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RESUMO 

 

Arranjos Produtivos Locais são exemplos de um fenômeno de aglomeração de 

fatores econômicos via concentração geográfica de empresas, instituições e recursos 

humanos. Correspondem a casos particulares de uma tendência maior de efeitos 

aglomerativos, denominada de clusterização.   

O principal objetivo deste trabalho é indicar ações e políticas públicas que possam 

contribuir para o desenvolvimento de regiões que experimentam os efeitos das economias 

de aglomeração. 

Após estudar a Cadeia Têxtil / Confecção, em nível regional e internacional, foi 

possível conhecer o atual paradigma de competitividade, localização, produção e 

comercialização do setor, no Brasil e no mundo. 

Para estudar o Pólo de Confecções na Região Agreste de Pernambuco, foram 

observados diversos aspectos relacionados à governança, organização empresarial, e 

comercialização. A partir das informações obtidas, foram propostas ações e políticas 

públicas que poderiam fazer parte de uma agenda de atividades com o objetivo de 

desenvolver diversos Arranjos Produtivos Locais, a exemplo do Pólo de Confecções da 

Região Agreste de Pernambuco.     

 

Palavras chaves: Arranjos Produtivos Locais; Clusters; Políticas Públicas; Confecções. 



 

 

ABSTRACT 

 
Local Productive Arrangements are examples of an agglomeration phenomenon of 

economic factors via geographical concentration of companies, institutions and human 
resources. They correspond to specific cases of a larger tendency of agglomeration effects, 
denominated clustering.   

The main goal of this work is to indicate actions and public polices that may 
contribute in the development of regions that try-out the effects of agglomeration 
economies. 

After studying the Textile / Confection Chain, in a regional and international level, 
it was possible to learn the current competitiveness, localization, production, and 
commercialization paradigm of the sector, in Brazil and in the world. 

To study the Confections Complex in the Agreste Region of Pernambuco, several 
aspects related to governance, managerial organization, and commercialization were 
observed. From the obtained information, were proposed actions and public polices that 
could be part of an activities agenda with the objective of developing several Local 
Productive Arrangements, like the Confections Complex of the Agreste Region of 
Pernambuco.     

 
Key-words: Local Productive Arrangements; Clusters; Public Polices; Confections. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento das economias de mercado, modificações em termos de 

distribuição espacial dos recursos econômicos têm sido uma das preocupações de 

especialistas, teóricos e detentores do poder público. 

 É cada vez maior a busca de soluções para criar oportunidades de crescimento em 

regiões economicamente e socialmente deprimidas, onde o mercado, por si só, não 

consegue resolver. Também fazem parte deste universo, aquelas regiões com grande 

potencial, mas que acabam esbarrando em diversos pontos de estrangulamento ao seu 

desenvolvimento sustentável. 

A partir de então, as questões referentes aos processos de polarização, concentração 

e mobilidade dos fatores econômicos, ou seja, mão-de-obra, capital físico sob a forma de 

investimentos produtivos, capital financeiro, e o desenvolvimento dos fluxos de 

informação, tornaram-se pontos fundamentais no planejamento de estratégias e políticas de 

crescimento local.   

Nessa perspectiva, as políticas de desenvolvimento regional vêm ganhando cada vez 

mais importância com o objetivo de promover o crescimento de regiões não só 

economicamente estagnadas, mas também daquelas em que apresenta um grande potencial 

graças aos efeitos de aglomeração de fatores econômicos. 

Arranjos Produtivos Locais (APLs) são exemplos desse fenômeno de aglomeração de 

fatores econômicos através da concentração geográfica de empresas, instituições e recursos 

humanos. Correspondem a casos particulares de uma tendência maior de efeitos 

aglomerativos, denominada de clusterização.   

O objetivo deste trabalho é contribuir na identificação das principais dificuldades ao 

crescimento de regiões reconhecidas como potenciais Arranjos Produtivos Locais, a 

exemplo do Pólo de Confecções do Agreste Pernambucano, e propor ações e Políticas 

Públicas que venham a viabilizar o desenvolvimento delas, criando condições para as 

firmas fortalecerem suas bases competitivas em âmbito nacional, bem como abrir caminhos 

para a sua internacionalização. 
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1.1 Caracterização do Problema 

O Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco tem sido objeto de atenção e 

estudo nos últimos anos, tendo em vista a dimensão e o volume de negócios que essa região 

é capaz de realizar atualmente.  

Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama são as três cidades principais do 

Pólo. A produção de peças de vestuário realizada nesses três municípios é vendida em todo 

o Brasil e em diversos países. 

Apesar do reconhecido potencial dessa região, alguns obstáculos são observados e 

que impedem um crescimento mais eficiente e sustentável, e onde os efeitos de 

aglomeração possa ser melhor aproveitado. Exemplo disso é representado pelo alto índice 

de informalidade das empresas, o qual pode chegar a mais de 90 por cento segundo 

estimativas de um estudo realizado pelo Sebrae / FADE (2003).  

1.2 Motivação para o Trabalho 

 Contribuir para o aprofundamento das discussões sobre formas de “interiorização” do 

desenvolvimento econômico e social para regiões como esta que apresenta grande 

potencial, mas também, dificuldades em entrar nos trilhos do desenvolvimento sustentável 

e eqüitativo.  

1.3 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é indicar ações e políticas públicas, que possam 

contribuir para o desenvolvimento de regiões que experimentam os efeitos das economias 

de aglomeração, como o Pólo de Confecções do Agreste Pernambucano. 

1.4 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do trabalho estão relacionados à proposição de ações e 

políticas públicas, aplicadas ao Pólo de Confecções do Agreste Pernambucano, e 

direcionadas aos seguintes aspectos: 
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1. A governança local, com a melhoria das relações institucionais e empresariais, 

voltadas para o suporte e parcerias, bem como infra-estrutura, capazes de criar um 

ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios. 

2. O nível de competitividade dos bens e serviços produzidos no Pólo, através das 

empresas e instituições participantes.  

3. A abertura de novos mercados, gerando oportunidades para a atuação dos bens e 

serviços produzidos se inserirem num contexto de competição internacional.  

1.5 Métodos e Procedimentos  

O objetivo das ações e políticas públicas é que estas venham a viabilizar o 

desenvolvimento de regiões de forma sistemática e dinâmica capaz de melhorar a 

competitividade das empresas. Através delas, busca-se um processo de transformação 

individual e coletivo, isto é, gerando uma rede de externalidades positivas à produção e ao 

consumo para as empresas envolvidas. Para isso, faz-se necessário, inicialmente, identificar 

as principais vantagens competitivas, bem como os principais obstáculos e restrições a esse 

desenvolvimento.  

Para identificar esses possíveis pontos de estrangulamento, o estudo da cadeia dos 

setores em questão, nos seus aspectos comerciais e produtivos, em níveis regional, nacional 

e internacional, torna-se o principal ponto de partida.  

De posse dessas informações sobre a cadeia produtiva e comercial, nos âmbitos 

regional, nacional e internacional, poderá ser feita uma análise comparativa entre o atual 

estágio da cadeia na região e os paradigmas nacional e internacional do setor. 

Em outras palavras, os resultados obtidos no estudo da cadeia produtiva servirão de 

referência para avaliar o atual estágio da região, procurando identificar os principais pontos 

fortes e fracos com relação aos aspectos produtivos, comerciais e de organização 

institucional. 

Para a etapa de elaboração de ações e políticas públicas a serem indicadas, será útil 

a análise de diversos estudos de casos de estratégias e de Políticas Públicas de 

desenvolvimento regional, para aspectos como incremento da competitividade e geração de 

sinergias empresariais e institucionais.  
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Os aspectos principais que podem ser avaliados têm relação estreita com os eixos de 

atuação da Metodologia proposta pelo Sebrae (2004). Assim, depois de identificados os 

principais pontos fortes e fracos do pólo, através dos estudos realizados anteriormente, é 

possível estabelecer quais tipos de ações e políticas públicas podem ser indicadas para que 

os objetivos iniciais propostos possam ser atingidos.  

1.6 Estrutura da Dissertação 

Este estudo foi dividido em sete capítulos. O primeiro capítulo trata-se da 

Introdução. 

O segundo capítulo faz um estudo da Cadeia Têxtil / Confecções nos diversos 

aspectos relacionados à localização, produção e competitividade, comercialização e 

consumo em nível regional e internacional. 

O terceiro capítulo faz um estudo do Pólo de Confecções do Agreste Pernambucano 

nos diversos aspectos relacionados à produção e competitividade, comercialização e 

consumo. 

No quarto capítulo, busca-se fazer uma breve apresentação dos principais conceitos 

relacionados a Arranjos Produtivos Locais, Clusters, políticas de desenvolvimento regional 

e metodologias. 

O quinto capítulo faz a exposição da Metodologia de atuação em Arranjos 

Produtivos Locais, que será utilizada no trabalho.  

