%. A faixa 

que oscila entre 1 e 2 salários mínimos corresponde a um percentual de 19,47% da população 

de Caruaru, valor que supera o estado de Pernambuco (12,94%) e o Brasil (14,02%). A tabela 

revela que Caruaru possui 11,59% de sua população vivendo na faixa salarial compreendida 

entre 2 a 5 salários mínimos, superando Pernambuco que tem apenas 8,49%. 

Toritama tem 20,11% de sua população vivendo com rendimentos de até 1 salário 

mínimo e 31,28% vivendo sem rendimentos. Na faixa salarial que vai até 1 salário mínimo 

vivem 27,14% da população. Toritama apresenta 15,73% da população vivendo com 

rendimentos salariais no intervalo entre 2 a 5 salários mínimos, valor que supera o do estado 

de Pernambuco com 8,49% e o do Brasil com 14,60%.  

Surubim apresenta 29,38% da população com rendimentos nominais até 1 salário 

mínimo e 48,25% vivendo sem rendimentos.  

Santa Cruz do Capibaribe possui 30,2% de sua população também vivendo sem 

rendimentos e 24,2%, com até 1 salário mínimo. A faixa salarial compreendida entre 1 e 2 

salários mínimos abrange cerca de 28,11% da população o maior índice dentre os municípios 

em estudo. E entre 2 a 3 salários mínimos são 11,62% da população.  

Tabela 7 - Composição da Renda, 2000. 

Municípios 

Renda - 
rendimentos 
do trabalho 
- (%)2000 

Renda - de 
transferências 

governamentais 
- (%)2000 

Renda - de 
transferências 

governamentais 
- mais de 50% 

da renda total - 
(%)2000 

Renda per 
capita - R$ 

de 2000 

Caruaru 69,88 15,35 12,95 209,76 

Santa Cruz do 
Capibaribe  

80,5 8,09 6,00 207,86 

Surubim 55,43 23,13 21,66 131,70 

Toritama 79,29 8,43 6,22 195,27 

         Fonte: IPEA, 2000. 
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Quanto à composição da renda, observa-se que grande parte da renda dos municípios é 

proveniente da renda do trabalho. Os municípios de Santa Cruz, Toritama e Caruaru são os 

que apresentam percentuais de rendimentos provenientes do trabalho de 80,5%, 79,29% e 

69,88%, respectivamente. 

Com relação à renda per capita, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Surubim e 

Toritama correspondem a R$ 209,76, R$ 207,86, R$ 131,70 e R$ 195,27, respectivamente, 

quando, no mesmo período, (2000) o salário mínimo era da ordem de R$ 151,00.   

Tabela 8 - Percentual de Pobres e Indigentes, 2000. 

Município 

Percentual de 
pessoas com 

renda per 
capita abaixo 
de R$37,75, 

2000 

Percentual de 
pessoas com 

renda per capita 
abaixo de 

R$75,50, 2000 

Pernambuco 27,73 51,31 

Caruaru  14,14 35,32 

Santa Cruz do 
Capibaribe  

8,73 25,39 

Surubim 27,20 54,63 

Toritama  5,82 21,29 

               Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 2000.  

No ano de 2000, cerca de 27,73% da população pernambucana viviam com renda 

inferior à linha de indigência, e 51,31% da população, com renda abaixo da linha de pobreza. 

A linha de indigência corresponde à estrutura de custos de uma cesta alimentar definida 

regionalmente, que cubra as necessidades de consumo calórico mínimo de um indivíduo, 

enquanto a linha de pobreza inclui um mínimo de outros gastos essenciais, como vestuário, 

habitação e transportes.  

Entre os municípios analisados, Toritama apresenta os melhores índices: 5,82% da 

população vivem abaixo da linha de indigência e 21,29%, abaixo da linha de pobreza. Esse 

fato está estritamente ligado às condições favoráveis de sua economia.      
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Tabela 9 - Retrato do Percentual de Analfabetismo por Faixa Etária, 2000. 

Município 

Percentual de 
crianças de 7 

a 14 anos 
analfabetas, 

2000 

Percentual 
de 

adolescentes 
de 15 a 17 

anos 
analfabetas, 

2000 

Percentual 
de pessoas 
de 18 a 24 

anos 
analfabetas, 

2000 

Percentual de 
pessoas de 25 
anos ou mais 
analfabetas, 

2000 

Caruaru  20,03 8,62 11,3 25,39 

Santa Cruz  do 
Capibaribe 

26,15 10,48 14,54 29,21 

Surubim 21,30 12,81 12,66 39,52 

Toritama  20,95 18,15 20,6 37,73 

      Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000.  

A Tabela 9 apresenta os valores percentuais de analfabetismo por faixa etária em cada 

município. Santa Cruz do Capibaribe apresenta o maior percentual de crianças analfabetas, 

correspondendo a 26,15%. Com relação aos adolescentes de 15 a 17 anos, o município de 

Toritama apresenta o maior percentual, 18,15%. Com relação a faixa de pessoas de 18 a 24 

anos analfabetas, o município de Toritama apresenta novamente as taxas mais elevadas 

correspondendo a 20,6%.  

Caruaru é o município que apresenta o melhor desempenho, possuindo o menor número 

de analfabetos com mais de 25 anos, isto é cerca de 25,39%. Já Surubim, apresenta o maior 

percentual, correspondendo a 37,73%.  

Tabela 10 - Acesso ao Ensino Formal, 2000. 

Município 

Percentual 
de crianças 

de 7 a 14 
anos com 
acesso ao 

curso 
fundamental, 

2000 

Percentual 
de 

adolescentes 
de 15 a 17 
anos com 
acesso ao 
segundo 

grau, 2000 

Percentual 
de pessoas de 
18 a 22 anos 
com acesso 

ao curso 
superior, 

2000 

Percentual 
de pessoas 
de 18 a 24 
com acesso 

ao curso 
superior, 

2000 

Percentual 
de pessoas 

de 25 anos e 
mais com 
acesso ao 

curso 
superior, 

2000 

Caruaru  87,75 26,54 4,81 4,3 2,19 

Santa Cruz  do 
Capibaribe 

82,96 20,21 0,46 0,33 0,78 

Surubim 86,49 22,08 2,48 2,25 1,95 

Toritama  80,12 10,29 0,85 1,19 0,71 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000.  
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Os dados da tabela 10 mostram o percentual da população com acesso à escola, de 

acordo com a faixa etária. É possível observar que o percentual de crianças com acesso à 

escola entre 7 e 14 anos é maior que 80% em todos os municípios.  

Com relação ao acesso ao nível superior, os valores apresentados são bastante 

reduzidos. O percentual mais alto de pessoas com nível superior está localizado no município 

de Caruaru com 2,19%. Isso ocorre devido ao fato de que esse município possui instituições 

de ensino superior.  

Tabela 11 – Saúde, 2000. 

Municípios 
Número 

de 
Leitos 

Número 
de 

Hospitais 
Gerais 

População 
Total 2000 

Número 
de leitos 

por 
1000 
hab 

Caruaru 693 4 253634 2,73 

Santa Cruz do 
Capibaribe 

115 2 59048 1,95 

Surubim 249 1 50.331 4,6 

Toritama 31 1 21800 1,42 

Pernambuco 23053 159 7.918.344 2,911 

   Fonte: DATASUS. Ministério da Saúde-População IBGE, 2000.  

De acordo com os dados da OMS, são necessários 4,5 leitos por 1000 habitantes. Como 

pode ser observado na Tabela 11, todos os municípios apresentam números de leitos 

inferiores a este padrão, exceto o município de Surubim que apresenta 4,6 leitos por 1000 

habitantes.  A média de leitos para o estado de Pernambuco é de apenas 2,9, encontrando-se 

muito abaixo da recomendada pela OMS. 

O município de Toritama apresenta o menor número de leitos para sua população, 

apenas 1,44. Um valor extremamente baixo e incompatível com o seu grau de 

desenvolvimento. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa de pobreza, 

de alfabetização, de educação, de esperança de vida, de natalidade e de outros fatores para as 

diversas regiões do mundo. É uma maneira padronizada de avaliação, de medida do bem-estar 

e de desenvolvimento. 

Ele parte do pressuposto de que para aferir o avanço de uma população não se deve 

considerar apenas a dimensão econômica, mas também outras características sociais, culturais 

e políticas que influenciam a qualidade da vida humana. 
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O objetivo da elaboração do Índice de Desenvolvimento Humano é oferecer um 

contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que 

considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. 

O índice varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) até 1 (desenvolvimento 

humano total), sendo as regiões classificadas deste modo: 

  

Quando o IDH está entre 0 e 0,499, é considerado baixo.  

 

Quando o IDH  está entre 0,500 e 0,799, é considerado médio.  

 

Quando o IDH está entre 0,800 e 1, é considerado alto.   

Tabela 12 -  Índice de Desenvolvimento Humano, 2000. 

Municípios IDH 2000 

Brasil 0,766 

Pernambuco 0,705 

Caruaru 0,713 

Santa Cruz do Capibaribe 0,699 

Surubim 0,641 

Toritama 0,67 

        Fonte: Ipea, 2000.  

A Tabela 12 apresenta as estimativas para o IDH dos municípios e constata-se que todos 

estão enquadrados na categoria de médio nível de desenvolvimento. Por outro lado, Caruaru 

apresentou o maior IDH devido ao seu estágio de relativo desenvolvimento econômico e, 

consequentemente, de melhoria da qualidade de vida de sua população. 

O Índice de Gini mede o grau de desigualdade na distribuição de indivíduos segundo a 

renda domiciliar per capita. Seu valor varia entre 0 e 1. Se o valor for igual a 0, significa  que 

não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), há uma distribuição 

justa e igualitária dos rendimentos. Quando o valor for igual a 1 a desigualdade é máxima 

(apenas um detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros  indivíduos é nula). 

Assim, quanto mais próximo de zero for o índice de Gini, melhor será a distribuição dos 

rendimentos pelas pessoas ocupadas. 

Segundo os dados do IBGE, do Censo Demográfico de 2000, o Brasil, o Nordeste e 

Pernambuco apresentam índices de Gini de 0,602, 0,617 e 0,616, respectivamente.  
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Tabela 13 – Índice de Gini, 2000. 

Municípios Índice de 
Gini 2000 

Caruaru 0,581 

Santa Cruz do Capibaribe 0,53 

Surubim 0,59 

Toritama 0,457 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000.  

De acordo com a tabela 13, o município de Toritama foi o que apresentou a distribuição 

de renda mais equitativa, quando comparado à economia brasileira, à nordestina, à 

pernambucana e a dos outros municípios em estudo. Já o município de Surubim, apresentou o 

índice mais alto, de 0,59, revelando assim o maior nível de desigualdade de renda, seguido 

por Caruaru com 0,581.  

Segundo o Estudo de Caracterização Econômica do Polo de Confecções do Agreste 

Pernambucano, foi estimada a existência de 7.945 unidades produtivas, ou empresas, no Polo, 

das quais somente 945 são formais, o que significa 11,9% do total de empresas. Na Tabela 14, 

pode-se observar a distribuição das empresas em cada um dos municípios, valendo destacar 

que, na época em que foi realizado esse estudo, o município de Surubim ainda não fazia parte 

do Polo de Confecções.  

Tabela 14 - Distribuição das Empresas de Confecção Formais e Informais no Polo do 

Agreste Pernambucano, 2003 

Municípios 
Formais Informais Total 

Quant % Quant % Quant % 

Caruaru 380 16,0 2.000 84,0 2.380 100 

Toritama 88 4,2 2.000 95,8 2.088 100 

Santa Cruz 477 13,7 3.000 86,3 3.477 100 

Total 945 11,9 7.000 88,1 7.945 100 

Fonte: SINDIVEST-PE e estimativas  Sebrae-PE. 

A maioria absoluta das empresas deste arranjo produtivo é de micro e pequeno porte, 

além de um grande setor informal, com destaque não só no volume produzido, mas também 

no número de empregos gerados com a atividade de confecção. A participação de toda a 

família no processo é significativa, com a presença de máquinas de costuras em quase todas 
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as unidades familiares. O Polo emprega aproximadamente 76 mil pessoas, produz 57 milhões 

de peças por mês e realiza um faturamento mensal superior a R$ 144 milhões.  

A Tabela 15 apresenta o número de empregos formais com carteira assinada, segundo 

dados do RAIS (Registro Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho) e nota-se 

que Caruaru é um dos municípios que mais contrata formalmente, ficando atrás somente de 

Recife.   

Tabela 15 - Empregos Formais, 2000. 

Municípios Pessoas 
Empregadas % 

Participação % 
no emprego 
municipal 

Recife 12.301 41,91 2,71 

Caruaru 3.818 13,01 18,24 

Jaboatão 1.971 6,72 3,96 

Petrolina 1.075 3,66 4,5 

Santa Cruz 847 2,89 38,40 

Toritama 411 1,40 41,35 

Pernambuco 29.348 100 3,32 

    Fonte: RAIS,2000.  

Como pode ser observado na tabela acima, o APL de confecção apresenta uma 

participação no emprego municipal extremamente alta nos municípios de Toritama, com 41%; 

Santa Cruz, com 38%; e Caruaru com 18% dos empregos formais, evidenciando assim a 

importância regional desse APL para o estado de Pernambuco. 

Por outro lado, cabe ressaltar que no caso específico de Toritama, existem 88 empresas 

formais, as quais são responsáveis pela geração de 411 empregos formais. Isso corresponde a 

uma média de 4,67 trabalhadores formais por empresa o que representa um valor 

subestimado, evidenciando que mesmo nas empresas formais, existe uma quantidade de 

trabalhadores informais, uma vez que a média de trabalhadores na empresa formal é de 18,28 

(número estimado no Estudo de Caracterização Econômica do Polo de Confecções do Agreste 

Pernambucano).  