O sexto capítulo se dedica ao apontamento das ações e políticas públicas que podem 

contribuir para o desenvolvimento do Pólo de Confecções do Agreste. 

O sétimo capítulo trata-se das conclusões e recomendações.  
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2 A CADEIA TÊXTIL / CONFECÇÕES 

2.1 Aspectos Estruturais da Cadeia Têxtil / Confecções. 

A Cadeia Produtiva Têxtil / Confecções é basicamente formada por quatro etapas 

principais: a Produção e beneficiamento de Fibras Naturais e Artificiais, a Fiação e 

Tecelagem de Fibras Naturais e Artificiais, a Malharia, e a Confecção (ver Figura 2.1). 

 O nível de agregação ou de detalhamento destas etapas podem ser maiores ou 

menores de acordo com a disponibilidade de dados, ou com os objetivos de estudo 

propostos. Mas para os objetivos deste trabalho, esta divisão é bastante satisfatória.  

Mas em geral, a cadeia pode ser agregada em três segmentos fundamentais, segundo 

o IEMI (2001): o segmento fornecedor de Fibras e Filamentos Químicos e Naturais (setor 

agropecuário); o setor de manufaturados têxteis (fios, tecidos e malhas); e da confecção de 

bens acabados (vestuário, linha do lar etc.). 

Existe uma relação bastante estreita entre estes segmentos e os respectivos portes 

em termos de escalas de produção. Na Tabela 2.1, observa-se essa relação, onde as 

empresas de fibras/ filamentos são, em geral, de grande porte e intensivas em capital; as 

confecções são firmas pequenas e intensivas em mão-de-obra; e as empresas de 

manufaturados têxteis têm porte intermediário e em geral, são mais intensivas em capital 

que as confecções. 

O IEMI (2001) estima que as pequenas confecções correspondam a 70% do total das 

empresas, enquanto as médias correspondem a 27% e as grandes com os 3% restantes. A 

característica da predominância de empresas de pequeno porte é uma tendência notada em 

vários países. 

Com relação ao setor de confecções, este pode ser dividido em vários segmentos 

distintos, desde artigos de cama, mesa e banho, até os mais variados tipos de roupa e de 

acessórios. Essa grande heterogeneidade em seus produtos dificulta análises mais 

aprofundadas, fazendo com que diversos estudos sejam focalizados mais especificamente 

no segmento de vestuário que corresponde a grande parcela do setor de confecções. 
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Tabela 2.1 - Número de Estabelecimentos, Emprego, Produção e Faturamento dos 

principais segmentos da Cadeia Têxtil Brasileira – 2000. 

SEGMENTO FIBRAS / 
FILAMENTOS1 

MANUFATURADOS 
TÊXTEIS CONFECÇÕES 

Estabelecimentos 25 3.305 18.797 

Empregos (mil) 15 339 1.233 

Produção (mil ton./ ano) 640 1.750 1.287 

Faturamento / ano (US$ bi)  1,4 16,6 27,2 

Fonte dos dados: IEMI / ABRAFA / AFIPOL . Fonte da tabela: IEMI (2001) 
Nota: (1) apenas indústrias químicas que fornecem fibras e filamentos para o elo têxtil.  

 

Segundo dados do IEMI (2001), cerca de 83% do número de empresas do setor de 

Confecção estão orientadas para a fabricação de vestuário e cerca de 80% do total da mão-

de-obra empregada, direta e indireta na indústria de confecção, também estão envolvidos no 

segmento de vestuário. 

O segmento de confecções se caracteriza pela falta de maiores barreiras 

tecnológicas à entrada de novas empresas, por dois motivos principais: primeiro, a 

utilização da tradicional máquina de costura constitui a base desse segmento, onde a sua 

operacionalização não exige maiores esforços em treinamento e qualificação; segundo, é 

baixo o investimento requerido para a construção de uma unidade produtiva de pequeno a 

médio porte. 

Outros fatores que explicam essa predominância de empresas de pequeno porte 

estão relacionados a algumas particularidades do mercado de confecções: em primeiro 

lugar, a demanda por confecções é extremamente diversificada, incluindo segmentos como 

confecção de roupa íntima, de dormir, praia/banho, esporte, lazer, social, roupa 

profissional, artigos de cama, mesa, banho, copa/cozinha e outras.  

Dessa forma a viabilidade econômica, na atuação desses nichos específicos de 

mercado, é mais favorável a empresas de pequeno porte e médio porte, onde a flexibilidade 

de produção tende a ser maior. A flexibilidade da produção é importante para atender as 

demandas voláteis impulsionadas pela moda e tendências sazonais.    
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Figura 2.1 – Cadeia Têxtil / Confecções
Fonte: IEMI 
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  A intensidade na utilização de mão-de-obra no segmento de confecção, faz com que 

este segmento tenha o menor gasto de capital por posto de trabalho entre todos os 

segmentos da cadeia têxtil. Este pode ser um fator de grande incentivo para a atuação de 

políticas públicas com o objetivo de incrementar a oferta de novos postos de trabalho 

(Sebrae 2000). 

O segmento de confecção é ainda, o elo de maior contato com as preferências dos 

consumidores, sendo assim responsável pela transmissão das informações relacionadas às 

modificações e surgimento de novos padrões de consumo para os outros segmentos da 

cadeia. 

2.2 Panorama do Mercado Mundial 

2.2.1 Distribuição Mundial da Produção  

A Cadeia Produtiva Têxtil vem passando por transformações intensas, a partir da 

década de 1990, não só em relação aos aspectos produtivos, mas também é cada vez maior 

a importância do comércio internacional, principalmente nas relações direcionadas aos 

blocos econômicos regionais. 

O segmento de confecções é bastante dependente da habilidade e do ritmo da mão-

de-obra, principalmente nas partes de costura e acabamento, e em geral, as áreas que 

absorvem maiores impactos dos avanços tecnológicos são as de corte, design, acabamentos 

especiais como bordados, etc. 

Em conseqüência da elevada intensidade do fator trabalho utilizado no segmento de 

confecção, o salário passa a ser item de grande peso como componente do custo total. Esse 

fato torna a questão da localização das empresas, em função do custo da mão-de-obra, 

chave importante na obtenção de bens a preços cada vez mais competitivos.  

Exemplo dessa influência que o custo da mão-de-obra exerce sobre o setor de 

confecções, está nos movimentos dos fluxos produtivos na Cadeia Têxtil / Confecção 

mundial, onde as fases de elaboração dos confeccionados é geralmente feita em países em 

que o custo da mão-de-obra é menor do que naqueles de onde se originam as matérias-

primas utilizadas e para onde se destinam os artigos acabados, após serem confeccionados 

em países periféricos.  
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 No Brasil essa tendência pode ser observada pela migração de algumas empresas 

para outras regiões como o Nordeste brasileiro, que passa a ocupar, cada vez mais, lugar de 

destaque em relação a regiões tradicionais na produção de têxteis como Sul e Sudeste, onde 

os salários são mais elevados. 

O fortalecimento do comércio dentro dos blocos econômicos regionais, entre seus 

membros, tem surgido como uma alternativa para os países enfrentarem a competição 

internacional, buscando nessas relações ganhos de eficiência e competitividade que 

resultem numa produção com menores custos. Em outras palavras, esse movimento é parte 

de uma estratégia para enfrentar os baixos preços dos produtos advindos principalmente de 

países asiáticos, como China, Coréia do Sul, Taiwan e Indonésia.    

Tradicionais produtores como os EUA e União Européia, empreenderam mudanças 

importantes para fazer frente ao poder competitivo desses países periféricos. Essas 

mudanças nos padrões de concorrência abrangem, não somente preços mais competitivos, 

como também aspectos baseados na qualidade, flexibilidade e diferenciação de produtos.  

Aliando avanços tecnológicos ao baixo custo da mão-de-obra de alguns países 

periféricos, que recebem insumos e reexportam confecções para os mercados de países 

desenvolvidos, esse movimento de relocalização da produção tornou-se intenso com 

relação ao setor de confecções, já que se trata de um setor de características bastante 

intensivas em mão-de-obra e com pagamento de salários mais baixos, menos exigente em 

escalas de produção, com treinamento requerido relativamente simples pela sua força de 

trabalho e poucos requisitos de infra-estrutura para sua instalação.  

Além disso, o setor é visto como importante nas políticas de localização industrial e 

desenvolvimento regional de vários países, inclusive o Brasil, graças aos requisitos de 

implantação menos exigentes citados e do potencial de geração de empregos desta 

indústria.  

Nessa reorientação para o comércio regional intra-blocos, cabe destacar as seguintes 

relações:  

1. Entre os países do NAFTA e Países da América Central;  

2. Entre União Européia e países em transição do leste europeu, a Turquia, e regiões 

do Norte da África.e Sul da Ásia (como Índia e Paquistão); 

3. Entre o Sudeste da Ásia e o Extremo Oriente;  



Capítulo 2 A Cadeia Têxtil / Confecções 

 10

4. Entre Mercosul e o restante da América Latina. 

 

Como exemplo desse processo, temos as relações estabelecidas dentro do NAFTA, 

entre Estados Unidos e México, onde para aproveitar o baixo custo da mão-de-obra 

mexicana, os EUA exportam tecidos pré-cortados e outras matérias-primas e recebem de 

volta produtos acabados em forma de confecções. Da mesma forma, confecções caribenhas 

têm vantagens e acesso privilegiado ao mercado norte-americano, desenvolvendo 

segmentos específicos e especializados, como o de roupas íntimas.  

Países da Europa Central e Oriental também se relacionam nesse modelo, através do 

processo de acesso em condições vantajosas ao mercado europeu que exportam tecidos para 

esses países de mão-de-obra barata, e onde são confeccionados e re-exportados para a 

União Européia. 

Baixo custo do trabalho e proximidade com o mercado de destino são variáveis 

fundamentais deste processo. Por exemplo, grandes empresas da Coréia do Sul têm filiais 

que fazem as confecções na República Dominicana, de onde os produtos são enviados para 

o mercado dos Estados Unidos.  

2.2.2 Competitividade do Setor no Contexto Mundial. 

A integração de empresas para realização de etapas distintas no processo de produção 

surgiu como mais um fator importante para estabelecer novos padrões de competitividade. 

Com a formação de redes compreendendo grandes cadeias de varejistas, fornecedores de 

diversos insumos, profissionais de criação e design, e otimização logística, o setor pôde 

ganhar um dinamismo ainda maior, em contraste com sua histórica fragmentação (Gorini 

2000).  

Além disso, a tendência a explorar os ganhos a partir de um processo de aglomeração 

industrial é cada vez maior, onde a eficiência coletiva é capaz de trazer ganhos maiores que 

a atuação isolada das empresas. 

Sobre o assunto, Gereffi (1998) destaca:  

“O que está surgindo claramente como forma econômica predominante no complexo 

têxtil e de vestuário dos Estados Unidos e do México são redes de empresas que 

interligam diferentes tipos de firmas em agrupamentos ou nós industriais e atravessam 
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as fronteiras do país e do setor. Em vez da performance de empresas individuais, essas 

redes da América do Norte é que serão a chave para a futura competitividade do 

México e dos Estados Unidos no setor de vestuário como um todo”. 

 

Acompanhando esse processo, é crescente a adoção de métodos de gestão integrada, 

troca de informação entre agentes, e distribuição dos produtos através das técnicas de  

supply chain management (Hammond, 2001). Isso reforça a idéia de que as empresas estão 

buscando aumentar a competitividade através da intensificação das formas de 

relacionamento, e não apenas na sua atuação individual. Assim, encadeamentos a jusante, e 

a montante, com os principais produtores e varejistas na Cadeia Produtiva do vestuário, 

poderiam intensificar a competitividade. 

O Brasil, entretanto, encontra-se bastante atrasado na adoção de técnicas de supply 

chain management. De fato, segundo Gorini (2000), “... a ausência de parcerias e alianças 

estratégicas é um dos gargalos da cadeia têxtil nacional”.  

Além das técnicas de gestão integrada na produção, a exemplo do supply chain 

management, observa-se ainda nesse contexto, uma tendência ao desenvolvimento de 

grandes cadeias comerciais varejistas norte-americanas e européias, atuando como agentes 

importadores e exportadores de produtos têxteis criando canais de comercialização maiores 

que pequenas lojas são capazes de gerar. 

As chamadas chain stores, cadeias de lojas com marcas próprias, atuam nesse 

processo aproveitam-se da vantagem de terem uma demanda em nível mundial por suas 

marcas já conhecidas e solidificadas, possibilitando do lado da produção a montagem de 

escalas industriais maiores para a redução de custos (Gorini 2000). 

Esse modelo é diferente do utilizado pelas empresas brasileiras, por exemplo, que não 

tem marcas solidificadas em nível mundial e não há demanda suficiente no mercado interno 

capaz de viabilizar grandes escalas de produção. Assim as empresas brasileiras atuam com 

sistemas de produção flexíveis e com grande diversidade de produtos acompanhando as 

demandas voláteis da moda.  
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2.2.3 Tendências do Comércio Internacional 

Segundo dados da OMC, entre 1995 e 2000 o comércio internacional de confecções 

vem crescendo a taxas mais elevadas (5,9% a.a.) do que as do comércio internacional 

global (4,6% a.a.), enquanto que o comércio internacional de produtos têxteis (fiação e 

tecelagem) vem crescendo menos (2,6% a.a.) que o comercio internacional global. 

(Prochnik 2002). 

Em 2000, os países em desenvolvimento apareciam como os maiores exportadores de 

produtos têxteis e de confecções, com 60% e 78% respectivamente. Os países 

desenvolvidos já eram os principais importadores de confecções com 80% das importações. 

Já na importação de produtos têxteis, a participação dos países em desenvolvimento era de 

55% (Prochnik 2002). 

 

 
 

 

As Tabelas A.3 e A.4, do anexo, apresentam os principais países exportadores e 

importadores de produtos têxteis entre 2001 e 2003. Dentre os principais exportadores, os 

países asiáticos vêm fazendo parte dos primeiros lugares da lista, como China, Hong Kong, 

Coréia do Sul, Taiwan, além de Estados Unidos, Alemanha e Itália. Entre os importadores, 

estão os Estados Unidos, Hong Kong, China, Japão, União Européia, e com destaque para o 

México e Canadá que tem relações estreitas com os Estados Unidos, de onde recebem os 

insumos que se transformarão em confeccionados para o mercado norte-americano. 

Europa Ocidental  

América do Norte  

América Latina 

Europa C./ O., Estados 
Bálticos, CEI.   

Oriente Médio  

África  

Exportações 
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Ásia  

0 10 20 30 40 50 % 60 

Figura 2.2 - Participação Regional no Comércio Mundial de Têxteis, 2000.  
Fonte: WTO – World Trade Organization
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Essa configuração da produção e do consumo na Cadeia Têxtil / Confecções está 

montada sob influência dos fatores citados anteriormente de relocalização da produção, em 

função dos baixos custos observados nos países periféricos e que por esse motivo, se 

tornaram muito competitivos em relação a países mais desenvolvidos. 

Essa questão da competição tem influência direta na criação de áreas de livre 

comércio, pois a criação de barreiras alfandegárias para os produtos externos pode criar 

vantagens para os países envolvidos no acordo.  

 

 

 
 

 

 

No Brasil, as exportações de manufaturados têxteis de um modo geral, superam as 

confecções, como pode ser visto na Tabela A.6. O fato de o Brasil estar longe dos grandes 

centros consumidores e não desfrutar de condições vantajosas de acesso a esses mercados, 

prejudica o desempenho das exportações brasileiras. Ao contrário dos seus principais 

concorrentes como o México, a América Central e o Caribe, em relação aos Estados 

Unidos, e a Turquia, países do Norte da África e leste europeu, em relação à União 

Européia, que preenchem aos requisitos citados acima. 

 

 

Europa

Ásia

América do Norte 

Oriente Médio 
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África

Comunidade dos Estados 
Independentes (CEI) 
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Importações 
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Figura 2.3 - Participação Regional no Comércio Mundial de Têxteis, 2005.  
Fonte: WTO – World Trade Organization
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Tabela 2.2 - Comércio Mundial de Têxteis, 
2005. (US$ Bilhões e porcentagem) 

Valor 203 

Variação Anual  % 
1980-85 -1 
1985-90 15 
1990-95 8 
1995-00 0 
2000-05 5 
2003 13 
2004 12 
2005 4 
Participação no Mercado Mundial 2,0 
Participação nas Exportações Mundiais 
de manufaturas. 2,8 

Fonte: WTO – World Trade Organization 
 

2.2.3.1 As Relações Comerciais dos Estados Unidos 

Durante a segunda metade da década de 1990, as importações têxteis norte-

americanas mantiveram uma tendência crescente e os países em desenvolvimento 

aumentaram suas participações naquele mercado. Segundo Prochnik (2002) isso reflete, 

entre outros fatores, o forte ciclo de crescimento dessa economia, bem como a crescente 

perda de competitividade de parte de sua indústria têxtil. O mesmo autor ainda ressalta: 

 (...) “apesar dos esforços de investimento e de modernização, que resultaram, também, 

em forte queda do emprego no setor, a competitividade, em muitos segmentos da cadeia, 

tem aumentado mais em outros países, resultando em aumento da participação das 

importações”. 