2.3 Conclusões 

Este capítulo apresentou um breve histórico do surgimento da atividade de confecções 

nos municípios de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe. Foram expostas, também, 
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algumas variáveis socioeconômicas da região a fim de caracterizá-la e identificar através 

desses dados, possíveis gargalos ao seu desenvolvimento na região. Alguns itens que 

merecem destaque são: a alta informalidade das empresas instaladas no setor; a elevada taxa 

de analfabetismo, os baixos rendimentos nominais e as condições de saúde. Por outro lado, o 

incremento populacional dos municípios analisados foi superior às medias estadual, regional e 

nacional refletindo acelerado desenvolvimento econômico da região; os municípios em estudo 

apresentaram a maioria de sua população em fase adulta, não estabelecendo assim limitações 

em termos quantitativos para o desenvolvimento de atividades produtivas na região; outro 

fator importante é a composição da renda. Observa-se que grande parte dela é proveniente da 

renda do trabalho e não de transferências governamentais. 

O próximo capítulo apresentará um referencial teórico dos temas relacionados ao 

presente trabalho utilizando alguns autores como: Michael Porter, Marshall, Schumpeter, 

Hirchman entre outros.   
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para entender competitividade faz-se necessário expor a evolução da teoria de 

aglomeração inicialmente abordada por Alfred Marshall, que já ressaltava a importância das 

concentrações geográficas de indústrias especializadas e seus impactos positivos tanto no 

desenvolvimento econômico das regiões quanto nas populações que habitavam suas 

proximidades.  

A essas concentrações ou agrupamentos, Marshall denominava de distritos industriais. 

Nos distritos eram praticadas as divisões do trabalho industrial, apreciando-se devidamente 

um trabalho bem feito e discutindo-se o seu mérito na melhoria dos métodos de produção e na 

organização geral da empresa. A proximidade das empresas evitaria a dispersão do 

conhecimento profissional, dos processos e da tecnologia. “Se um lança uma idéia nova, ela é 

imediatamente adotada por outros, que a combinam com sugestões próprias e, assim, essa 

idéia se torna uma fonte de outras novas idéias”. (Marshall, 1982:234). O ambiente era tão 

estimulante e propício à industrialização, que, nas proximidades desse local, iam surgindo 

atividades subsidiárias que forneciam à indústria principal instrumentos e matérias-primas. 

Também se beneficiava o comércio local, gerando assim novas oportunidades de emprego 

para os trabalhadores. Logo, a permanência das firmas nos distritos industriais passou a estar 

relacionada a três fatores essenciais: formação de um mercado local constante e com mão de 

obra especializada; fornecimento de matérias primas e produtos intermediários, evitando 

assim as crises no abastecimento e reduzindo custos com transporte, por exemplo; e a 

possibilidade de difusão do conhecimento através de contato comercial e social entre os 

funcionários. 

As indústrias procuravam se instalar em locais beneficiados pelos fatores naturais, tais 

como: a natureza do clima e do solo, a existência de minas e pedreiras nas proximidades, ou 

um fácil acesso por terra ou mar. Esses fatores eram as chamadas vantagens comparativas 

locais ou vantagens estáticas, as quais ofereciam facilidades desde a extração de matérias-

primas até o transporte de mercadorias. 

A partir de 1950, essa abordagem é aprofundada com o estudo dos polos de 

crescimento por Perroux e da demonstração dos efeitos para frente e para trás advindos das 

análises de Hirschman, baseadas, principalmente, no princípio de economias de escalas – 

economias internas - e das externalidades – economias externas. 
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Vale destacar que para Perroux (1970), o espaço delimitado pelos conglomerados de 

empresas não deveria se restringir apenas ao limite geográfico, e sim ao espaço econômico 

que está subdividido em três espaços: espaço de planejamento que consiste na delimitação 

geográfica de atuação das firmas e órgãos públicos; espaço polarizado, com concentração de 

população ou produção que gera efeitos de atração e repulsão; e o espaço homogêneo, que, 

por meio da manipulação de uma ou mais variáveis, estabelece uma relação de identidade 

entre áreas. Da mesma forma que Alfred Marshall, Perroux destaca o impacto da junção de 

diversas empresas em um determinado local, reduzindo, assim, os custos relacionados com 

infra-estrutura, recrutamento e capacitação da mão-de-obra, aquisição de matéria-prima e 

equipamentos, entre outros. 

Nesse processo, o papel de algumas empresas é de fundamental importância para o 

surgimento e manutenção de um polo. Segundo Schumpeter (1982), o papel do empresário 

inovador é crucial no desenvolvimento econômico de uma região, pois promove a quebra da 

economia em fluxo circular e a mudança para uma economia dinâmica, competitiva e 

geradora de novas oportunidades. Essa dinâmica capitalista propicia, constantemente, a 

substituição de produtos e criação de novos hábitos, conhecida como a destruição criativa, e é 

isso que promove o crescimento econômico de uma região. 

Vale destacar que essa dinâmica capitalista faz com que as atividades econômicas 

busquem cada vez mais lugares de maior lucratividade, o que gera uma contínua reconstrução 

do local e uma crescente competição regional. Para assegurar o desenvolvimento de uma 

região, é necessário identificar as vantagens comparativas dinâmicas associadas à capacidade 

de inovação. Em outras palavras, o processo inovativo é de fundamental importância na 

vantagem competitiva local, uma vez que ela está diretamente relacionada tanto à capacidade 

empresarial no incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento, quanto na identificação de novos 

produtos e processos que garantam retorno financeiro, quanto à capacidade de aprendizagem 

local. (Serra e Paula, 2006). 

Em 1958, Hirchaman (1977), discípulo de John Maynard Keynes, fez uma adaptação 

do conceito dos efeitos multiplicadores conhecido como foward linkage (efeitos para frente) e 

backward linkages (efeitos para trás). Os efeitos para trás são decorrentes da implantação da 

indústria e suas consequências sobre a cadeia produtiva de insumos e de produtos 

intermediários. Os efeitos para frente se referem às outras indústrias complementares e aos 

serviços associados. Além desse conceito, Hirchaman contribuiu bastante para o 

entendimento da economia regional. O autor partia do pressuposto que o desenvolvimento era 
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desequilibrado, ou seja, o desenvolvimento acarretaria uma desigualdade regional. Porém as 

regiões mais pobres seriam posteriormente beneficiadas com o crescimento das regiões mais 

ricas, o que Hirchman denominou de trickle-down effect, ou efeito de gotejamento, daí a 

necessidade de concentração de recursos tanto humanos quanto financeiros em poucas 

regiões. 

Esses conceitos de aglomeração industriais, polos industriais e vantagens comparativas 

desenvolvidos por Perroux, Hirschman e Schumpeter foram ampliados e adaptados à 

realidade atual, com destaque para as contribuições de Michael Porter. Segundo Porter (1999), 

atualmente o conceito de vantagem comparativa evoluiu para uma noção mais ampla chamada 

de vantagem competitiva. Neste novo conceito, não mais os fatores como mão-de-obra barata, 

recursos naturais abundantes, capital, e até mesmo infra-estrutura, são suficientes para 

garantir a competitividade das empresas, mas sim fatores como condições de fornecimento 

(insumos), contexto para estratégia e concorrência entre empresas, condições de demanda, 

empresas relacionadas e de apoio que as tornem capazes de operar produtivamente e de inovar 

constantemente.   

“As vantagens duradouras de uma localidade resultam de um ambiente 

em que as empresas sejam capazes de operar produtivamente e de inovar 

constantemente, além de aprimorar suas formas de competição para chegar a 

níveis mais sofisticados, permitindo, assim, o aumento da produtividade. A 

inovação se refere não apenas à tecnologia no sentido estrito, mas também às 

maneiras de comercializar, de posicionar o produto e de prestar serviços.” 

(Porter, 1999:341).  

Porter desenvolveu um modelo teórico das Vantagens Competitivas que engloba toda a 

cadeia produtiva de uma determinada atividade econômica. Esse modelo é baseado na definição 

de cluster e foi denominado de “Diamante de Porter”. Segundo Porter (1989), essas forças 

demonstradas na figura 1 se relacionam entre si de maneira a formar uma sinergia própria e 

única determinante no desenvolvimento da competitividade nacional.   

“Cluster são concentrações geográficas de companhias e instituições 

interconectadas em uma determinada área. Clusters envolvem  um conjunto de 
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indústrias associadas e outras entidades importantes para a competição. Eles 

incluem, por exemplo, fornecedores de inputs, tais como componentes, 

maquinaria, serviços e provedores de infra-estrutura especializada. Geralmente, 

os clusters também se estendem a canais e clientes e, lateralmente, a fabricantes 

de produtos complementares e companhias em indústrias relacionadas por 

competências, tecnologias ou inputs comuns. Finalmente, muitos clusters 

incluem o governo e outras instituições – tais como universidades, agências 

normatizadoras, consultorias, provedores de treinamento vocacional e 

associações comerciais -, que fornecem treinamento, informações, pesquisa e 

suporte técnico especializado.”  

FIGURA 3 “Diamante” Econômico das Vantagens Competitivas. 

Fonte: Revista HSM Management, 1999.  

1. Condições de Fornecimento (insumos): Os fatores de produção são os insumos 

básicos da competição; incluem terra, trabalho, capital, infra-estrutura física, comercial e 

administrativa, recursos naturais e conhecimento científico. A alta qualidade dos insumos e, 

sobretudo, dos insumos especializados (regimes regulamentários, sistema de comunicação, 

infra-estrutura física, base científica, dentre outros, todos eficientes) moldam as características 

das vantagens competitivas; 

2. Contexto para estratégia e concorrência entre empresas : essa faceta diz 

respeito às regras, incentivos e costumes que determinam o tipo e a intensidade da rivalidade                

Contexto da 
Estratégia e 

Concorrência entre 
empresas 

Condições de 
Fornecimento 

(insumos) 

Condições de 
Demanda 

Empresas 
relacionadas e de 
Apoio (clusters) 

Ambiente estimulante 
do investimento, da 

inovação e 
produtividade 

Fonte : Revista HSM Management,1999 
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local. “As economias de baixa produtividade demonstram pouca rivalidade local: boa parte 

da competição, se existente, decorre das importações; a rivalidade local, quando muito, se 

restringe à imitação. O preço é a única variável competitiva e as empresas seguram os 

salários para reduzir os custos. Essa modalidade de competição envolve o mínimo de 

investimentos”. (Porter, 2000:178). A evolução para uma economia avançada exige o 

desenvolvimento de acirrada rivalidade local, pois esta estimula a inovação e a qualidade dos 

produtos e serviços. 

3. Condições de Demanda : A presença ou a emergência de clientes locais 

sofisticados e exigentes pressionam para que as empresas melhorem seu processo produtivo e 

proporcionam insights sobre as necessidades existentes e futuras que dificilmente emanariam 

da simples observação dos mercados externos. A demanda local também é capaz de revelar 

segmentos do mercado que possibilitam a diferenciação. Na economia global, a qualidade da 

demanda local é muito mais importante do que o tamanho, ou seja, se os clientes forem 

exigentes, inteligentes e tiverem necessidades difíceis de se atender, as empresas estarão 

motivadas, preocupadas em satisfazê-los. 

4. Empresas relacionadas e de apoio: diz respeito à importância da presença local 

de fornecedores especializados e de setores correlatos capazes. A presença de fornecedores 

locais capazes reduz os custos de transação, geralmente vultosos, assim como os atrasos 

decorrentes das importações e das negociações com vendedores distantes, além de facilitar os 

reparos e as soluções dos problemas. Sendo assim, os ganhos de eficiência com os 

fornecedores locais são em termos de inovação e dinamismo. 

Michael Porter, em seu livro Estratégia Competitiva (2004), descreve as três 

estratégias genéricas de competição: liderança no custo total, diferenciação e enfoque. No 

primeiro caso, a indústria se destaca no mercado devido a seus baixos custos na produção, 

exigindo assim, um alto investimento de capital em equipamentos atualizado, que aumentem a 

produtividade e cada vez mais reduzam os custos. 

Já a segunda modalidade, a diferenciação, proporciona retornos acima da média, e 

fideliza os clientes com a criação de uma marca reduzindo, assim, a sensibilidade ao preço, 

“... Devemos ressaltar que a estratégia de diferenciação não permite à empresa ignorar os 

custos, mas eles não são o alvo estratégico primário.” (Porter, 2004:39)  

E a terceira estratégia, consiste em enfocar um grupo específico de consumidores, ou 

seja, atender um nicho específico de mercado.  
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Porter analisa também as cinco forças que dirigem a concorrência na indústria que 

são: ameaça de novos entrantes, poder de negociação dos compradores, ameaça de produtos 

ou serviços substitutos, poder de negociação dos fornecedores e rivalidade entre as empresas 

existentes, logo “concorrência nesse sentido mais amplo, poderia ser definida como 

rivalidade ampliada” (Porter, 2004:6). Vale destacar, que a análise dessas cinco forças é de 

suma importância na definição da estratégia que será adotada pela indústria, caso contrário, a 

empresa poderá ficar no que Michael Porter classifica como “meio termo”, ou seja, a empresa 

encontra-se “em uma situação estratégica extremamente pobre”, (Porter, 2004:43) com uma 

cultura organizacional indefinida. 

3.1 Conclusões 

Foi apresentado neste capítulo um levantamento de alguns trabalhos que possuem 

relação com a presente dissertação. Na realidade foi elaborado um breve histórico da evolução 

do conceito de cluster iniciado por Alfred Marshal, que os denominava de distritos industriais. 

Perroux fez uma análise mais profunda considerando não só o espaço geográfico, como 

também o espaço econômico. Schumpeter contribuiu bastante com o conceito do empresário 

inovador, pois promove a quebra da economia em fluxo circular e a mudança para uma 

economia dinâmica, competitiva e geradora de novas oportunidades. Hirchaman contribuiu 

para o entendimento da economia regional, principalmente com o conceito de trickle-down 

effect, ou efeito de gotejamento. E, finalmente, Michael Porter ampliou esses conceitos 

desenvolvidos por Perroux, Hirschman e Schumpeter adaptando-os à realidade atual com o 

conceito de vantagens competitivas. O próximo capítulo trata da metodologia utilizada para a 

elaboração da presente dissertação. 

.
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4 METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada. Primeiramente, são expostas as etapas 

da pesquisa e, em seguida, o detalhamento da pesquisa quantitativa que abrange a definição 

da amostra, as variáveis contidas nos questionários e a definição dos índices criados. 

4.1 Etapas da pesquisa 

Em primeiro lugar foi feita uma revisão bibliográfica sobre o tema. Logo após, o 

levantamento de dados para este estudo foi feito em duas etapas: a primeira consistiu em uma 

pesquisa de dados secundários em fontes como IBGE, Rais/Caged, Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil, Condepe/Fidem, entre outros; e a segunda etapa consistiu em uma 

pesquisa quantitativa tanto com os empresários do setor, como também com os consumidores. 

O questionário utilizado nas entrevistas com os empresários foi baseado no modelo elaborado 

pela Universidade Técnica Federal do Paraná, no departamento de Engenharia de Produção. O 

questionário aplicado com os consumidores foi de autoria própria com o auxílio do 

orientador, ambos encontram-se no Anexo 1 (empresários) e Anexo 2 (consumidores). 

A seguir estão relacionadas as etapas seguidas para a elaboração do trabalho: 

A. Levantamento bibliográfico. 

B. Estruturação da pesquisa de campo 

C. Elaboração da pesquisa quantitativa junto aos empresários e consumidores 

D. Análise dos dados obtidos 

E. Redação da dissertação 

F. Apresentação da dissertação.  

4.2 Detalhamento da pesquisa quantitativa 

A pesquisa foi realizada no mês de julho de 2009. Nela foram entrevistados dez 

empresários do ramo de confecção, em diferentes segmentos, e vinte consumidores. Na tabela 

abaixo se pode observar a lista das empresas que participaram da pesquisa, bem como seu 

segmento de atuação. 



Capítulo 4 Metodologia

   

30

Vale destacar que na identificação desses dez empresários que fizeram parte da amostra 

foram definidos alguns critérios, tais como, englobar os diversos segmentos produtivos da 

cadeia de confecção (moda feminina, moda masculina, moda praia, moda fitness e surf wear) , 

atuar no mercado há no mínimo cinco anos e serem lideranças de mercado, ou seja, empresas 

que influenciam as demais. Outro fator que merece atenção na escolha dessas empresas foi o 

investimento em comunicação visual da marca, que na região estudada, já é um importante 

diferencial no destaque das mesmas. Ressalte-se que a preocupação da pesquisa de campo não 

foi trabalhar com uma amostra estatisticamente significativa, mas detectar a visão de 

stakeholders e lideranças, os quais têm uma percepção mais nítida das tendências setoriais. As 

empresas selecionadas se encontram na Tabela 16. 

Na pesquisa com os consumidores, foi estabelecida a técnica de ponto fixo para 

identificação do entrevistado dentro do Polo Comercial de Caruaru. Essa técnica é bastante 

utilizada quando a pesquisa é realizada no fluxo; e, para que não haja viés na escolha do 

entrevistado, é determinado um ponto fixo no ambiente da coleta de dados e critérios, como 

por exemplo, abordar o entrevistado a cada cinco pessoas que passem por um ponto fixo, 

previamente determinado.   

Tabela 16 – Lista de empresas. 

Empresas Segmento 

Orangotango Material esportivo, surf wear e 
fitness

 

Rosa Rio Masculino e Feminino  

Realzen Fashion Feminino 

Medida Certa Masculino 

Scaven Masculino e Surf wear 

Rônega Masculino, Feminino e Moda Praia 

Maria Arruda Feminino 

Kikorum Jeans Masculino e Feminino 

Via Oryx Confecções Masculino e Feminino 

Andira Masculino e Feminino 

 



Capítulo 4 Metodologia

   

31

Na pesquisa junto aos consumidores do Polo de Confecções, foram entrevistadas 20 

pessoas que estavam fazendo compras no Centro da Moda de Caruaru. Foram selecionados 

compradores para uso pessoal/familiar, revendedores locais e de outros estados, sacoleiros, 

entre outros. 

Devido ao número reduzido de questionários aplicados; pode-se dizer que se trata de 

uma pesquisa exploratória e não representa o universo, não possuindo assim, uma margem de 

erro associada a ela.  

Em cada tipo de questionário (produtores e consumidores) foram coletadas variáveis 

que permitissem alcançar os objetivos do trabalho. Desta forma, fizeram parte do questionário 

aplicado aos produtores variáveis como: 

 

Caracterização da empresa 

 

Opinião sobre indicadores de participação no APL de confecções  

 

Importância de participar do APL 

 

Inovação organizacional: redes de empresas 

 

Formação gerencial e cultura empresarial 

 

Formação de parcerias 

 

Implementação de tecnologia de informação e comunicação 

(TICs) 

 

Política Públicas  

 

Inovação em marketing: imagem da marca forte 

 

Gestão de marca 

 

Mercado nacional e internacional 

 

Propriedade industrial 

 

Cultura empresarial 

 

Inovação de produtos e processos: design e tecnologia 

 

Qualidade e sustentabilidade 

 

Foco no resultado 

 

Políticas Públicas  

 

P&D, tecnologia e inovação 

 

Novos materiais utilizados nas matérias primas de confecção: valor 

agregado e sustentabilidade 

 

Design estratégico 

 

P&D e inovação 
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Propriedade industrial 

 
Acesso à tecnologia 

 
Avaliação da mão de obra utilizada 

 
Opiniões sobre treinamento e capacitação 

 
Dados sobre comercialização 

 
Avaliação da concorrência chinesa/asiática 

 

Processo criativo 

 

Divulgação 

 

Principais dificuldades e sugestões  

No caso do questionário aplicado aos consumidores as variáveis contempladas foram:  

 

Perfil dos consumidores 

 

Cidade de origem 

 

Tipo de produto adquirido 

 

Local de revenda 

 

Hábitos de consumo 

 

Volume de compras 

 

Aspectos negativos do Polo 

 

Sugestões  

4.2.1 Empresários: avaliando as respostas através de índices  

Com o objetivo de estabelecer um ranking entre os blocos da pesquisa junto aos 

empresários, foram criados alguns índices. A partir dos indicadores constantes no 

questionário, onde para cada resposta dada a um indicador específico, foi atribuído um peso 

com variação de 1 (baixa ocorrência) a 5 (alta ocorrência).  

Foram estabelecidos quatro grandes grupos de índices, quais sejam: 

 

Índice de inovação organizacional (redes de empresas)- Através das redes de empresas 

pode-se medir o grau de cooperação entre os empresários para a busca de inovação de 

produtos e sistemas gerenciais. Este índice envolve o grau de ocorrência em relação à 

capacitação de recursos humanos no APL de Confecções e o fomento para o 

entendimento da cultura da região no qual o APL de Confecções atua; também analisa 
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o nível de parcerias que o APL de Confecções tem com outras instituições e o bem 

como cooperativismo e associativismo entre os empresários da rede; observa o grau de 

ocorrência nas trocas de informações em tempo real e otimização de processos através 

da informática, ou seja, o nível de utilização de TICs e treinamento e políticas 

públicas.  

 
Índice de inovação em marketing – Envolve o grau de ocorrência na criação e 

consolidação das marcas do APL de Confecções no mercado; mensuração das ações 

que buscam novos mercados para o APL de Confecções; o meio jurídico que é 

utilizado para proteger a invenção de novos produtos e marcas; mensuração do nível 

de cultura do APL de Confecções para a promoção de novas marcas e produtos. 

 

Índice de inovação de produtos e processos – Como cada vez mais o mercado exige 

um produto personalizado e de alto valor agregado, é necessário que as indústrias de 

confecção do Polo do Agreste de Pernambuco invistam na inovação de produtos e 

processos de produção, com a intervenção de design diferenciado e altas tecnologias. 

Com isso esse índice irá detectar o nível de ações voltadas para a qualidade e 

sustentabilidade das MPEs; controle dos resultados do APL de Confecções bem como 

o planejamento dentro das empresas; grau de ocorrência de políticas públicas voltadas 

para a estratégia de conhecimento de desenvolvimento de produtos e processos na 

indústria de confecção, ou seja, a estrutura de instituições de ensino para a formatação 

de colaboradores especializados em inovação de produtos e processos para o setor de 

confecção; grau de ocorrência de pesquisas no APL de Confecções com o intuito de 

fornecer grupos de pesquisa para inovação e tecnologia de produtos e processos do 

setor do vestuário.  

 

Índice de novos materiais – Este índice apresenta a inovação de matérias primas como 

uma estratégia de agregar valor ao produto final e dá sustentabilidade às empresas. 

Para isso é necessário medir o grau de ocorrência das ações voltadas para o design, 

para a pesquisa, o desenvolvimento, e para a inovação de materiais para a indústria de 

confecção no APL e para o nível de acesso das empresas à tecnologia. 

Desta forma foram criados os seguintes índices: 

a) ÍNDICE DE INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL – redes de empresas (IO) 

IO = (IFG+IFP+ITIC+IPP )/4 
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Onde: 

IFG = Índice de formação gerencial e cultura empresarial 

Indicadores 
Peso: Grau de ocorrência 

 
variação de 1 (baixa ocorrência) a 5 (alta ocorrência). 

Capacitação dos gestores 

Capacitação dos operadores 

Entendimento da questão cultural 

Assessoria para a governança e projeto do APL 

Formação e informação sobre novas tendências organizacionais, tecnológicas e de mercado 

Criação de clube de empresários inovadores através de casos de sucesso de rede de empresas 

 

IFP = Índice de formação de parcerias 

Indicadores 
Peso: Grau de ocorrência 

 

variação de 1 (baixa ocorrência) a 5 (alta ocorrência). 

Projetos para estimular associativismo e cooperação 

Acordos de cooperação para intercâmbio de conhecimento e tecnologia (Missões Internacionais) 

Cadastro com informações de fornecedores 

Parcerias com sindicatos e associações locais 

Parcerias com instituição de ensino e pesquisa 

Parcerias com órgãos governamentais (municipal, estadual, federal) 

Parceria com órgão de fomento de MPE (SENAI, SEBRAE, SESI, REDE APL, FIEPE) 

 

ITIC = Índice de implementação de tecnologias de informação e comunicação  

Indicadores 
Peso: Grau de ocorrência 

 

variação de 1 (baixa ocorrência) a 5 (alta ocorrência). 

Publicação de boletim informativo 

Calendário de vendas 

Central de cadastro de fornecedores e representantes 

Criação de pacotes econômicos para aquisição de TICs 

Estrutura de capacitação de recursos para implementação de TICs em empresas de confecção 

Desenvolvimento de site de divulgação do APL 

 

IPP = Índice de políticas públicas 

Indicadores 
Peso: Grau de ocorrência 

 

variação de 1 (baixa ocorrência) a 5 (alta ocorrência). 

Projeto de desenvolvimento econômico 

Representação política para o APL 

Aumento de escolaridade de colaboradores 

Promoção e inserção do menor aprendiz no mercado 

Melhoria da qualidade de vida dos colaboradores 

Uso de regime tributário ou simplificado para MPEs de confecção 
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Construção de infra-estrutura (centro de eventos, aeroporto, creches) 

  
b) ÍNDICE DE INOVAÇÃO EM MARKETING (IM) 

IM = (IGM+IM+IP+IC )/4 

Onde: 

IGM = Índice de gestão de marca 

Indicadores 
Peso: Grau de ocorrência 

 

variação de 1 (baixa ocorrência) a 5 (alta ocorrência). 

Identidade territorial (criar logotipo e marca do APL) 

Projeto identidade visual do produto 

Forma recursos humanos especializados em novas marcas no APL 

Investe em campanha de divulgação das marcas ou marca do APL 

Faz campanhas de informação para os consumidores 

 

IMNI = Índice de mercado nacional e internacional 

Indicadores 
Peso: Grau de ocorrência 

 

variação de 1 (baixa ocorrência) a 5 (alta ocorrência). 

Divulga e busca novos mercados 

Realiza feira própria 

Realiza programa de extensão industrial para exportação 

Exporta os produtos das empresas 

Acompanha as tendências internacionais 

Realiza estudo de previsão de demanda da marca em conjunto 

Trabalha pontos fracos de marketing no APL 

 

IP = Índice de propriedade industrial 

Indicadores 
Peso: Grau de ocorrência 

 

variação de 1 (baixa ocorrência) a 5 (alta ocorrência). 

Incentiva o registro de propriedade industrial nas empresas 

Oferece linha de financiamento para registro de marcas a nível internacional 

 

IC = Índice de cultura empresarial 

Indicadores 
Peso: Grau de ocorrência 

 

variação de 1 (baixa ocorrência) a 5 (alta ocorrência). 

Faz estudo sobre a cultura de ações de marketing das empresas do APL 

Promove capacitação empresarial em marketing 
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c) ÍNDICE DE INOVAÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS (IP) 

IP = (IQ+IF+IPP+IP&D )/4 

Onde: 

IQ = Índice de qualidade e sustentabilidade 

Indicadores 
Peso: Grau de ocorrência 

 

variação de 1 (baixa ocorrência) a 5 (alta ocorrência). 

Programa de qualidade e sustentabilidade das empresas do APL 

Incentiva os empresários para a ampliação do uso de selos de qualidade e certificação padrão para o 
APL 

Articula as parcerias com instituições de pesquisa para soluções de problemas ambientais causados 
pelas indústrias de confecção 

 

IF = Índice de foco no resultado 

Indicadores 
Peso: Grau de ocorrência 

 

variação de 1 (baixa ocorrência) a 5 (alta ocorrência). 