A Ásia é a região com a maior participação nas importações americanas, sendo que 

entre 2000 e 2005 essa participação passou de 48,9% a 58,4%. Os principais exportadores 

de têxteis para os Estados Unidos, por ordem decrescente de participação em 2005 são: 

China, União Européia, Canadá, Índia, México. Com relação a 2000, U.E. e Canadá 

perderam participação para a China, enquanto que a Índia ultrapassou o México (Tabela 
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A.10 do anexo). Esses cinco países foram responsáveis, em 2005, por 66,9% das 

importações norte-americanas.   

A participação das exportações do Brasil, durante a segunda metade da década de 

1990, foi declinante, quando tinha 1,9% em 1995 e em 2000 passou a 1,3%. Mas apesar 

dessa participação ter aumentado até 2005 para 1,7%, esses valores ainda são pequenos se 

compararmos com a participação da China em 2005, que é de 26,9%. 

Em se tratando de confeccionados, o México é o um dos principais exportadores 

para os Estados Unidos, devido às vantagens obtidas pelo NAFTA, proximidade com este 

mercado, salários baixos e política industrial interna incentivadora. 

As confecções mexicanas são relativamente padronizadas e, portanto, podem ser 

produzidas mais facilmente sob arranjos de compartilhamento da produção, a exemplo das 

zonas de processamento de exportações (ZPE) das economias de países caribenhos (CBI). 

Confecções mais orientadas para a moda exigem sistemas de produção mais flexíveis do 

tipo OEM (Original Equipament Manufacturing) onde é a empresa cliente, detentora da 

marca, que contrata a produção, fornece o desenho, especificações do produto e sua 

qualidade, incluindo as da embalagem e do empacotamento. O fornecedor controla a 

produção e o cliente a distribuição 

2.2.3.2 As Relações Comerciais da União Européia. 

Os maiores fornecedores em 2005 de produtos têxteis para a União Européia foram, 

além da própria U.E., China, Turquia, Índia e Paquistão, estes quatro países, juntamente 

com as importações advindas do próprio bloco, totalizam uma participação de 86,4%. Em 

2000, os Estado Unidos ocupavam o lugar do Paquistão nesse grupo de fornecedores, e a 

participação total era de 77,4%. Destaque para a China que em 2005 ocupou o primeiro 

lugar o qual, em 2000, pertencia à Turquia, segundo colocado em 2005. Já o Brasil mantém 

uma participação em torno de 0,2% desde 2000 (ver Tabela A.9 do anexo).    

A região com maior participação ainda é a própria Europa, incluindo além dos 

membros da U.E., as chamadas ‘economias em transição’ do leste do continente, que 

também fazem parte deste grupo, totalizando 76,1% em 2005. A Ásia vem em segundo 

lugar com 18,6% de participação total.  
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Esses países do leste europeu experimentam, a exemplo de México e Estados Unidos, 

uma relação de produção integrada que aproveita o baixo custo da mão-de-obra, 

proximidade destes mercados e a sua crescente integração à economia européia, para a 

produção de confeccionados que serão re-exportados para os países de onde se originaram 

as matérias-primas e onde se encontram as empresas contratantes. 

2.3 Panorama da Cadeia Têxtil /Confecções Brasileira. 

2.3.1 Desempenho Comercial do Setor de Têxtil / Confecções a partir da 

década de 1990. 

Ao longo da década de 1990 a Cadeia Têxtil brasileira como um todo passou por 

duas fases distintas com relação ao comércio exterior: Do início da década até 1994, o 

Saldo da Balança Comercial Têxtil era superavitário, mas a partir de 1995 a Balança 

comercial passa a ser deficitária, onde somente se recuperaria a partir de 2003. 

A balança já vinha declinando ao longo dos anos que antecederam a virada das 

importações sobre as exportações a partir de 1995. Esse grande aumento das importações e 

a estagnação das exportações levaram a um déficit comercial crescente entre 1995 e 1997, 

diminuindo a partir de 1998, e fechando em 1999 em torno de US$ 433 milhões negativos. 

(ver Figura 2.4). 
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 Figura 2.4 – Saldo da Balança Comercial Têxtil, 1992 / 2000 até maio (Em US$ Milhões). 

Fonte: SECEX 
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Com relação ao setor de confecções, se considerarmos o segmento de vestuário, que 

corresponde a maior parcela do setor, o movimento da balança comercial é parecido. 

Observando o gráfico abaixo, a partir de 1992 observa-se uma tendência decrescente no 

quantum das exportações, medida em toneladas, em contrapartida a um crescimento das 

importações. O ponto de superação é a partir de 1995, quando o saldo passa a ser deficitário 

(Figura 2.5).  
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Vários fatores contribuíram para a deterioração do saldo comercial têxtil. De um lado 

o crescimento das importações pode ser explicado em parte por:  

a) Os impactos da abertura da economia brasileira a partir de 1990, com o aumento 

da concorrência externa; 

b) O câmbio sobrevalorizado e a estabilização da moeda após o Plano Real que 

ampliou o consumo da população de baixa renda, criando condições favoráveis às 

importações;  

c) A crise do setor algodoeiro, agravado com a praga do bicudo, afetou 

significativamente os pequenos produtores que até então representavam grande 

parcela da produção nacional, gerando um déficit de consumo interno, e 

transformando o Brasil em um dos maiores importadores mundiais, a partir de 

1992 (Gorini 2000).  

Figura 2.5 – Importações e Exportações de Vestuário, 1990 / 1997 (Em Toneladas). 
Fonte: IEMI e Secex/MICT 
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Além disso, financiamentos externos em condições bastante favoráveis à compra do 

algodão importado em contraste com as elevadas taxas reais de juros internos, que se 

seguiram a partir de 1994, foram variáveis de impacto nesse processo. Além do algodão, as 

importações de sintéticos, tanto tecidos planos como filamentos, também representaram 

grande parcela do déficit comercial têxtil (Gorini 2000).  
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Segundo Gorini (2000) a contínua queda das exportações de têxteis durante toda a 

década de 1990, pode ser atribuída aos seguintes aspectos principais:  

a) O câmbio defasado levou à perda de competitividade em mercados de 

commodities têxteis, que representava grande parcela das exportações têxteis 

nacionais, destacadamente tecidos planos de algodão e confeccionados de cama, 

mesa e banho; 

b) O crescimento do comércio intra-blocos, em especial a partir da criação do 

NAFTA em 1994, deslocou as exportações brasileiras daquele mercado. 

 

Com relação aos artigos de Cama, Mesa e Banho, onde o Brasil é relativamente 

competitivo, o desempenho comercial durante a década de 1990 foi melhor que em outros 

Figura 2.6 – Balança Comercial Brasileira Têxtil / Confecções (Em US$ Milhões F.O.B) 
Fonte: Secex 
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segmentos, não sofrendo grandes impactos com a abertura comercial, os ajustes cambiais e 

monetários a partir do Plano Real. 

A balança comercial ao longo de toda a década de 1990 foi superavitária. Entre 

1990 e 1993, o superávit foi crescente, passando de próximo de US$ 185 milhões para algo 

em torno de US$ 230 milhões. A partir de 1993, o superávit caiu até atingir o antigo nível 

de US$ 185 milhões em 1995, permanecendo assim até 1997 (Figura 2.7).  

 

 

 
 

 

 

Mas o crescimento das importações foi pequeno em relação às exportações, 

proporcionando durante toda a década um grande saldo positivo. Essa é uma tendência que 

também pode ser observada pelos dados dos últimos anos (Figura 2.8). 
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Figura 2.7 - Balança Comercial Brasileira de Cama, Mesa e Banho (US$ Mil). 
Fonte: Secex  
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2.3.2 A Competitividade da Cadeia Têxtil / Confecções Brasileira. 

Historicamente, o setor têxtil havia se desenvolvido para o mercado interno, e como 

aconteceu com outros setores da indústria brasileira, a proteção aos produtos estrangeiros e 

o distanciamento do mercado externo, manteve uma indústria operando com baixos índices 

de produtividade e baixos investimentos em tecnologia de ponta.  

Com a abertura da economia a partir de 1990, o setor têxtil nacional foi muito 

afetado, pois não estava preparado para competir em determinados segmentos, bem como 

se proteger das importações subfaturadas e das praticas de dumping.  

Mas principalmente a partir do Plano Real, os investimentos em modernização 

foram elevados, colocando o Brasil em patamar tecnológico similar ao do resto do mundo, 

principalmente, grandes empresas da cadeia do algodão. Estimativas da Associação 

Brasileira Indústria Têxtil (Abit) apontam para um total em torno de US$ 6 bilhões (US$ 4 

bilhões somente em importações de equipamentos) de investimentos ao longo de toda a 

década de 1990. Entretanto, para Gorini (2000) esses investimentos ficaram abaixo do que 

se investiu na Turquia no mesmo período, aproximadamente US$ 10 bilhões somente em 

importações de equipamentos para a cadeia têxtil. 