Pesquisa e avaliação sistemática dos projetos do APL 

Identifica e cria nichos de mercado 

Incentiva o planejamento estratégico diferenciado das empresas 

Incentiva a reestruturação organizacional das empresas do APL 

Realiza sistematicamente a análise do ciclo de vida dos produtos de gestão dos resíduos industriais de 
confecção 

 

Ipp = Índice políticas públicas 

Indicadores 
Peso: Grau de ocorrência 

 

variação de 1 (baixa ocorrência) a 5 (alta ocorrência). 

Constrói uma estrutura de centro de design com eventos constantes 

Constrói laboratório de pesquisa e desenvolvimento com funcionamento adequado 

Elabora cursos técnicos e superiores de gestão de processos da indústria de confecção 

Cria política de retenção ou criação de talentos em design no próprio APL 

Cria concursos de desenvolvimento de coleção com os estudantes de moda 

 

IP&D = Índice P&D, tecnologia e inovação 

Indicadores 
Peso: Grau de ocorrência 

 

variação de 1 (baixa ocorrência) a 5 (alta ocorrência). 

Busca solução de gargalos tecnológicos através de pesquisas 

Fortalece ou forma no APL grupos de pesquisa em design e gestão de processos de produção 

Cria mecanismo de mapeamento para o mercado de confecção de tendências tecnológicas 

Investe em pesquisa valorizando o subproduto 
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d) ÍNDICE DE NOVOS MATERIAIS IN  

IN = (ID+IP&D+IPI+IAT )/4 

Onde: 

ID = Índice de design estratégico 

Indicadores 
Peso: Grau de ocorrência 

 

variação de 1 (baixa ocorrência) a 5 (alta ocorrência). 

Desenvolve ou compra matéria-prima com a ótica de desenvolvimento sustentável 

Tem parcerias com centros de pesquisa para o desenvolvimento de novos materiais 

Incentiva a ampliação do uso de selos de qualidade e certificação padrão para o APL 

Articula parcerias com instituições de pesquisa para soluções de problemas ambientais causados pelas 
indústrias de confecção 

Monitora a qualidade e sustentabilidade dos materiais do APL 

 

IP&D = Índice de P&D e inovação 

Indicadores 
Peso: Grau de ocorrência 

 

variação de 1 (baixa ocorrência) a 5 (alta ocorrência). 

Capacitam empresários e equipes técnicas em inovação de novos materiais 

Fortalece e amplia cursos de graduação e pós graduação voltados para a confecção 

 

IPI = Índice propriedade industrial 

Indicadores 
Peso: Grau de ocorrência 

 

variação de 1 (baixa ocorrência) a 5 (alta ocorrência). 

Mostra a empresários e profissionais que a confidencialidade é um fator de sucesso 

 

IAT = Índice de acesso a tecnologia 

Indicadores 
Peso: Grau de ocorrência 

 

variação de 1 (baixa ocorrência) a 5 (alta ocorrência). 

Promove a transferência de tecnologia entre as empresas do APL 

Incentiva a participação de empresários em eventos tecnológicos 

Cria ou renova parques industriais 

 

Como dito anteriormente, para cada indicador ilustrado nas tabelas acima, o 

entrevistado opinou sobre o grau de ocorrência no Polo, que variou em uma escala de 1 a 5 (1 

– nenhuma ocorrência, 2 – ocorrência baixa, 3 – ocorrência intermediária, 4 – ocorrência 

plausível e 5 – grande ocorrência). 
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Para construir os índices, os indicadores foram reduzidos a base 100, e em seguida 

foi calculada a média aritmética de cada um deles; com isso os resultados passaram a ter 

valores entre o zero, que representa nenhuma ocorrência, e o cem, grande ocorrência.  

Essa classificação auxiliou na identificação das potencialidades e fragilidades do 

Polo como um todo, bem como na elaboração de propostas de ações e políticas públicas que 

favoreçam o desenvolvimento econômico e sustentável da região. 

4.3 Conclusões 

Neste capítulo, foi explicitada a metodologia utilizada no decorrer deste trabalho, 

inicialmente com as etapas da pesquisa, seguida dos critérios de escolha da amostra, das 

variáveis contidas nos questionários aplicados junto aos empresários e consumidores, e, por 

fim, da definição dos índices utilizados no próximo capítulo referente à análise dos dados.
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

5.1 Empresários 

O principal objetivo da pesquisa quantitativa junto aos empresários foi entender a 

percepção dos mesmos com relação a estratégias de consolidação do Arranjo Produtivo Local 

de Confecção no Agreste Pernambucano. 

Com isso, o questionário foi dividido em blocos. O primeiro consistiu na caracterização 

das empresas, seguido pela percepção com relação a benefícios advindos do APL. O terceiro 

bloco abrangeu aspectos para a formação de um APL e o quarto bloco, aspectos individuais 

de cada empresa. 

Como foi dito anteriormente, na metodologia, foram aplicados dez questionários junto 

aos empresários ou gerentes administrativos dos estabelecimentos.  

Tabela 17 – Caracterização das empresas. 

Empresas Segmento Ano de 
Fundação 

No de 
Colaboradores Entrevistado Escolaridade 

Orangotango Material 
esportivo

 

1990 50 Proprietário Nível Médio 

Rosa Rio Masculino e 
Feminino 

 

1996 70 Proprietário Nível Médio 

Realzen Fashion Feminino 2004 19 Proprietário Nível 
Fundamental

 

Medida Certa Masculino 1975 40 Gerente Nível Superior 

Scaven Masculino e 
Surf wear

 

1995 250 Proprietário Nível Médio 

Rônega Masculino, 
Feminino e 

1990 30 Proprietário Nível Superior 

Maria Arruda Feminino 1996 25 Proprietário Nível Superior 

Kikorum Jeans Masculino e 
Feminino

 

1986 91 Gerente Nível Superior 

Via Oryx 
Confecções

 

Masculino e 
Feminino

 

1995 57 Proprietário Nível Médio 

Andira Masculino e 
Feminino

 

2004 27 Proprietário Nível Médio 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora. 
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5.2 Caracterização dos empresários entrevistados 

Um aspecto importante que merece destaque é o nível de escolaridade dos empresários 

e gerentes. Como se pode observar na Tabela 17, quatro dos dez entrevistados possuem nível 

superior, o que já é um grande avanço em se tratando da região estudada. Vale ressaltar que 

há alguns anos essa realidade era completamente diferente: os empresários mal tinham o 

ensino fundamental (Bezerra, 2004). Essa realidade está mudando, provavelmente porque 

quem está assumindo agora o cargo de gerência nessas empresas já são os filhos daqueles 

empresários, filhos estes que tiveram acesso à educação formal. Em Caruaru, por exemplo, a 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) já está presente, como também a Universidade 

Estadual de Pernambuco (UPE), a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Caruaru 

(FAFICA), a Faculdade de Direito de Caruaru (FADICA), a Faculdade do Vale do Ipojuca 

(FAVIPE), entre outras instituições de ensino. 

Essa tendência de elevação do nível de conhecimento dos dirigentes das empresas é 

considerada um fator favorável ao desenvolvimento da região. Tal fenômeno pode ser 

creditado ao papel exercido pelas Universidades e Faculdades não só na disseminação de 

técnicas e processos na área gerencial das empresas, bem como na implementação de novas 

tecnologias no processo produtivo que irão refletir diretamente na qualidade, sofisticação e 

competitividade dos produtos desenvolvidos.   

5.3 Opinião dos empresários sobre a participação no APL de confecções 

Para conhecer a opinião dos empresários sobre sua participação no APL de confecções, 

foram utilizados alguns indicadores relacionados na Tabela 18. Para cada indicador foi 

atribuído um grau de importância de 1 a 5 que, no tratamento dos dados, foram reduzidos a 

base 100 com o objetivo de estabelecer um ranking entre eles.  

Na análise dos fatores que motivam os empresários a participar de atividades 

cooperativas com outras empresas do Polo de Confecções, pode-se observar que os 

empresários entrevistados reconhecem a importância de estarem trabalhando juntos, desde 

que dessa associação lhes venha alguma vantagem individual. Já um tipo de associação que 

exija um relacionamento direto com outros microempresários é menos valorizado como pode 

ser constatado na Tabela 18. 
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Esse é um fator que merece destaque, pois a cooperação entendida aqui como troca de 

experiências e informações entre os agentes locais, constitui um importante pré-requisito para 

o desenvolvimento do APL.  

Vale destacar que uma prática presente em grande parte das empresas integrantes do 

Polo é a cópia e, segundo Schumpeter, com seu conceito de destruição criativa, esse 

“costume” da região pode ser lapidado de forma a criar uma cultura de cópia inovadora, ou 

seja, os empresários devem sim copiar o sucesso alheio, porém devem agregar algo novo 

promovendo a substituição dos produtos e criando novos hábitos de consumo.  

Tabela 18 – Grau de Importância. 

Indicadores da importância atribuída pelos empresários à participação no APL 

Ter maiores conhecimentos a custos reduzidos 100,0 

Aumentar o grau de confiança e ética entre os integrantes do APL 95,0 

Criar um ambiente de confiança devido à convivência ajuda mútua 95,0 

Aumentar a credibilidade das empresas no mercado 92,5 

Com o aumento do número de empresas aumenta também os benefícios 92,5 

Ter a possibilidade de redução de custo de uma forma geral 92,5 

O crescimento na economia da região, produzido pelo APL 92,5 

A entrada na organização do APL para o crescimento da minha empresa 92,5 

Aumentar minha estabilidade e diminuir minha incerteza no mercado 
competitivo 

90,0 

Ter formas rígidas de controle de funcionamento do APL 90,0 

Impedir as ações oportunistas de alguns empresários 90,0 

Conseguir ganhos sociais com a participação da sociedade 90,0 

Poder apresentar reivindicações comuns 90,0 

Criar fóruns e ambientes para discussão 90,0 

Aumentar meus ganhos e oportunidades sendo associados do APL 87,5 

Ter benefícios através de marketing em conjunto 87,5 

A ação cooperativa entre os empresários 85,0 

Ter uma articulação com outros parceiros 85,0 

Crescer através de relações com outros micro empresários 77,5 

Aumentar o número de relações com outras empresas e de relações 
sociais

 

75,0 

O   Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora. 

G+IFP+ITIC+ 

5.4 Análise dos Índices 

A análise a seguir não tem o objetivo de classificar ou não o Polo de Confecções do 

Agreste como um Arranjo Produtivo ou Conglomerado de Empresas, mas sim de desenvolver 

políticas públicas que fortaleçam o setor. O desenvolvimento dessas políticas públicas deve 
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ser pautado pela identificação de fatores que devem ser fortalecidos para melhorar a 

competitividade do setor de confecções. Dessa forma, os índices apresentados são valores 

relativos que permitem a formação de um ranking e facilitam a identificação dos fatores 

potenciais e frágeis do setor. 

 
Índice de inovação organizacional IO 

O índice de inovação organizacional tem o objetivo de medir o grau de ocorrência de 

cooperação entre os empresários para a busca de inovação de produtos e sistemas gerenciais. 

Como se pode observar, esse índice obteve o melhor resultado, correspondendo a 35,4. Porém 

isto é relativamente baixo uma vez que a escala varia entre 0 e 100. Em segundo lugar, ficou o 

índice de novos materiais com 34,0; e, em terceiro lugar, o índice de inovação de produtos e 

processos com 25,9, seguido do índice de inovação em marketing com 22,8. Vale destacar 

que o grau de ocorrência dos indicadores que compuseram os índices mencionados, percebido 

pelos empresários entrevistados ainda é muito baixo. Isto é uma indicação de que será 

necessário um grande esforço por parte da própria iniciativa privada em parceria com órgãos e 

entidades de fomento e do poder público para reverter essa situação e criar uma base sólida 

para o crescimento e desenvolvimento do Polo de Confecções.  

IO = (IFG+IFP+ITIC+IPP )/4 
IO = 35,4 

 

Tabela 19 – IFG = Índice de formação gerencial e cultura empresarial   

Formação e informação sobre novas tendências organizacionais, 
tecnológicas e de mercado 

57,5 

Capacitação dos gestores 52,5 

Entendimento da questão cultural 44,7 

Criação de clube de empresários inovadores através de casos de sucesso 
de rede de empresas 

40,0 

Capacitação dos operadores 37,5 

Assessoria para a governança e projeto do APL 30,0 

IFG

 

43,7 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.    
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Tabela 20 – IFP = Índice de formação de parcerias 

Parceria com órgão de fomento de MPE (SENAI, SEBRAE, SESI, 
REDE APL, FIEPE) 

67,5 

Parcerias com sindicatos e associações locais 52,2 

Parcerias com instituição de ensino e pesquisa 47,5 

Acordos de cooperação para intercâmbio de conhecimento e tecnologia 
(Missões Internacionais) 

32,5 

Projetos para estimular associativismo e cooperação 30,0 

Parcerias com órgãos governamentais (municipal, estadual, federal) 30,0 

Cadastro com informações de fornecedores 16,7 

IFP

 

39,5 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.  

Tabela 21 –  ITIC = Índice de implementação de tecnologias de informação e 

comunicação  

Publicação de boletim informativo 37,5 

Estrutura de capacitação de recursos para implementação de TICs em 
empresas de confecção 

25,0 

Calendário de vendas 22,5 

Criação de pacotes econômicos para aquisição de TICs 22,5 

Desenvolvimento de site de divulgação do APL 20,0 

Central de cadastro de fornecedores e representantes 10,0 

ITIC

 

22,9 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.  

Tabela 22 –  IPP = Índice de políticas públicas 

Construção de infra-estrutura (centro de eventos, aeroporto, creches) 38,9 

Projeto de desenvolvimento econômico 37,5 

Uso de regime tributário ou simplificado para MPEs de confecção 37,5 

Aumento de escolaridade de colaboradores 35,0 

Promoção e inserção do menor aprendiz no mercado 35,0 

Melhoria da qualidade de vida dos colaboradores 35,0 

Representação política para o APL 30,0 

IPP

 

35,6 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.  

Ao analisar separadamente cada índice podem-se identificar quais indicadores precisam 

ser reforçados para fortalecer o arranjo como um todo. No caso do índice de inovação 

organizacional, os indicadores que necessitam ser reforçados são os ligados à implementação 

de tecnologias de informação e de comunicação e ao desenvolvimento de um site único de 
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divulgação do APL. No caso da implementação de tecnologias de informação e de 

comunicação a solução pode vir através da criação de uma central de cadastro de fornecedores 

e de representantes que possibilite compras em conjunto aumentando assim o poder de 

barganha dos empresários da região. Além disso, facilita a troca de informações entre os 

empresários sobre o desempenho de cada fornecedor com relação ao cumprimento do prazo 

de entrega ao preço e à forma de pagamento através de um espaço destinado à avaliação de 

cada um deles.  

No que se refere ao desenvolvimento de um site único de divulgação do APL, ele 

diminuiria os custos individuais de cada empresa e aumentaria o número de visitações devido 

a um apelo maior de empresas divulgando em um só ambiente virtual. 

Um ponto positivo a ser registrado é o grau de ocorrência relativamente elevado das 

parcerias entre os empresários e órgão de fomento como, por exemplo, o Sebrae, o Senai, e o 

órgão de ciência e tecnologia - ITEP. 

Outro ponto que merece destaque é a infraestrutura dos centros comerciais de Caruaru 

(Polo Comercial de Caruaru), Santa Cruz do Capibaribe (Moda Center) e Toritama (Centro de 

Compras de Toritama), o que é positivo porque consegue convergir grande parte das empresas 

em um só lugar beneficiando principalmente os consumidores atacadistas que geralmente 

dispõem de pouco tempo em cada município.  

 

Índice de inovação em marketing IM 

O índice de inovação em marketing mede o grau de ocorrência na criação e na 

consolidação das marcas do APL de Confecções. Também incentiva a busca de novos 

mercados tanto a nível nacional como internacional, promove a busca por meios jurídicos de 

proteção às marcas, fomenta a invenção de novos produtos e ainda faz crescer o nível de 

cultura do APL para a promoção de novas marcas e produtos. 

Os dados mostram que, para melhorar o índice de inovação em marketing, algumas 

ações devem ser priorizadas na região como: campanhas mais intensas de divulgação das 

marcas do APL e, também, campanhas informativas para os consumidores através de 

catálogos, anúncios em jornais e revistas especializadas. 

Outro item que auxilia no processo de divulgação é o desenvolvimento de uma 

identidade territorial através da criação de uma marca e logotipo da região, a exemplo da 
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logomarca criada para o APL de Gesso (Figura 4), localizado no Sertão do Araripe – 

Pernambuco.  

 

Fonte www.braziliangypsum.com:  

Figura 4 – Logomarca do APL de Gesso do Sertão do Araripe  

Outro indicador que merece atenção redobrada diz respeito à propriedade industrial: é 

importante esclarecer aos empresários da região a necessidade de registrar suas marcas tanto a 

nível nacional quanto internacional uma vez que algumas empresas já começaram a atingir 

esse mercado.   

IM = (IGM+IM+IP+IC )/4 
IM = 22,8 

 

Tabela 23 –  IGM = Índice de gestão de marca 

Identidade territorial (criar logotipo e marca do APL) 22,5 

Projeto identidade visual do produto 20,0 

Forma recursos humanos especializados em novas marcas no APL 17,5 

Investe em campanha de divulgação das marcas ou marca do APL 12,5 

Faz campanhas de informação para os consumidores 10,0 

IGM

 

16,5 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.  

Tabela 24 –  IMNI = Índice de mercado nacional e internacional 

Realiza feira própria 57,5 

Divulga e busca novos mercados 42,5 

Acompanha as tendências internacionais 42,5 

Realiza programa de extensão industrial para exportação 35,0 

Trabalha pontos fracos de marketing no APL 27,5 

Exporta os produtos das empresas 20,0 

Realiza estudo de previsão de demanda da marca em conjunto 17,5 

IM

 

34,6 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora. 

http://www.braziliangypsum.com:
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Tabela 25 –  IP = Índice de propriedade industrial 

Incentiva o registro de propriedade industrial nas empresas  22,5 

Oferece linha de financiamento para registro de marcas a nível 
internacional  

10,0 

IP

 
16,3 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.  

Tabela 26 –  IC = Índice de cultura empresarial 

Faz estudo sobre a cultura de ações de marketing das empresas do APL  25,0 

Promove capacitação empresarial em marketing  22,5 

IC

 

23,8 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.  

Vale destacar que algumas ações realizadas em parceria com o SEBRAE Caruaru como 

a divulgação e busca de novos mercados através das visitas técnicas e missões empresariais, e 

a participação de algumas empresas do Polo em feiras e eventos do setor (como, por exemplo, 

o Fashion Rio) elevaram o índice de inovação em marketing. Essas ações são de fundamental 

importância não só porque motivam os empresários a melhorar a qualidade dos seus produtos 

uma vez que, para participar em eventos e feiras renomados, o nível de exigência do 

consumidor é bem mais elevado, como também por se relacionarem com outros empresários 

de diversas regiões do país aumentando assim a probabilidade de troca de experiências e a 

observação de novas tendências de mercado.  

 

Índice de inovação de produtos e processos IP 

Esse índice é de fundamental importância para a sobrevivência do Polo por causa da alta 

competitividade do setor de confecções. Ao invés de produzir commodities e competir 

exclusivamente por preço, as empresas devem procurar desenvolver artigos personalizados, 

com alto valor agregado e uma das formas de alcançar esses objetivos é através de 

investimentos em programas de qualidade, formação de pessoal, pesquisa e desenvolvimento 

e inovação de produto e processos. 

IP = (IQ+IF+IPP+IP&D )/4 
IP = 25,9 
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Tabela 27 –  IQ = Índice de qualidade e sustentabilidade 

Articula as parcerias com instituições de pesquisa para soluções de 
problemas ambientais causados pelas indústrias de confecção 

47,5 

Programa de qualidade e sustentabilidade das empresas do APL 20,0 

Incentiva os empresários para a ampliação do uso de selos de qualidade e 
certificação padrão para o APL 

20,0 

IQ

 
29,2 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.  

Tabela 28 - IF = Índice de foco no resultado 

Realiza sistematicamente a análise do ciclo de vida dos produtos de gestão 
dos resíduos industriais de confecção 

22,5 

Pesquisa e avaliação sistemática dos projetos do APL 20,0 

Identifica e cria nichos de mercado 20,0 

Incentiva o planejamento estratégico diferenciado das empresas 12,5 

Incentiva a reestruturação organizacional das empresas do APL 12,5 

IF

 

17,5 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.  

Tabela 29 - Ipp = Índice políticas públicas 

Constrói uma estrutura de centro de design com eventos constantes 42,5 

Elabora cursos técnicos e superiores de gestão de processos da indústria de 
confecção 

42,5 

Cria política de retenção ou criação de talentos em design no próprio APL 37,5 

Cria concursos de desenvolvimento de coleção com os estudantes de moda 35,0 

Constrói laboratório de pesquisa e desenvolvimento com funcionamento 
adequado 

17,5 

Ipp

 

35,0 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.  

Tabela 30 - IP&D = Índice P&D, tecnologia e inovação 

Fortalece ou forma no APL grupos de pesquisa em design e gestão de 
processos de produção

 

30,0 

Cria mecanismo de mapeamento para o mercado de confecção de 
tendências tecnológicas 

25,0 

Busca solução de gargalos tecnológicos através de pesquisas 17,5 

Investe em pesquisa valorizando o subproduto 15,0 

IP&D

 

21,9 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.  

Com relação ao Índice de inovação de produtos e processos, pode-se notar nos quadros 

acima, que o índice que representou o maior nível de ocorrência foi o de políticas públicas, 
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seguido do índice de qualidade e sustentabilidade. Vale destacar que a presença relativamente 

recente da Universidade Federal de Pernambuco como também da Universidade de 

Pernambuco com cursos direcionados ao setor de Moda elevará, em breve, esses índices, 

principalmente os relacionados às políticas públicas. Ressaltem-se também os que se referem 

a articulações com instituições de pesquisa para soluções de problemas ambientais causados 

pelas indústrias de confecção.  

Essa questão de impacto ambiental é de fundamental importância sobretudo no setor de 

lavanderias industriais que estão localizadas, em sua maioria, no município de Toritama. Este 

segmento da cadeia produtiva de confecção provoca um grave impacto ambiental no Rio 

Capibaribe por despejar, segundo Silva (2005), cerca de 70% dos seus efluentes industriais e 

sanitários sem tratamento na rede pluvial. Com relação ao combustível utilizado, 

aproximadamente, 70% das lavanderias utilizam a lenha e 85% não possuem sistema de 

controle da poluição atmosférica. Este levantamento foi realizado em 2005, com 56 

lavanderias localizadas em Toritama, por uma equipe técnica do CPRH, coordenada pelo 

Engenheiro Químico Gilson Lima da Silva. 

Outro aspecto relevante observado durante as visitas técnicas à região foi a falta de 

padronização das peças produzidas com relação ao tamanho, ou seja, cada fabricante cria 

critérios próprios para a numeração das roupas. Logo, o desenvolvimento de critérios comuns 

para a determinação da numeração das peças facilitaria o atendimento dos lojistas aos 

consumidores e reduziria consideravelmente o número de trocas no varejo.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em parceria com a Associação 

Brasileira de Vestuário (Abravest), estão desenvolvendo um projeto de padronização das 

roupas. Porém enquanto essa norma não estiver disponível, as principais associações do Polo 

de Confecções do Agreste juntamente com o SINDVEST – PE já deveriam ter estipulado suas 

próprias normas tanto para o Polo, quanto para o estado como um todo. 

Para elevar ainda mais a qualidade dos artigos confeccionados, seria necessária a 

implementação de um selo de qualidade para as empresas integrantes do Polo, e para adquiri-

lo a empresa deveria atender a vários critérios, como: preservação do meio ambiente, 

padronização do tamanho das peças, modelagem, design e acabamento final. Essas medidas 

iriam contribuir para melhorar a imagem do Polo que ainda está, embora em menor 

intensidade, associada à imagem da antiga sulanca. 
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Índice de novos materiais IN 

O índice de novos materiais envolve variáveis como design estratégico, P&D e 

inovação, propriedade industrial e nível de acesso das empresas à tecnologia. Todas essas 

variáveis juntas contribuem tanto para agregar valor ao produto final, como para aumentar a 

sustentabilidade das empresas.  

IN = (ID+IP&D+IPI+IAT )/4 
IN = 34,0 

 

Tabela 31 - ID = Índice de design estratégico 

Articula parcerias com instituições de pesquisa para soluções de 
problemas ambientais causados pelas indústrias de confecção 

65,0 

Incentiva a ampliação do uso de selos de qualidade e certificação padrão 
para o APL 

35,0 

Monitora a qualidade e sustentabilidade dos materiais do APL 32,5 

Tem parcerias com centros de pesquisa para o desenvolvimento de novos 
materiais 

27,5 

Desenvolve ou compra matéria-prima com a ótica de desenvolvimento 
sustentável 

17,5 

ID 35,5 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.  

Tabela 32 - IP&D = Índice de P&D e inovação 

Fortalece e amplia cursos de graduação e pós graduação voltados para a 
confecção

 

37,5 

Capacitam empresários e equipes técnicas em inovação de novos materiais 30,0 

IP&D 33,8 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.  

Tabela 33 - IPI = Índice propriedade industrial 

Mostra a empresários e profissionais que a confidencialidade é um fator de 
sucesso 

35,0 

IPI

 

35,0 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.    
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Tabela 34 - IAT = Índice de acesso a tecnologia 

Incentiva a participação de empresários em eventos tecnológicos 45,0 

Cria ou renova parques industriais 40,0 

A transferência de tecnologia entre as empresas do APL 10,0 

IAT

 
31,7 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.  

Como já foi constatado anteriormente, o nível de cooperação entres as empresas do Polo 

de Confecções do Agreste ainda é muito baixo, o que se pode observar no indicador 

transferência de tecnologia entre as empresas. Este ainda é um ponto crítico na região e difícil 

de ser resolvido a curto prazo, pois envolve questões como a cultura empresarial da região e a 

restrição à mudança por grande parte dos empresários. 

Vale destacar que o Centro Acadêmico do Agreste (CAAG), da Universidade Federal 

de Pernambuco, dispõe desde 2006, nove cursos nas áreas de Engenharia Civil, Design (com 

ênfase em Design Gráfico, Design de Produto e Design de Moda), Economia, Administração, 

Pedagogia, Licenciatura em Química, Física e Matemática e Engenharia de Produção. A 

Universidade de Pernambuco oferece o curso de Administração com ênfase em marketing da 

moda e Sistema de Informação no Campus Caruaru. Essas novas oportunidades de cursos 

superior vão elevar o nível de escolaridade dos profissionais envolvidos no segmento da 

Moda na região que serão os prováveis tomadores de decisões das empresas.  

Esse ambiente acadêmico associado ao setor empresarial podem estabelecer parcerias 

altamente benéficas que poderão fortalecer o Polo, principalmente no aspecto da cultura 

empresarial, na inovação e na sustentabilidade da região como um todo.  

5.5 Consumidores e suas Visões 

Para conhecer o perfil dos compradores no Polo de Confecções do Agreste foram 

aplicados 20 questionários no Centro da Moda de Caruaru a pessoas que estivessem fazendo 

compras no local e que tivessem, no mínimo, 16 anos.  

A seguir está o perfil sócio demográfico

 

desses compradores. 

 

Sexo: Foram entrevistados 7 homens e 13 mulheres.  

 

Idade: A maior parte tinha entre 25 e 39 anos (12 deles) enquanto 6 tinham 

entre 40 e 59 e apenas 2 tinham entre 16 e 24 anos. 
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Instrução: No que se refere ao nível de instrução, a predominância foi do 

ensino médio (12 entrevistados) seguido do ensino superior (6), tendo sido 

registrados apenas 2 entrevistados com o ensino fundamental ou sem instrução. 