O BNDES financiou investimentos da ordem de US$ 2 bilhões ao setor na década 

de 90. Estes investimentos estão distribuídos por regiões na Tabela 2.3, a seguir. 

Figura 2.8 - Balança Comercial Brasileira de Cama, Mesa e Banho, 
2004/2006 até Outubro (US$ Mil FOB).
Fonte: MDIC  



Capítulo 2 A Cadeia Têxtil / Confecções 

 21

Tabela 2.3 – Evolução dos Desembolsos do Sistema BNDES ao Setor Têxtil, Segundo 

Região. (Em US$ Milhões).   

Região 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total 
Norte - - 0,13 0,03 - - - 0,03 0,01 - 0,20

Nordeste 17,02 6,04 23,34 31,45 58,30 132,09 77,09 98,47 50,02 93,59 587,41

Sudeste 49,38 59,33 48,06 44,17 47,90 84,23 41,64 182,15 248,00 141,74 946,60

Sul 52,02 35,40 30,29 33,03 54,57 118,58 33,11 41,66 69,04 29,52 497,22

Centro-Oeste 1,74 2,68 2,52 0,33 0,72 4,80 0,15 0,62 0,70 - 14,26

Total 120,16 103,45 104,34 109,01 161,49 339,70 151,99 322,93 367,77 264,85 2.045,69

Fonte: BNDES 
 

Nos últimos anos, a tendência de desembolsos tem sido inferior aos números 

observados, principalmente em comparação à segunda metade da década de 1990. (Figura 

2.9).     
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Com relação à distribuição regional da produção da indústria têxtil, a grande 

concentração se encontra nas regiões Sul e Sudeste. Mas a partir da segunda metade da 

década de 1990, a região Nordeste vem ganhando mais espaço, com grandes investimentos 

na produção em altas escalas de commodities de algodão, com indústrias que trabalham 

Figura 2.9 – Desembolsos do Sistema BNDES para a Indústria Têxtil / Confecções
(Em US$ Milhões). 
Fonte: BNDES 
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com sistemas de produção verticalizados desde a abertura do algodão até a produção de 

tecidos planos de algodão (Prochnik 2002).  

Na região Sul há uma tendência contrária aos investimentos em grande escala, onde 

aumentam os produtores de médio e pequeno porte de cama, mesa e banho e malhas. No 

Sudeste é que se concentram a produção de artificiais e sintéticos, desde os grandes 

produtores de matérias-primas (viscose, poliéster, náilon, elastano, entre outros) até 

pequenas e médias tecelagens, malharias e onde se concentra a maior parte dos artigos de 

confecções produzidos no país (Gorini 2000). 
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O setor algodoeiro passou por grandes mudanças após a crise que este setor passou 

a partir do final da década de 1980. Com a queda da alíquota de importação, as vantagens 

creditícias, a praga do bicudo e a desarticulação da produção de algodão no nordeste, o 

Brasil passou de grande exportador para grande importador de algodão. 

A partir de então o governo adotou uma série de medidas visando a reversão da 

crise, empreendendo diversas mudanças dentre elas, o BNDES lançou um programa para 

financiar a compra de algodão pela indústria têxtil. Além disso, através de políticas 

regionais, houve incentivos para atração de novos investimentos, o que acabou favorecendo 

uma relocalização da produção algodoeira para outras regiões. O Estado do Mato Grosso 

Figura 2.10 – Participação Regional na Produção Nacional de 
Confecções, 1995/1999 (Em Toneladas).
Fonte: IEMI 
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passou a receber fortes incentivos como subsídios à produção, apoio financeiro, através do 

governo estadual, além de pesquisas e transferências de tecnologia realizadas pela 

Embrapa.   

O resultado foi um deslocamento da produção para o centro-oeste brasileiro, 

tornando o Brasil o segundo país mais competitivo do mundo em termos de custos de 

produção, atrás somente da China (Prochnik 2002). 

O setor de fibras químicas, que se subdivide nas categorias de fibras artificiais 

(celulósicas) e as sintéticas (polimerização), apresentam um consumo menor que o de fibras 

naturais no Brasil, sendo que a tendência mundial é exatamente o inverso. Os principais 

fornecedores desse segmento em escala mundial são os países asiáticos. 

No Brasil o setor é pouco competitivo, principalmente no segmento de fibras 

sintéticas, que dependem da disponibilidade de matérias-primas advindas do setor 

petroquímico. Segundo a Fundação Vanzolini (2001), no Brasil não há, no complexo 

petroquímico, uma estratégia cooperativa entre as empresas situadas ao longo das diversas 

cadeias, a exemplo da têxtil, ao contrário do que fazem os países asiáticos.  
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3 O PÓLO DE CONFECÇÕES DO AGRESTE PERNAMBUCANO 

O Pólo de Confecções do Agreste integra um conjunto de áreas no Estado de 

Pernambuco que se especializaram na produção de artigos de vestuário, incluindo calçados, 

acessórios e diversos confeccionados do segmento têxtil. São os chamados Clusters de 

Produtos de Vestuário de Pernambuco, e estão localizados em três grandes áreas de 

produção e comércio:  

a) Região Metropolitana do Recife. Voltada principalmente para segmentos com 

público alvo de maior poder aquisitivo. Em geral, essa área conta com unidades 

fabris de maior porte e que utilizam técnicas de produção mais modernas em relação 

às encontradas no restante do Estado;  

b) Sertão do Estado. Na Região próxima a cidade de Petrolina, está localizada uma 

importante área especializada no comércio de produtos e acessórios para o 

vestuário, a partir do curtimento e preparação de artefatos em couro; 

c) Agreste Central e Setentrional. A terceira área forma o que conhecemos como Pólo 

de Confecções do Agreste. Nessa área são elaborados diversos artigos de 

confecções têxteis que abastecem todo o Estado, além de diversas outras regiões e 

países. (Sebrae e FADE 2003) 

 

Os três principais municípios que compõem o Pólo de Confecções do Agreste 

Pernambucano são Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e, mais recentemente, a 

cidade de Surubim passou a ser considerada como mais uma integrante no quadro das 

cidades mais importantes.  

Mas de uma maneira geral, o Pólo não se restringe apenas a essas quatro cidades, 

também abrange outros municípios a exemplo de Taquaritinga do Norte, Brejo da Madre de 

Deus, Vertentes, entre outros que participam como ‘cidades satélites’ integrantes nos 

processos de produção ou subcontratação de empresas das três cidades principais.  

Este capítulo tem como objetivo estudar o Pólo de Confecções em diversos aspectos. 

Inicialmente será feita uma breve caracterização econômica das principais cidades que 

compõem o Pólo. A próxima etapa a ser realizada neste capítulo, consiste na análise de 

diversos indicadores que estão relacionados aos aspectos de organização empresarial, da 
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produção, comercialização, entre outras informações de interesse que terão como objetivo 

final o auxílio na proposição de ações e políticas públicas que contribuam para o 

desenvolvimento dessa região.  

As principais fontes para a elaboração deste capítulo são informações disponíveis em 

duas pesquisas realizadas pelo Sebrae / PE. A primeira é o Estudo de Caracterização 

Econômica do Pólo de Confecções do Agreste Pernambucano, realizada pelo Sebrae / PE e 

FADE / UFPE (2003), com mais de 900 empresas formais e informais pesquisadas, além de 

300 feirantes, nas cidades de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. 

A segunda é uma pesquisa realizada com 305 empresas, formais e informais, das 

cidades de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Surubim, em 2006. A pesquisa 

conta com diversas informações sobre comercialização, criação/design, produção e gestão 

do negócio, que foram consolidadas em gráficos e tabelas, e disponibilizadas diretamente 

pelos consultores do Sebrae / PE - Núcleo Caruaru.    

3.1  Caracterização Econômica e Social da Região 

O estudo estará mais focado nos três primeiros municípios citados, porque estes 

representam o maior volume de produção e comercialização do objeto de estudo. 

A cidade de Caruaru, cujo município foi emancipado em 1857, localiza-se na parte 

central do agreste pernambucano, próximo ao cruzamento da BR-232 com a BR-104, a 130 

quilômetros da cidade do Recife. O município é bastante conhecido pelas tradicionais feiras 

da cidade, dentre elas a Feira da Sulanca, que compõe, junto com Santa Cruz e Toritama, as 

três principais feiras de confecções do Pólo. A área do município é de 932 km2 e a 

população residente é de aproximadamente 253.634 habitantes (IBGE 2006). 

A cidade de Santa Cruz do Capibaribe fica a 180 quilômetros do Recife, 56 km de 

Caruaru e a 85 km de Campina Grande-PB. O município localiza-se na parte setentrional 

do agreste pernambucano, próxima à fronteira com a Paraíba. Com área de 430 km², Santa 

Cruz tornou-se município em 1991. Antes era apenas um distrito de Taquaritinga do Norte. 

Sua população residente é de 59.048 habitantes (IBGE 2006).  