 
Município de origem (onde mora): Caruaru e Recife foram os municípios de 

origem registrados com maior frequência entre os compradores entrevistados 

no Polo: 6 deles vinham de Caruaru e 5 do Recife. Observa-se que os outros 9 

entrevistados vinham de 9 municípios diferentes, sendo 5 deles de outros 

estados: 2 deles da Bahia (Paulo Afonso e Juazeiro), 1 de Alagoas (Maceió) e 1 

de Santa Catarina (Gaspar). De outras cidades de Pernambuco eram 4 dos 

consultados. 

 

Ocupação principal (em termos de renda):

 

Dentre os entrevistados, 4 eram 

sacoleiros, 3 eram proprietários de lojas, 2 se declararam vendedores de 

roupas, 2 autônomos e 2 funcionários públicos. Os outros 7 eram um 

atendente, costureira, enfermeira, mecânico industrial, assessor parlamentar, 

empresária e representante comercial.  

O questionário dos consumidores também coletou informações relativas às 

características e ao destino das compras feitas no Polo, especificadas abaixo. 

 

Motivação das compras: Dos consultados, 10 estavam fazendo compras apenas 

para consumo pessoal ou de sua família. A outra metade destinava as compras 

feitas totalmente para revenda (7 casos) enquanto 3 afirmaram que as compras 

seriam parte para revenda e parte para consumo pessoal/familiar. 

 

Destino das vendas: o principal destino das vendas, de acordo com os 

entrevistados, é o Estado de Pernambuco, envolvendo o Agreste Central, 

Meridional e Setentrional, a Região Metropolitana e a Zona da Mata Norte e 

Sul. O quadro abaixo apresenta os municípios destino das peças produzidas no 

Polo. 

Tabela 35 –Destino das vendas 

 

Municípios

  

Região

 

Ibirajuba Agreste Central 

São  Bento do Una Agreste Central 

Lajedo Agreste Meridional 

Jupi Agreste Meridional 
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Limoeiro Agreste Setentrional 

Feira Nova Agreste Setentrional 

Carpina Mata Norte 

Lagoa do Carro Mata Norte 

Vitória Mata Sul 

Recife Metropolitana 

Camaragibe Metropolitana 

Maceió Alagoas 

Juazeiro  Bahia 

Paulo Afonso Bahia 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.  

 

Meses mais freqüentes de compra:

 

As respostas dos entrevistados revela que a 

sazonalidade das compras no Polo é semelhante à existente no comércio de 

confecções em geral: os meses de maior frequência de compras são junho, 

julho, outubro, novembro e dezembro. 

 

Segmentos mais procurados:

 

A procura maior, entre os consultados no Polo, 

foi por roupas tanto femininas (16 respostas) como masculinas (13 respostas), 

seguidas pela moda infanto-juvenil (7 respostas). Cama/mesa e banho e 

acessórios receberam uma resposta cada uma.  

 

Razão para comprar no Polo:

 

o preço é a motivação principal dos compradores 

consultados: ele foi citado em 15 respostas. Também foram citadas como 

razões para comprar no Polo a qualidade (8 respostas), a comodidade (6 

respostas) e a variedade. Com uma referência cada, foram citados ainda: o 

design das roupas, a proximidade do local, o desejo de conhecer o Polo. 

 

Formas de pagamento:

 

Predomina, entre os consultados, os pagamentos à vista 

(13 respostas), embora 9 respostas tenham indicado as vendas a prazo. 

 

Meios de pagamento:

 

dinheiro (14 respostas) e cartão de crédito (10 respostas) 

são o meios de pagamento mais utilizados nas compras.  

As opiniões sobre o Polo

 

também foram registradas no que se refere 

 

Avaliação do local de compra: O polo foi bem avaliado pelos entrevistados: 14 

deles o avaliaram como bom e 3 como ótimo. Apenas 1 considerou o local de 

compras ruim enquanto 2 o avaliaram como regular. 
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Aspectos negativos do Polo: Os aspectos negativos do Polo citados com maior 

frequência pelos entrevistados foram a distância (7 respostas), a falta de 

variedade (5 respostas) e a falta de segurança no Polo (3 respostas). Os demais 

aspectos negativos receberam uma indicação cada um.  

 
Avaliação das peças vendidas no Polo: a avaliação de vários aspectos das peças 

mostrou que os compradores avaliam bem o produto em termos de design, de 

acabamento e da qualidade do tecido. A modelagem das peças e, 

principalmente, a exclusividade do produtos foram os itens pior avaliados 

pelos consultados. 

Tabela 36 – Avaliação 

Avaliação O 
design 

O 
acabamento 

A 
qualidade 
do tecido 

A 
moldagem 
das peças 

A exclusividade 
de produtos 

Ótimo 2 1 4 1 1 

Bom 12 14 10 9 9 

Regular 6 5 5 9 5 

Ruim - - - - - 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.   

 

Hábitos de compra em outros Polos: a maior parte dos entrevistados (11) tem, 

em Toritama, uma outra opção de compras, seguindo-se Caruaru (7 

entrevistados) e Santa Cruz do Capibaribe (6). Foram citados ainda o Shopping 

Caruaru, Fortaleza e São Paulo. 

 

O que o Polo não tem e deveria ter:

 

As respostas sobre o que os compradores 

gostariam de ter no Polo se dividiram, não havendo predominância forte de 

qualquer uma delas. 

Tabela 37 – O que o Polo não tem e deveria ter 

O que o Polo não tem e deveria ter 

Preço baixo 

Segurança, falta de policiais 

Roupas de qualidade com preço  bom 

Maior variedade de modelos 

Mais modelos de camisa 

Carros para levar as compras 
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Lojas grandes para vender mais barato como atacadão de roupa 

Mais modelos de blusas femininas 

Aceitação de cheques 

Um guia das lojas 

Uma grande loja de artigos diversos, não só de roupas 

Farmácia e mercado 

Telefone público 

Central de informações 

Variedades da moda feminina 

Padronização dos tamanhos 

    Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.  

 

Modificações propostas para o Polo:

 

Também no que se refere às sugestões de 

modificação no Polo não foram registradas frequências mais elevadas em 

qualquer delas. A maior proporção de entrevistados (4 deles) afirmou não 

sentir falta de nada no Polo.  

Tabela 38 – Modificações propostas para o Polo 

 

Modificações propostas para o Polo  

Divulgar as lojas 

Mais promoções 

Mais policiamento 

Ônibus, uma linha exclusiva 

Maior número de lojas no polo 

Mais variedade 

Mais um dia na semana de feira 

Melhorar o mapeamento, ou  seja, colocar cada segmento em um 

Ônibus direto para a rodoviária 

Lugar para estacionar com segurança 

Ar condicionado no verão, porque é muito quente 

Atrairia mais empresas 

A qualidade da praça de alimentação  

Shows 

     Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora.  
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5.6 Conclusões 

Este capítulo apresentou a análise dos dados obtidos na pesquisa de campo realizada 

junto aos empresários e consumidores do Polo de Confecções do Agreste Pernambucano. 

Foram expostos, também, os quatro índices – Índice de Inovação Organizacional (35,4), 

Índice de inovação em Marketing (22,8), Índice de Inovação de Produtos e Processos (25,9), 

Índice de Novos Materiais (34,0), calculados a partir da percepção dos empresários com 

relação aos diversos indicadores pré-estabelecidos no instrumento de pesquisa. 

Alguns dos principais indicadores da pesquisa são: 

 

Aumento do nível de escolaridade dos proprietários/dirigentes das empresas de 

confecção do Polo; 

 

O baixo índice de cooperação entre as empresas, com reduzida troca de 

experiências e tecnologias; 

 

Ausência de um cadastro único de fornecedores; 

 

Baixo investimento na divulgação do Polo como um todo, através de sites, 

propagandas em jornais e revistas especializadas; realização de eventos como 

desfiles e semana de moda e criação da marca da região; 

 

Falta de padronização na numeração das peças produzidas; 

 

Ausência de selo de qualidade para o Polo.  

Outro fator que merece destaque é a motivação principal dos consumidores: atualmente, 

o preço é o fator mais citado nas entrevistas, e como já foi dito anteriormente, além do preço, 

o Polo tem que atrair consumidores por outros fatores, tais como design arrojado, tecnologia 

nos tecidos utilizados, modelagem, acabamento final das peças, entre outros.  

O próximo capítulo apresentará as principais conclusões e recomendações resultantes da 

presente dissertação.   
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Ao longo desta dissertação foi possível detectar potencialidades e fragilidades no Polo de 

Confecções do Agreste Pernambucano através dos dados secundários disponíveis como 

também através da pesquisa de campo exploratória realizada junto aos empresários da região 

e aos consumidores dos produtos fabricados no Polo. A indústria de vestuário na região surgiu 

devido à necessidade de combater às adversidades climáticas da região que inibiam a prática 

da agricultura. Com isso, a população local encontrou na confecção uma saída para o 

desenvolvimento econômico destes municípios (Caruaru, Toritama, Santa Cruz do 

Capibaribe). 

O Polo é composto por empresas de micro e pequeno porte em que a maioria da família 

participa do processo produtivo. Esses fatores contribuíram para a diminuição da 

concentração de renda na região constatado pelo índice de Gini, bem como a reduzida taxa de 

desemprego. Este último não é possível mostrar com dados oficiais visto que a maioria das 

empresas ainda é informal; só se pode comprovar essa taxa de empregabilidade através de 

dados secundários disponíveis no estudo de Caracterização Econômica do Polo de Confecções 

do Agreste Pernambucano. Por outro lado, alguns dados oficiais contribuem para a 

corroboração desta hipótese; um deles é a taxa de pobreza e indigência que se mostrou 

bastante inferior ao do estado de Pernambuco. Outro dado relevante é o crescimento 

populacional dos municípios de Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. Enquanto essa taxa 

para o estado de Pernambuco correspondeu a 11,1%, para os municípios citados acima, esse 

incremento foi de 54% e 46%, respectivamente, o que reflete um acelerado desenvolvimento 

econômico devido às indústrias de confecções que acarretaram uma migração da população 

de outros municípios para essa região. 

Outro fator positivo da região é o arranjo produtivo local de confecções que surgiu ao 

longo do tempo. Com isso, os empresários de confecção conseguiram atrair empresas de 

aviamentos, tecidos, máquinas, reduzindo o custo de frete e também o estoque, viabilizando 

uma produção just in time.  

Alguns atores de fomento também foram atraídos para a região, como, por exemplo, o 

Sebrae, o Senac, o Itep como órgão de ciência e tecnologia, algumas universidades públicas e 

privadas com a finalidade de promover a capacitação profissional. Estas instituições 

fortalecerão o Polo, principalmente, no aspecto da cultura empresarial, inovação e 

sustentabilidade da região como um todo, além de organizarem o setor estimulando a criação 
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de feiras, eventos, desfiles, rodadas de negócios. Vale destacar que ações realizadas em 

parceria com o SEBRAE Caruaru na divulgação e busca de novos mercados através de visitas 

técnicas e missões empresariais foram identificadas como pontos positivos durante as 

entrevistas com os empresários. 

A especialização produtiva também foi detectada ao longo deste estudo. É evidente que 

Toritama produz basicamente peças de jeans. Caruaru se especializou na produção de peças 

em malha e tecido plano; e Santa Cruz do Capibaribe em moda praia, roupas íntimas além do 

surf wear e street wear. 

Uma fragilidade percebida foi a ausência de identidade de marca na região, e, ao longo da 

pesquisa, foi mostrada a importância dessa identidade na diferenciação dos produtos. Pode-se 

notar que a maioria das empresas não investe na logomarca, na programação visual, ou no 

layout da loja. Além disso, a falta de profissionais qualificados na área de criação como, 

designers, estilistas, modelistas, contribui para a baixa qualidade das peças produzidas no 

Polo. Com isso, atualmente, a região compete no mercado exclusivamente por preço, 

produzindo apenas commodities com baixo valor agregado e identidade. 

Para que esse tipo de competição seja minimizado, é necessário fazer algumas 

adequações no processo produtivo da região. Alguns fatores que precisam ser melhorados são: 

o design, a modelagem, o layout, a qualidade. Isso faz com que o produto tenha maior valor 

agregado e aumente a credibilidade da região no mercado. Também poderia tornar os artigos 

exclusivos, quando os mesmos deixariam de competir não somente pelo preço, mas sim pela 

estética, qualidade e identidade das peças.  

Além desses fatores citados acima, outras recomendações foram identificadas durante a 

pesquisa de campo para a melhoria do Polo de Confecções do Agreste. São elas:  

 

Desenvolver um site único de divulgação do APL;  

 

Promover campanha intensa de divulgação das marcas do Polo através de 

catálogos composto por várias marcas, anúncios em jornais e revistas 

especializadas;  

 

Criar uma marca para o Polo de Confecções do Agreste da mesma forma que 

foi criada no Polo Gesseiro do Araripe;  
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Desenvolver um cadastro único de fornecedores e representantes viabilizando 

assim compras em conjunto o que reduz o custo das mercadorias pelo volume e 

maior poder de barganha;  

 
Esclarecer aos empresários do Polo a importância do registro da marca como 

proteção à propriedade industrial;  

 

Aumentar investimento em pesquisa e desenvolvimento, principalmente em se 

tratando dos impactos ambientais causados pela atividade econômica de 

confecção, com destaque para as lavanderias industriais localizadas no 

município de Toritama. Segundo Silva (2005), 70% dos efluentes industriais e 

sanitários das lavanderias de Toritama são despejados no Rio Capibaribe sem o 

tratamento adequado, isso associado ao fato de que grande parte das 

lavanderias não possuem sistema de controle de poluição atmosférica uma vez 

que 70% delas utilizam lenha como principal combustível.  

 

Aumentar o nível de cooperação técnica entre as empresas integrantes do Polo. 

Vale destacar que esse item é de extrema importância para a sobrevivência de 

um Arranjo Produtivo, porém muito difícil de implantar, pois está diretamente 

relacionado à cultura empresarial da região;  

 

De acordo com a pesquisa exploratória realizada junto aos consumidores, a 

razão principal para comprar no Polo é o preço baixo, este é um fator 

alarmante, pois quando comparamos os produtos do Agreste com os dos 

chineses, o segundo consegue ser ainda mais competitivo, pois consegue 

agrega um preço ainda mais baixo do que no Pólo. Por isso, além de preço, os 

produtos têm que competir com outros fatores, como design, exclusividade, 

modelagem, entre outros;  

 

Padronizar a numeração das peças produzidas na região facilitando assim o 

atendimento aos consumidores finais, bem como reduzindo o número de trocas 

de mercadorias, é fundamental;  
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Criar um selo de qualidade para o Polo que envolva uma série de critérios 

como preservação do meio ambiente, padronização do tamanho das peças, 

modelagem, design e acabamento final.   

Caso essas recomendações fossem implementadas na região, o Polo poderia passar por 

uma verdadeira metamorfose melhorando sua a imagem que ainda está, embora em menor 

intensidade, associada à imagem da antiga sulanca.  

6.1 Trabalhos complementares 

Como trabalhos complementares necessários para dar continuidade aos resultados desta 

pesquisa, seria necessário realizar:   

 

Plano de Marketing e Comunicação para o Polo de Confecções do Agreste – 

Contendo estratégias de divulgação, criação de marca, site, catálogos, 

participação em feiras e eventos.  

 

Estudo de padronização do tamanho das peças – Estipular medidas padrão para 

cada numeração de peça, seja ela calça, camisa, saia, short, entre outras.  

 

Estudo de impacto ambiental das lavanderias industriais de Toritama – 

Identificar alternativas para reduzir a emissão de efluentes ainda sem 

tratamento no Rio Capibaribe.  

 

Estudo de impacto da formalização das empresas de confecção do Polo – 

Como foi abordado ao longo desta dissertação, grande parte das empresas 

localizadas no agreste pernambucano é informal, logo seus custos de produção 

são bem mais baixos comparados às formais. Logo seria, pois, de suma 

importância analisar o impacto da formalização dessas empresas com relação à 

competitividade e à sobrevivência no mercado.    



 
                                                Referências Bibliográficas 

 

60

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ABIT. Dados estatísticos. Disponível em: www.abit.org.br.  

ALMEIDA, Manoel Bosco de. Identificação e avaliação de aglomerações 

produtivas: uma proposta metodológica para o Nordeste. Manuel Bosco de Almeida; et al. 

Recife IPSA/PIMES, 2003.  

BRAGA, Clarice. Aciramento da concorrência e alterações nas estratégias competitivas 

na indústria de vestuário: O caso do APL de Petrópolis. Disponível em: 

www.sinal.redesist.ie.ufrj.br/dados/NT_count.php?projetos=ts1&cód=8  

BEZERRA, Bruno. Caminhos do Desenvolvimento: Uma história de sucesso e 

empreendedorismo em Santa Cruz do Capibaribe. 1 ed. São Paulo: EI-Edições 

Inteligentes, 2004. 154 p. ISBN: 85-7615-059-X.  

CALDAS, Dario. Observatório de Sinais: teoria e prática da pesquisa de tendência. 1 

ed. Rio de Janeiro: Senac Rio, 2004. 224p. ISBN: 85-87864-38-6.  

CASTRO, Antônio. Cadeias produtivas e sistemas naturais: prospecção tecnológica. 

Antônio Castro et al. Brasília Embrapa – SPI/Embrapa-DPD, 1998.  

FAGGIANI, Kátia. O poder do Design: da ostentação à emoção. 1 ed. Brasília: 

Thesaurus, 2006. 136 p. ISBN: 85-7062-522-7.  

HIRSHMAN, Albert. Transmissão inter-regionais e internaicional do crescimento 

econômico. In Economia Regional: textos escolhidos. Jacques Schwartzman, organizador. 

CEPLAR, UFMG, 1997.  

IBGE. Dados estatísticos regionais. Disponível em: <www.ibge.gov.br> Acesso em 

12/03/2009.  

http://www.abit.org.br
http://www.sinal.redesist.ie.ufrj.br/dados/NT_count.php?projetos=ts1&c�d=8
http://www.ibge.gov.br>


 
                                                Referências Bibliográficas 

 

61

IEMI. Disponível em: www.iemi.com.br. 

JC ON LINE. Caruaru também quer ser destaque. Disponível em: 

<http://www2.uol.com.br/JC/sites/semfronteiras/iframe_caruaru.htm.

 
> Acesso em: 

18/08/2009.   

JULIO, Manuel Pires. Economia Regional e urbana. In Manual de Economia da USP. 

André Franco Montouro Filho et al. 3ª Educação. 7ª tiragem. Editora Saraiva. São Paulo, 

2002.  

KARSAKLIAN, Eliane. Comportamento do Consumidor.São Paulo: Atlas, 2008.  

LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero. São Paulo: Compahia das Letras, 1989.  

McCRACKEN, Grant. Cultura e Consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos 

bens e das atividades de consumo. 1 ed. Rio de Janeiro: Mauad, 2003. 208 p. ISBN: 85-7478-

108-8.  

MARSHALL, A. Princípios de economia. São Paulo: Abril Cultural, 1982.  

MYRDAL, G. Economic theory and under-developed regions. Ldres: Duckworth, 

1957  

PERROUX, F. O capitalismo. Difusão Européia do Livro, 1970.  

PETIT, Francesc. Marca: e meus personagens. 1 ed. São Paulo: Futura, 2003. 368 p. 

ISBN: 85-741-3162-8  

PORTER, Michael E. A vantagem competitiva das nações. 5ª Edição. Editora 

Campus. Rio de Janeiro, 1989.  

__________. Competição: estratégias competitivas essenciais. Harvard Bussiness 

Review Book. 5ª Edição. Editora Campus. Rio de Janeiro, 2000. 

http://www.iemi.com.br
http://www2.uol.com.br/JC/sites/semfronteiras/iframe_caruaru.htm


 
                                                Referências Bibliográficas 

 

62 

__________. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da 

concorrência. 2ª Edição. Editora Campus. Rio de Janeiro, 2004.  

SCHUMPETER, J. Teoria do desenvolvimento Econômico: uma investigação sobre 

lucros, capital, crédito, juro eo ciclo econômico. São Paulo: Abril Cultural, 1982.  

RAPOSO, Maria Cristina; GOMES, Gustavo Maia - Estudo de Caracterização 

Econômica do Polo de Confecções do Agreste Pernambucano. Recife, 2003.  

SEBRAE. Estudo de Caracterização Econômica do Polo de Confecções do Agreste 

Pernambucano. 1 ed. Pernambuco, 2003. 84 p.  

SERRA E PAULA, (2006). Desenvolvimento Local: A Experiência Paranaense com 

os Arranjos Produtivos Locais. Disponível em: 

<http://www.boletimdeconjuntura.ufpr.br/textos_discussao/texto_para_discussao_ano_2006_t

exto_19.pdf. > Acesso em 10/08/2009.  

SILVA, Gilson Lima. Diagnóstico ambiental das lavanderias de jeans de Toritama – 

Pernambuco.  23º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Recife, 2005.           

http://www.boletimdeconjuntura.ufpr.br/textos_discussao/texto_para_discussao_ano_2006_t


Anexo 1                                                 Questionário Empresários 

 

63

ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO SOBRE ESTRATÉGIAS DE CONSOLIDAÇÃO DE APL DE 

CONFECÇÂO DO AGRESTE PERNAMBUCANO 

1. Nome: ________________________________________________________ 

2. Nível escolaridade: (1)superior     ( 2 )médio   ( 3 )fundamental      

3.Função do respondente no APL: _________________________________________ 

4.Tipo de venda: (1)atacado  ( 2 )varejo    

5.Segmento produtivo:(1)masculino  ( 2 )feminino  (3)cama, mesa banho (4)moda praia 

(5)moda íntima  (6)fitness  (7) moda bebê  (8)infanto juvenil (  ) outro. 

Especificar:________________________________ 

6.Ano de fundação da empresa: ______ 7.Número de colaboradores: 

_________________________ 

7. A região a qual o senhor(a) vive esta organizada em Arranjo Produtivo Local (APL) de 

confecção? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________  

Por qual fator esta motivado a participar de atividades cooperativas com outras empresas no 

APL? Marcar com X na coluna sobre o grau de importância enumerada de 1 a 5 em cada um 

dos argumentos. O grau 1 é de nenhuma importância, 2 importância baixa, 3 de importância 

intermediária, 4 importância plausível  e 5 de grande importância.  

Estar vinculado a liderança de APL ou sindicato ou associações de indústria de 

confecção, em relação a estrutura de APL coopero  porque: 

Grau de 

Importância 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

8.Aumenta minha estabilidade e diminui minha incerteza no mercado competitivo      

9.O número de relações empresariais e sociais aumentou.      

10.O grupo de empresas do APL tem credibilidade no mercado.      

11.À medida que foi aumenta o número de empresas no APL melhor são os benefícios.      

12.O APL proporciona maiores conhecimentos a custos reduzidos.      

13.Obtenho ganhos e oportunidades sendo associado ao APL.      

14.As formas de controles de funcionamento do APL são rígidas.      
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15.As empresas do APL obtêm benefícios através de marketing em conjunto.      

16.Os mecanismos de APL impedem as ações oportunistas de alguns integrantes.      

17.As empresas conseguem ganhos sociais com a participação da sociedade.      

18.As empresas crescem através de relações com outros micro-empresários.      

19.Aumenta o grau de confiança e ética entre os integrantes do APL.      

20.Acena a possibilidade de redução de custo de uma forma geral.      

21.Convivência e ajuda mútua criam ambiente de confiança.       

22.Acredita que a organização em APL, traz um crescimento na economia da região.      

23.Executa ações cooperativas o que é gratificante.      

24.Enseja a apresentações de reivindicações comuns.      

25.Minha empresa cresceu após entrar na organização de APL.      

26.Acredito na articulação com outros parceiros      

27.Cria fóruns e ambientes para discussão.      

 

Qual é o nível de realização de ações estratégicas com a visão futuro das indústrias do Polo de 

Confecções do Agreste Pernambucano de acordo com os desafios do projeto de rotas 

estratégicas no APL? Marcar com X na coluna sobre o grau de ocorrência de realização 

enumerada de 1 a 5 em cada um dos argumentos. O grau 1 é de nenhuma ocorrência, 2 é de 

pouca ocorrência, 3 de ocorrência intermediária, 4 de ocorrência plausível e 5 de grande 

ocorrência.  

Inovação organizacional: redes de empresas 

(Através de redes de empresas há a cooperação entre os empresários para a busca de inovação de produtos e sistemas 

gerenciais) 

Formação gerencial e cultura empresarial 

(Este tópico apresenta afirmações sobre as ações realizadas no APL em relação a capacitação de 

recursos humanos no APL e fomento para o entendimento da cultura da região na qual o APL atua) 

Grau de 

ocorrência 

1 2 3 4

 

5 

28.Capacitação de gestores      

29.Capacitação de operadores      

30.Entendimento da questão cultural      

31.Assessoria para a governança e projeto do APL.      

32.Formação e informação de novas tendências organizacionais, tecnológicas e de 

mercado.      
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33.Criação de clube de empresários inovadores através de casos de sucessos de rede 

de empresas.      

Formação de Parcerias  

(Analisa o nível de parcerias que o APL tem com outras instituições e o cooperativismo e associativismo entre os 

empresários da rede) 

34.Projeto para estimular associativismo e cooperação      

35.Realização de acordos de cooperação para intercâmbio de conhecimento e 

tecnologia (Missões internacionais)      

36.Qualificação de fornecedores      

37.Parcerias com sindicatos e associações locais      

38.Parcerias com instituição de ensino e pesquisa      

39.Parcerias com órgãos governamentais (municipal, estadual, federal)      

40Parceria com órgão de fomento de MPE (SENAI, SEBRAE, SESI, Rede APL, 

FIEPE)      

Implementação de tecnologias de informação e comunicação (TICs)  

(No conceito de APL surge a possibilidade e necessidade de troca de informação em tempo real e otimização de processos 

através da informática. Neste sentido, as afirmações deste módulo apresentam o nível de utilização de TICs e treinamento.) 

41.Publicação de boletim informativo      

42.Calendário de vendas      

43.Central de cadastro de fornecedores, e  representantes.      

44.Criação de pacotes econômicos para a aquisição de TICs (software para gestão, 

para corte e modelagem (audaces), hardware e capacitação)      

45.Estrutura de capacitação de recursos para implementação de TICs em empresas de 

confecção.      

46.Desenvolvimento de site de divulgação do APL       

Políticas públicas  

(O APL tem a necessidade em sua organização de infra-estrutura básica de localização onde atua com apoio financeiro e 

representação política para desenvolvimento dessas ações que são conceituadas políticas públicas). 