Também situada no agreste setentrional de Pernambuco, Toritama a 167 km do 

Recife e 36 km de Caruaru, município o qual faz limite direto, tem uma área de 34,8 km2. 

Inicialmente tinha a denominação de Torres e constituía um distrito do município de 



Capítulo 3 O Pólo de Confecções do Agreste Pernambucano 

 26

Vertentes. Posteriormente, parte desse distrito foi transferido para Taquaritinga do Norte. 

Em 29 de dezembro de 1953, foi criado o município de Toritama, cuja instalação ocorreu 

em 23 de maio de 1954. Sua população residente é de 21.800 habitantes (IBGE 2006). 

A partir dos dados sobre a população residente nas três cidades principais do Pólo, ao 

longo das últimas décadas observa-se um acentuado crescimento destas em relação aos 

valores respectivos no Brasil, Nordeste e Pernambuco.  

Pela Tabela A.20 do Anexo, percebe-se que, em geral, as principais cidades do Pólo 

tiveram taxas de crescimento populacional acima das observadas para o Brasil, Nordeste e 

Pernambuco, com destaque para Santa Cruz do Capibaribe que nas décadas de 1970 e 1980 

cresceu a taxas em torno de 80% ao decênio, e Toritama que cresceu mais que 70% no 

período entre 1980 e 1991. Caruaru, com menores taxas em relação às essas outras duas 

cidades, ainda assim, desde a década de 1980 (23,86% de 1980 a 1991) apresenta taxas de 

crescimento populacional superiores à do Brasil, Nordeste e Pernambuco, onde estes 

últimos tiveram taxas de 23,37%, 22,07% e 16,02% respectivamente, no período de 1980 a 

1991.    

Crescimentos populacionais dessa ordem, bem acima das taxas de crescimento das 

demais regiões de referência, sugerem que a migração pode ter sido um fator importante 

nesse processo de incremento na população residente. E se considerarmos que as migrações 

podem ser um indicador de dinamismo, oportunidades de trabalho e melhoria nas condições 

de vida, mantendo outras variáveis constantes, então os dados sugerem que essa região tem 

se tornado um importante pólo atrativo populacional em virtude do seu crescimento 

econômico. 

O segmento de confecções tornou-se, especialmente para Toritama e Santa Cruz do 

Capibaribe, a principal atividade econômica desenvolvida nesses municípios. Em Caruaru 

essa relação é menor, onde outras atividades como comércio, o artesanato, a agropecuária, 

além de outras indústrias, fazem parte, junto com o segmento de confecções, do leque de 

atividades que este município desenvolve.  

A Figura 3.1 mostra a evolução do PIB por município das três cidades principais do 

pólo. Os dados são da Tabela A.19, que compara a variação real do PIB de cada município 

com o do Brasil, Nordeste e Pernambuco. Entre 1996 e 1999 foi o período de maior 

crescimento dessas três cidades, onde a variação real do PIB nesse período foi, 
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respectivamente de, 44,68 %, 95,20%, 113,86%, para Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e 

Toritama, quando os dados para Brasil, Pernambuco e Nordeste foram de 4,22%, 1,40% e 

3,73%, respectivamente. 

Nos últimos anos, entre 1999 e 2003 os dados mostram um ritmo de crescimento 

menor, e até mesmo certa estagnação, como foi o caso de Caruaru. Já Santa Cruz do 

Capibaribe tem crescido, mas a taxas decrescentes, e Toritama após diminuir bastante o seu 

ritmo de crescimento, após o período 1996-1999, em 2002 e 2003, voltou ao patamar de 

15% a.a. 
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Com relação à distribuição de renda e o nível de desenvolvimento social, a Tabela 3.1 

a seguir, apresenta o Índice de Gini para a Renda e o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) para as três cidades principais do Pólo, em comparação com Brasil, Nordeste e 

Pernambuco.  

O Índice de Gini para cada uma das cidades em comparação com Brasil, Nordeste e 

Pernambuco, é menor tanto para o início da década de 1990 quanto para o final. Isso 

demonstra o fato que a concentração de renda nas três cidades era comparativamente menor 

Figura 3.1 – Produto Interno Bruto - PIB, por Município. (Em R$ Mil a Preços de 2000).
Fonte: IPEA data (Tabela A.20)
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em relação a Brasil, Nordeste e Pernambuco, ou seja, existe mais eqüidade na distribuição 

de renda dos principais municípios que compõem o pólo.   

 Por outro lado, em 1991 e 2000 o IDH dos três municípios ficou abaixo do IDH do 

Brasil. Em relação a Pernambuco, os três municípios tiveram IDH maior em 1991, mas em 

2000, apenas Caruaru conseguiu se manter com Índice maior que o Estado.  

 

Tabela 3.1 - Índice de Gini e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Distribuição de 
Renda. 

Índice de Gini (Renda) IDH Brasil, Região, Município. 1991 2000 1991 2000 
Brasil 0,634 0,645 0,696 0,766 
Nordeste 0,626* 0,600** - - 
Pernambuco 0,654 0,673 0,620 0,705 
Caruaru 0,552 0,581 0,651 0,713 
Santa Cruz do Capibaribe 0,545 0,530 0,635 0,699 
Toritama 0,427 0,457 0,643 0,670 
Fonte: IPEA data.  (*)1990.  (**)2001.  ( - ) dados não disponibilizados. 
Obs.: Elaboração Própria 
 

3.2 Aspectos relacionados à organização das Feiras da Sulanca. 

As Feiras da Sulanca, que são realizadas semanalmente nas cidades de Caruaru, Santa 

Cruz do Capibaribe e Toritama, se tornaram muito conhecidas pela grande variedade e 

volume de produtos comercializados, além do baixo preço das mercadorias que atrai 

consumidores de diversas regiões do país.  

A Tabela 3.2 mostra o volume médio de peças comercializadas nas Feiras da Sulanca, 

por municípios. A média geral é de 162,24 peças comercializadas, por banco, para cada 

feira realizada. Mas o desvio padrão é alto, mostrando que as feiras estão sujeitas as 

tendências da sazonalidade. 

 

Tabela 3.2 - Quantitativo de Peças Negociadas em cada uma das Feiras Pesquisas, 2003. 
Local da Feira 

Variáveis de interesse Caruaru Toritama Santa Cruz Total 

Média por banco 201,8 115,26 174,42 162,24 
Desvio Padrão 436,02 125,62 164,42 279,25 

Número de Observações 96 104 89 289 
Fonte: FADE / Sebrae - PE 
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Os dados da Tabela 3.3 são interessantes para se observar o grau de mobilidade da 

produção / comercialização entre os comerciantes das cidades do pólo. Considerando que 

as feiras são realizadas em dias diferentes da semana em cada cidade, os feirantes se 

programam para participar do maior número de feiras possível. Pode-se verificar que 57,9% 

das mercadorias vendidas na feira de Toritama, têm origem em Caruaru. Por outro lado, 

59,4% das peças comercializadas em Santa Cruz, têm origem no próprio município. A 

participação total das três cidades em todas as feiras é bastante próxima, com 32,6% para 

Caruaru, 23,2% para Toritama, e 33,2% para Santa Cruz do Capibaribe. 

 

Tabela 3.3 - Identificação do Local Onde Foram Produzidas as Mercadorias 
Negociadas em cada uma das Feiras Pesquisas, 2003. (%) 

Local da Feira 
Local de Produção Caruaru Toritama Santa Cruz Total 

Caruaru 21,6 57,9 17,0 32,6 
Toritama 43,3 15,0 13,2 23,2 

Santa Cruz do Capibaribe 16,5 22,4 59,4 33,2 
Outro Município 18,6 4,7 10,3 10,9 

Total 100 100 100 100 
Fonte: FADE / Sebrae - PE 

 

A Tabela 3.4 mostra os principais destinos apontados pelos feirantes pesquisados, 

para as suas mercadorias, tendo como base as informações sobre seus principais clientes.  

 

Tabela 3.4 - Identificação do Principal Destino das Mercadorias Negociadas em 
cada uma das Feiras Pesquisas, 2003 (%). 

Local da Feira 
Principal Destino Caruaru Toritama Santa Cruz Total 

Agreste de Pernambuco 8,2 7,8 0,0 5,3 
Outras cidades de PE 18,7 35,3 38,1 31,2 

Bahia 19,6 5,9 12,4 12,5 
Município do Norte 2,1 1,0 0,0 1,0 

Município do Nordeste 32,0 43,1 42,9 39,5 
Não sabe 15,5 0,0 0,0 4,9 

Outro 3,1 6,9 6,7 5,6 
Total 100 100 100 100 

Fonte: FADE / Sebrae - PE 
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Diversos municípios do Nordeste são os principais destinos citados, com 39,5% e 

mais os 12,5% citados para a Bahia. Em seguida vêm as outras cidades do Estado de 

Pernambuco com 31,2%. 