47.Projeto de desenvolvimento econômico      

48.Representação política para o APL      

49.Aumento de escolaridade de colaboradores       

50.Promoção e inserção do menor aprendiz no mercado      

51.Melhoria de qualidade de vida de colaboradores      
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52.Uso de regime tributário ou simplificado para MPEs de confecção      

53.Construção de infra-estrutura (centro de eventos, aeroporto, creches)      

 
Inovação em marketing: imagem da marca forte 

(A concorrência de produtos asiáticos no mercado, a inviabilidade das estratégias baseadas em preços baixos - assim é 

necessário inovar tanto em produtos, processos e mercado para o APL ser conhecido no mercado com uma marca forte) 

Gestão de marca 

(Constitui na criação de consolidação das marcas do APL no mercado - as ações que são executadas para 

atingir esta necessidade) 

Grau de 

ocorrência 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

54.Reconhece a identidade territorial (criar logotipo e marca do APL)      

55.Projeta a identidade visual do produto      

56.Forma recursos humanos especializados em novas marcas no APL      

57.Investe em campanha para divulgação das marcas ou marca do APL      

58.Formula campanhas de informação para os consumidores      

Mercado nacional e internacional  

(Este tópico apresenta afirmações para mensurar as ações que buscam novos mercados para o APL e com que intensidade 

estas ações estão sendo realizadas) 

59.Divulga e busca novos mercados      

60.Realiza feira própria      

61.Realiza programa de extensão industrial para exportação      

62.Internacionaliza os produtos das empresas      

63.Instaura dinâmica de acompanhamento de tendências internacionais      

64.Realiza estudo de previsão de demanda da marca em conjunto      

65.Trabalha pontos fracos de marketing no APL      

Propriedade industrial  

(Este é o meio jurídico que protege a invenção de novos produtos e marcas) 

66.Cria a cultura de registro de propriedade industrial nas empresas      

67.Cria linha de financiamento para registro de marcas a nível internacional       

Cultura empresarial 

(Este tópico trabalha o nível de cultura do APL para promoção de novas marcas e produtos) 

68.Cria diagnóstico sobre a cultura das ações de marketing das empresas do APL      

69.Promove capacitação empresarial em marketing      
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Inovação de produtos e processos: design e tecnologia 

(Estudos recentes mostram que a produção em massa tenderá a um produto personalizado e de alto valor agregado. Neste 

sentido encontra-se a necessidade na indústria de confecção pernambucana de inovação de produtos e processos de produção, 

voltadas para um design diferenciado e altas tecnologias.)  

Qualidade e sustentabilidade 

(Produtos e processos das indústrias do APL devem estar voltados para ações de qualidade e 

sustentabilidade das MPEs - assim as afirmações procuram mapear o nível de ações que são executadas 

para a realização destas.) 

Grau de 

ocorrência 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

70.Programa a qualidade e sustentabilidade das empresas do APL      

71.Articula as estruturas de incentivos para a ampliação do uso de selos de qualidade e 

certificação padrão para o APL      

72.Articula as parcerias com instituições de pesquisa para soluções de problemas 

ambientais causados pelas indústrias de confecção      

Foco no resultado 

(Este tópico analisa qual o controle do resultado que o APL tem de suas ações e como estas são planejadas dentro das MPEs) 

73.Pesquisa e realiza a avaliação sistemática dos projetos do APL      

74.Identifica e cria nichos de mercado      

75.Incentiva planejamento estratégico diferenciado das empresas       

76.Incentiva a reestruturação organizacional das empresas do APL      

77.Realiza sistematicamente a análise do ciclo de vida dos produtos de gestão dos 

resíduos industriais de confecção      

Políticas públicas  

(Novamente trabalham-se políticas públicas, mas agora voltadas para a estratégia de conhecimento de desenvolvimento de 

produtos e processos da indústria de confecção, ou seja, a estrutura de instituições de ensino para a formação de 

colaboradores especialista em inovação de produtos e processos para o setor de confecção). 

78.Constrói uma estrutura de centro de design      

79.Constrói laboratório de pesquisa e desenvolvimento      

80.Elabora cursos técnicos e superiores de gestão de processos da indústria de 

confecção      

81.Cria política de retenção ou criação de talentos em design no próprio APL      

82.Cria concursos de desenvolvimento de coleção com os estudantes de moda      

P&D, tecnologia e inovação 

( O tópico apresenta afirmações sobre pesquisas existentes no APL com o intuito de fomentar grupos de pesquisa para 

inovação e tecnologia de produtos e processos do setor do vestuário)  
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83.Busca solução de gargalos tecnológicos através de pesquisas      

84.Fortalece ou forma no APL grupos de pesquisa em design e gestão de processos de 

produção.      

85.Cria mecanismos de mapeamento para o mercado de confecção de tendências 

tecnológicas      

86.Investe em pesquisa valorizando o subproduto      

  

Novos materiais utilizados nas matérias primas de confecção: valor agregado e 

sustentabilidade 

(Este tópico apresenta a inovação de matérias-primas (tecido, acessórios e aviamentos da indústria de confecção) como uma 

estratégia de agregar valor ao produto final e dar sustentabilidade para as empresas). 

Design estratégico 

(Afirmar ações que desenham, estrategicamente, os  fornecedores a própria indústria de confecção 

produzindo a  sua matéria prima). 

Grau de 

ocorrência 

1

 

2

 

3

 

4 5

 

87.Desenvolve ou compra matéria-prima com a ótica de desenvolvimento sustentável      

88.Tem parcerias com centros de pesquisa para o desenvolvimento de novos materiais      

89.Articula estruturas de incentivos para a ampliação do uso de selos de qualidade e 

para certificação padrão para o APL      

90.Articula parcerias com instituições de pesquisa para soluções de problemas 

ambientais causados pelas indústrias de confecção      

91.Monitora a qualidade e a sustentabilidade dos materiais do APL      

P&D e inovação  

(Este tópico aponta as ações voltadas para pesquisa, desenvolvimento e inovação de novos materiais para a indústria de 

confecção no APL). 

92.Capacita empresários e equipes técnicas em inovação de novos materiais      

93.Fortalece e amplia cursos de graduação e pós-graduação voltados para a confecção      

Propriedade industrial  

( Novamente um tópico que analisa a forma jurídica com a confidencialidade de novos materiais dentro do APL) 

94.Sensibiliza empresários e profissionais sobre a confidencialidade como o fator de 

sucesso      

Acesso a tecnologia 

( Pontua qual acesso à novas tecnologias de materiais, por exemplo tipos de tecidos, o APL disponibiliza) 
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95.Cria competências sólidas sobre a transferência de tecnologia entre as empresas do 

APL      

96.Incentiva a participação de empresários em eventos tecnológicos      

97.Cria ou renova parques industriais      

   

98. De zero a dez, que nota o(a) sr (a) dá a qualificação da mão de obra local?  ________  

99. Na sua opinião, que tipo de treinamento/capacitação é mais necessário para melhorar a 

qualidade da mão de obra da região? 

___________________________________________________-

__________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________ 

100. Quais são os meses de maior movimento? (1)jan  (2)fev  (3)mar (4)abr (5) mai  (6)jun  

(7)jul  (8)ago  (9)set  (10)out  (11)nov   (12)dez  

101. Quais são os meses de menor movimento? (1)jan  (2)fev  (3)mar (4)abr (5) mai  (6)jun  

(7)jul  (8)ago  (9)set  (10)out  (11)nov   (12)dez  

102. Qual o principal destino de suas vendas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________  

103. Atualmente há uma grande quantidade de produtos chineses/asiáticos no mercado de 

confecção. Na sua opinião, a entrada desses produtos prejudicou seus negócios?  (1)muito  

(2)um pouco  (3)não prejudicou   
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104. Como se dá o processo de criação de coleção da sua empresa? (1)pesquisas em revistas 

especializadas (2)Internet (3)televisão (4)cópia de outras marcas (  )outro. Especificar: 

________________  

105. Quantas coleções são lançadas no ano?  ____________  

106. Como se dá o processo de divulgação da sua marca?  (1)participação em feiras e eventos 

de moda  (2)site  na Internet  (3)uso de publicidade, outdoor, anúncio em revistas (  ) outro. 

Especificar: __________  

107. Quais são as principais dificuldades que o(a) sr(a) enfrenta nesse ramo de atividade?-

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________  

108. Que sugestões o (a) sr(a) daria para melhorar o setor de confecções do agreste 

pernambucano?-

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________  
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ANEXO 2  

Município da entrevista   

 
Entrevistador:      

Data:

   
Apresentação: Estamos realizando uma pesquisa sobre o 
comércio de confecções aqui no Polo e seria muito 
importante para nós conhecer suas opiniões, respondendo 
a esse questionamento. 

 

Entrevistado:

       

1. Sexo:

 

V1 

Homem 01  Mulher 02 

    

2. Idade: anote a idade e marque a fx etária

   

V2 

16 a 24 25 a 39 40 a 59 
60 anos ou 
+  

1 2 3 4 V3 

       

3. Instrução

 

V4 

Até ensino fundamental II (até 8ª série) 1 

Ensino médio (2º grau) completo. ou incompleto 2 

Ensino superior (completo ou incompleto) 3 

NS/NR 9 

 

4. Município de Origem

 

V5 

    

Agora eu vou fazer algumas perguntas que são 
usadas pelos institutos de pesquisa para 
classificação socioeconômica das famílias. Na sua 
casa tem... 

Rádios 0 1 2 3 4 RD 

Banheiros 0 4 5 6 7 BH 

Automóveis 0 4 7 9 9 AUT 

Empregadas mensalistas 0 3 4 4 4 EMP 

Máquina de lavar 0 2 2 2 2 ML 

Geladeira 0 4 4 4 4 GEL 

Freezer(*) 0 2 2 2 2 FRZ 

(*) independente ou 2º porta da geladeira 
1 

Grau de Instrução do chefe de família 
INST
CH 

Analfabeto ou até a 4ª série incompleta (primário incompleto) 0 
4º Série Fundamental completa (primário completo) ou até 8ª 
série incompleta (ginasial incompleto 

1 

8ª série Fundamental completa  (ginásio completo) ou ensino 
médio incompleto 

2 

Ensino médio completo ou superior incompleto 4 

Superior completo 8 

   

TOTAL DE PONTOS  

     
0-7 8-13 14-17 18-22 23-28 29-34 35-41 42-46 

E D C2 C1 B2 B1 A2 A1 

                  
4. Qual a sua ocupação principal, em termos 
de renda? V6 

.............................................    

NS/NR 98 

       

5. Qual a cidade e o estado em que o(a) sr(a). 
mora? V7 

Cidade:............................................    

Estado:............................................    
NS/NR 98 

      

6. As compras que o(a) sr(a). está fazendo 
aqui são predominantemente para ...  V8 
Consumo pessoal/familiar 01 
Revenda informal (porta a porta) 02 
Revenda em feiras ou outro comércio informal 03 
Revenda em lojas formais 04 
Exportação para outros estados 05 
Exportação para outros países 06 
Outro (especificar):   

NS/NR

 

98 

       

7. Onde o(a) sr(a). vai vender os produtos que 
está comprando aqui e qual o percentual que 
pretende vender em cada local? V9 

Município  COD Estado COD % 

                       

8. Com que frequência o(a) sr(a). vem aqui 
fazer compras? O(a) sr(a). vem quantas ... V10

 

Vezes por semana  

Semanas num mês  

Quantos meses no ano  

Só de vez em quando  

NS/NR  

  

9. Em que meses o(a) sr(a). vem fazer 
compras?

 

V11 

jan

 

fev

 

mar

 

abr

 

mai

 

jun

 

jul ago

 

set

 

out

 

nov

 

dez

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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10. Qual desses segmentos o(a) sr(a). 
compra mais? (Estimulada, exceto outros e 
NS/NR) V12

 
Moda masculina 01  Moda praia 06 

Moda feminina 02  Infanto-juvenil 07 

Cama/mesa/banho 03  Acessórios 08 

Fitness 04  Outros 09 

Moda bebe 05  NS/NR 98 

 
11. Por que o(a) sr(a). veio fazer compras no 
Polo? V13

 

Preço 1 Forma de pagamento 5 

Qualidade 2 Design das roupas 6 

Comodidade 3 Outro 7 

Variedade 4 NS/NR 8 

 

12. O(A) sr(a). costuma pagar suas compras 
à vista, a prazo ou em consignação? 
(resposta múltipla) V14

 

À vista 1 

 

Em consignação 3 

A prazo 2 

 

NS/NR 9 

 

13. E para pagar, o(a) sr(a). usa com mais 
freqüência: dinheiro, cheque, cartão de 
débito, cartão de crédto ou boleto bancário? 
(resposta múltipla) V15

 

Dinheiro 1 Cartão de débito 4 

Cheque 2 Cartão de crédito 5 

Boleto bancário 3 NS/NR 9 

 

14. Qual o volume de suas compras de .... V16

 

Segmento 
No

 

total de 
peças 

Valor total em 
reais (sem centavos) 

Moda masculina   

Moda feminina    

Moda íntima   

Cama/mesa/banho   

Fitness   

Moda bebê   

Moda praia   

Infanto-juvenil   

Acessórios   

Outros   

 

15. Como o(a) sr(a). avalia, em termos gerais, 
este local de venda?  V17

 

Ótimo 1 Ruim 4 

Bom 2 Péssimo 5 

Regular 3 NS/NR 9 

  
16. Na sua opinião, quais são os aspectos 
negativos desse Polo? V18

 
Infra-estrutura  01 

Distância 02 

Baixa qualidade das roupas 03 

Falta de segurança no Polo 04 

Falta de segurança s estradas 05 

Preço alto 06 

Falta de variedade 07 

Forma de pagamento 08 

Falta de exclusividade nas peças/ muita cópia 09 

Outros 10 

NS/NR 98 

 

17. Falando agora das 
peças que são vendidas 
aqui, como o(a) sr(a). 
avalia ... 

Ó
tim

o 

B
O

M
 

R
E

G
U

LA
R

 

R
U

IM
 

pÉ
S

S
IM

O
 

N
Â

O
 S

A
B

E
 

 

O design  1

 

2 3 4

 

5 9 V19 

 

O acabamento 1

 

2 3 4

 

5 9 V20 

A qualidade do tecido 1

 

2 3 4

 

5 9 V21 

A modelagem das peças 1

 

2 3 4

 

5 9 V22 

A  exclusividade de produtos 1

 

2 3 4

 

5 9 V23 

  

18. Em que outros polos o(a) Sr(a) costuma 
fazer 
compras?________________________________
_________________________________________
_________________________________________   
19. Qual o perfil do consumidor final? (para 
os atravessadores) V24

 

Lojas 1 Lojas em Shoppings 4 

Feiras 2 Exportação 5 

Magazines  3 Outros. Especificar 9 

     

20. O que você gostaria de encontrar aqui no 
Polo e que não encontra? 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
21. Que modificações você faria aqui no Polo? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
____________ 
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