A pesquisa mostrou que um dos principais problemas apontados pelos entrevistados é 

a questão da desorganização das feiras. Esse aspecto foi citado como fator que, não apenas 

dificulta a realização das Feiras da Sulanca, mas também cria obstáculos ao 

desenvolvimento do próprio Pólo de Confecções (Sebrae e FADE 2003, Tabela 3.41).  

Várias soluções foram buscadas entre os governos municipais e outras instituições no 

sentido de colocar em prática projetos para resolver a questão. Mas com pouco sucesso e 

muitas vezes com resistência dos próprios feirantes, que temiam a criação de taxas e 

impostos que onerassem as suas atividades, essas propostas não tiveram maiores êxitos. 

Recentemente, onde a intervenção governamental não teve sucesso, a ‘solução de 

mercado’ parece ter criado uma alternativa mais eficaz para resolver essas questões: a 

criação de grandes centros comerciais privados surgiu como resultado da concorrência e da 

busca de formas de atrair novos consumidores.  

Estes centros comerciais aparecem como modelo alternativo para uma gradual 

substituição do formato das feiras livres para espaços urbanizados e que atendam melhor 

aos requisitos de conforto e segurança, tanto para comerciantes como para clientes.  

O Parque das Feiras de Toritama foi o pioneiro nesse processo, seguido do Pólo 

Comercial de Caruaru e, recentemente do Santa Cruz Moda Center. Estes centros, além 

criarem uma alternativa para o modelo tradicional das feiras livres, já fazem parte de uma 

agenda de eventos que se realizam todo ano, a exemplo do Festival do Jeans de Toritama e 

da Feira de Componentes Têxteis – Comtex, em Caruaru. 

3.3  Aspectos relacionados à Organização Empresarial e da Produção 

3.3.1 Produção, Porte das Empresas e Áreas de Atuação.  

A Tabela 3.5 mostra o número de peças produzidas mensalmente por município e tipo 

de empresa. Em média as empresas formais produzem mais com 16,87 mil peças mensais, 

quando as informais produzem 6,54 mil, em média. Um total de 85,2% das empresas 
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produz menos que 15 mil peças mensais, o que ajuda a caracterizar as empresas do Pólo 

como sendo, em sua maioria, de pequena escala de produção. 

 

Tabela 3.5 - Distribuição da Quantidade de Peças Produzidas por Mês nas Empresas, por 
Município, 2003. 

Municípios 
Caruaru Toritama Santa Cruz Total Quantidade 

Peças (mil) Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 
< 1,5 9,2% 35,1% 14,3% 29,4% 6,6% 22,4% 8,8% 28,1% 23,1%

38,7% 40,9% 32,4% 42,5% 27,4% 41,2% 42,9% 38,0% 33,9% 5 - ׀1,5
23,4% 19,9% 33,6% 23,4% 34,9% 58,0% 25,7% 16,8% 34,9% 15 - ׀5

 7,7% 6,2% 12,0% 6,2% 12,3% 5,7% 2,9% 6,7% 14,7% 30 - ׀15
 4,8% 3,9% 7,6% 3,9% 13,2% 5,2% 8,6% 2,4% 1,8% 60 - ׀30
≥ 60 5,5% 1,0% 5,7% 0,5% 5,7% 1,6% 5,6% 1,1% 2,3% 

Média (Mil) 16,49 5,85 14,66 6,32 17,99 7,17 16,87 6,54 9,19 
Desvio 
Padrão 50,01 12,66 31,58 10,86 28,86 12,88 39,66 12,26 23,10 

Fonte: FADE / Sebrae – PE. 
 

 

O Faturamento mensal também é um bom indicativo de porte. Pela Tabela 3.6, 

verifica-se que 98,8% têm faturamento mensal inferior a R$ 150 mil, o que caracteriza 

essas empresas como micro e pequenas por apresentarem o faturamento médio anual menor 

que R$ 2.133,22 mil anuais, tomando como base o critério de classificação adotado pelo 

Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB 2006).  

  

Tabela 3.6 - Distribuição do Faturamento Mensal das Empresas, incluindo Facções, por Município, 
2003. 

Municípios 
Caruaru Toritama Santa Cruz Total Faturamento 

(R$ Mil) Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 
< 5 11,9 52,6 17,6 45,8 8,7 49,5 12,3 49,3 39,7 

 32,8 33,7 30,0 37,9 31,7 34,0 26,5 27,3 29,4 15 - ׀5
 18,7 13,9 32,8 10,3 37,5 14,6 23,5 18,7 31,2 50 - ׀15
 7,6 2,7 21,9 1,9 18,3 5,2 20,6 1,4 25,7 150 - ׀50

 0,9 0,1 3,2 0,0 3,8 0,5 8,8 0,0 0,9 300 - ׀150
 0,2 0,1 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 600 - ׀300

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000 - ׀600
≥1000 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Média (R$ Mil) 38,12 9,95 112,16 12,39 36,28 9,74 46,19 10,56 19,59
Desvio Padrão 51,47 16,68 335,28 26,06 45,98 31,00 125,35 26,13 68,71

Fonte: FADE / Sebrae – PE. 
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Na Figura está representado o faturamento médio mensal, com dados de 2006 e 

representando os municípios de Caruaru, Santa Cruz, Toritama e Surubim. Apesar do 

percentual de 8,5% que não respondeu, percebe-se que a distribuição está mais concentrada 

nas faixas inferiores a R$100.000.  
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23,0%
15,4%

9,8%
5,6%
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Entre 200.000 e 500.000

Acima de 500.000
Não respondeu

 
 

 

 

Na Tabela 3.7 abaixo, encontra-se a quantidade de pessoas que trabalham nas 

empresas pesquisadas. Apesar do percentual de 2,6% que não respondeu, a concentração é 

maior das faixas abaixo do número de 40 pessoas.  

 

Tabela 3.7 - Quantidade de Pessoas que Trabalham em Empresas de 
Confecções em Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e 

Surubim, 2006. 
Quantidade Consolidação Geral 

Até 10 pessoas 27,7% 
11 a 20 pessoas 28,7% 
21 a 30 pessoas  18,5% 
31 a 40 pessoas 11,1% 
41 a 50 pessoas 4,6% 
51 a 90 pessoas 5,5% 

Acima de 90 pessoas 1,3% 
Não respondeu 2,6% 

Fonte: Sebrae / PE 
 

Figura 3.2 – Faturamento Médio Mensal de Empresas de Confecções em Caruaru,
Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Surubim, 2006 (R$).   
Fonte: Sebrae / PE.   
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Outro indicativo de porte das firmas do pólo é o número de máquinas utilizadas pelas 

empresas. As máquinas de costura, que são predominantes, aparecem com uma média total 

de 14,62 unidades nas empresas formais, contra 4,47 unidades nas empresas informais 

(Tabela 3.8).  

 

Tabela 3.8 - Quantidade Média de Máquinas Existentes nas Empresas Pesquisadas em Caruaru, Santa 
Cruz do Capibaribe e Toritama, 2003. 

Municípios 
Caruaru Toritama Santa Cruz Total Tipo de 

Máquina 
Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 

Costura 15,03 4,38 20,0 6,27 12,39 3,97 14,62 4,47 7,23 
Corte 1,29 0,66 1,09 0,28 0,88 0,50 1,09 0,66 0,63 
Outro 1,39 0,15 1,34 0,27 0,53 0,13 1,02 0,69 0,39 
Total 17,71 5,19 22,43 6,82 13,80 4,60 18,14 5,82 8,25 

Fonte: FADE / Sebrae – PE. 
 

Sobre os principais segmentos onde atuam os empresários, 46,3% trabalham no 

segmento de confecções para o público feminino. Outros segmentos merecem destaque, 

como é o caso do Jeans (29,4%), Infanto-Juvenil (22,6%), masculino (36,8%), moda jovem 

(20,2%), moda íntima (13,3%), e moda praia (6%).  

 

Tabela 3.9 - Identificação do Segmento onde atuam os Empresários pesquisados em Caruaru, Santa 
Cruz do Capibaribe e Toritama, 2003. 

(% sobre o Total de Empresas em cada Município) 
Municípios 

Caruaru Toritama Santa Cruz Total Segmento 
Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 

Bebê 7,4 6,1 0,0 0,0 3,7 4,8 4,8 3,8 4,0 
Cama / mesa 1,9 0,5 0,0 0,0 2,8 1,6 2,0 0,8 1,1 

Feminino 43,5 46,7 65,7 45,0 43,9 46,6 46,8 46,2 46,3 
Infanto-Juvenil 20,5 29,9 20,0 7,7 20,6 29,7 20,4 23,4 22,6 

Jeans 22,2 22,3 82,9 82,3 5,6 3,2 23,6 31,4 29,4 
Masculino 39,8 36,0 54,3 36,8 39,3 33,5 41,6 35,2 36,8 

Moda Jovem 19,4 16,8 20,0 13,0 29,9 24,3 24,0 18,9 20,2 
Moda íntima 5,6 5,6 2,9 1,0 29,0 24,9 15,2 12,7 13,3 
Moda praia 7,4 5,1 2,9 0,5 16,8 6,4 10,8 4,3 6,0 
Profissional 2,8 1,0 2,9 0,0 2,8 1,6 2,8 1,0 1,4 
Esportiva 3,7 2,5 5,7 0,0 11,2 4,2 7,2 2,5 3,7 

Outros 12,0 4,1 2,9 6,2 7,5 2,6 8,8 4,0 5,3 
Fonte: FADE / Sebrae – PE. 
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Os segmentos de Cama, Mesa e Banho são pouco explorados com apenas 1,1% de 

empresas que atuam nesse segmento que merece destaque pelo fato de ser bastante 

explorado em outras regiões do país, o que fazem com que o Brasil seja relativamente 

competitivo no ramo (Tabela 3.9). 

3.3.2 Perfil da Empresa e Grau de Informalidade 

Segundo estimativas do Sebrae-PE e FADE (2003) cerca de 88,1% das empresas de 

confecções do Pólo são informais, sendo o maior percentual em Toritama com cerca de 

95,8%. Entre empresas formais e informais as estimativas apontam para um total de 7.945 

empresas (Tabela 3.10). 

 

Tabela 3.10 - Distribuição da Empresas de Confecções Formais e Informais no Pólo do Agreste 
Pernambucano, 2003. 

Formais Informais Total Municípios 
Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Caruaru 380 16,0 2.000 84,0 2.380 100,0 
Toritama 88 4,2 2.000 95,8 2.088 100,0 
Santa Cruz de Capibaribe 477 13,7 3.000 86,3 3.477 100,0 
Total 945 11,9 7.000 88,1 7.945 100,0 
Fonte: SINDVEST-PE e estimativas da FADE / Sebrae – PE, a partir das entrevistas com líderes do Pólo. 

 

Nas empresas do pólo é comum elas serem constituídas em base familiar, com o 

proprietário quase sempre gerenciando, e com uma grande participação dos membros da 

família na organização (Tabela 3.11). 

 

Tabela 3.11 - Informações sobre o Trabalho de Familiares numa mesma Empresa, para Caruaru, 
Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, 2003. 

Municípios 
Caruaru Toritama Santa Cruz Total Informações 

Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 
% de empresas 
onde trabalham 
familiares 

86,2 83,8 82,9 83,4 84,3 81,5 84,9 82,7 83,3 

Média de 
Pessoas da 
Família 

2,49 2,18 3,17 2,77 2,81 2,24 2,72 2,37 2,46 

Desvio Padrão 1,80 1,6 3,61 2,46 2,34 1,89 2,35 2,01 2,11 
Num. Obs. 109 210 35 211 108 308 252 729 981 
Fonte: FADE / Sebrae – PE 
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Em 83,3% das empresas pesquisadas trabalham pelo menos mais uma pessoa da 

família. Em média, 2,46 são pessoas de uma mesma família, com desvio padrão de 2,11. As 

empresas formais empregam em média 2,72 pessoas da família e nas empresas informais 

este valor é 2,37.  

Na Tabela 3.12, estão representados os perfis da mão-de-obra por setor. Nos setores 

de criação, comercial e administração, os familiares são predominantes. Já os empregados 

fixos representam a maioria no setor de produção / manutenção. 

 

Tabela 3.12 – Perfil da Mão-de-Obra por classes no Segmento de Confecções em 
Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Surubim, 2006. 

SETORES 
Tipo 

Criação Produção / 
Manutenção Comercial Administração

Familiares (inclui o proprietário) 63% 23% 60% 84,7% 
Empregados Fixos 23% 61% 35% 14% 

Estagiários 4% 6% 1% 1% 
Temporários 10% 10% 4% 0,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 
Fonte: Sebrae / PE 

 

3.3.3 O Grau de Interação entre as Empresas. 

Do ponto de vista do grau de integração entre as empresas, daquelas pesquisadas, 

27,2% trabalham como facções, isto é, funcionam como subcontratadas ou “terceirizadas” 

por outras empresas. Das empresas que trabalham dessa forma, o percentual é maior nas 

que são informais nos três municípios, com destaque para Toritama, onde 47,9% das 

empresas informais pesquisadas funcionam como facção. (Tabelas 3.13) 

  

 
Tabela 3.13 - Empresas pesquisadas, Segundo Funcionamento como Facção, em Caruaru, Santa Cruz 

do Capibaribe e Toritama, 2003 (%). 
Municípios 

Caruaru Toritama Santa Cruz Total Facção? 
Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 

Sim 10,1 31,9 20,0 47,9 8,3 23,3 10,7 32,8 27,2 
Não 89,9 68,1 80,0 52,1 91,7 76,7 89,3 67,2 72,8 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: FADE / Sebrae – PE. 
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Em 2006, a proporção de empresas que trabalham como facção, permanece 

praticamente inalterada em torno de 26% (Figura 3.3).  

 

1%

26%

73%

0% 80%

Não, não é produzida por
terceiros.

Sim, a minha produção é
produzida por terceiros.

Não Respondeu.

 
 

 

 

As empresas que funcionam como facções trabalham, em média, para 3,37 empresas 

contratantes. A variabilidade é grande como mostra o desvio padrão de 4,37, onde enquanto 

nas empresas formais de Caruaru o número médio é de 8 (oito) empresas, em Toritama é de 

2 (duas) empresas. A média para as empresas informais foi menor nas três cidades (Tabela 

3.14).  

 

Tabela 3.14 - Quantidade de Empresas para as quais Trabalham as Facções Pesquisadas, em 
Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe Toritama, 2003. 

Municípios 
Caruaru Toritama Santa Cruz Total Quantidade de 

Empresas 
Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 

Média 8,0 2,4 2,0 3,1 5,0 3,7 5,7 3,12 3,37 
Desvio Padrão 9,17 3,69 1,15 2,57 5,18 5,67 6,97 3,98 4,37 

Num. Obs. 8,0 52 4,0 78,0 6,0 43 18 173 191 
Fonte: FADE / Sebrae – PE. 

 

A atividade com maior freqüência nas empresas que trabalham como facções é a 

costura como 73,0%, ficando logo depois a parte de acabamento com 33,3%, e risco/corte 

Figura 3.3 – Produção Feita no Setor de Confecções em Caruaru, Santa Cruz do 
Capibaribe Toritama e Surubim, por Terceiros (Faccionamento), 2006.
Fonte: Sebrae / PE 
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com 25,8% (Sebrae 2003). Os principais municípios onde se encontram as empresas que 

trabalham como facção, produzindo para as empresas entrevistadas, estão relacionados na 

Tabela 3.15, a seguir.  

 

Tabela 3.15 - Municípios onde a Produção é Feita por 
Facções para as Empresas de Confecções entrevistadas, 

2006. 
Origem Consolidação Geral 

Caruaru - PE 36,0% 
Santa Cruz do Capibaribe - PE 20,2% 
Toritama - PE 14,9% 
Recife - PE 5,3% 
Surubim - PE 4,3% 
Belo Jardim - PE 2,1% 
Vertentes - PE 2,1% 
São Domingos - PE 2,1% 
São Paulo - SP 2,1% 
Barra de São Miguel - PE 1,1% 
Brejo da Madre de Deus - PE 1,1% 
Cumaru - PE 1,1% 
Frei Miguelino - PE 1,1% 
Santa Maria - PE 1,1% 
Taquaritinga - PE 1,1% 
Outros 1,1% 
Não respondeu 3,2% 
Fonte: Sebrae / PE 

 

Para as empresas que não são facção, 30,2% das empresas terceirizam pelo menos 

uma atividade (Tabela 3.16). 

 

Tabela 3.16 - Distribuição das Empresas que não são Facção, Segundo a Ocorrência de 
Subcontratações de Facções em Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe Toritama, 2003 (%). 

Municípios 
Total Facciona alguma fase do 

processo produtivo? Caruaru Toritama Santa 
Cruz Freqüencia % 

Não facciona 74,1 55,6 72,3 496 69,8 
Facciona 1 fase 14,2 20,3 17,7 121 17,0 
Facciona 2 ou 3 fases 10,4 23,3 10,0 90 12,7 
Facciona 4 ou mais fases 1,2 1,8 0,0 4 0,6 
Total 100 100 100 711 100 
Número de Observações 239 133 339 - - 
Fonte: FADE / Sebrae – PE. 
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A Figura 3.4 mostra, em 2006, a proporção das empresas entrevistadas que 

produzem, ou não, para terceiros, trabalhando como facção. 
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3.3.4 Sistema de Produção e Organização das Empresas 

Com relação aos sistemas de produção, basicamente as empresas se dividem entre as 

que se organizam em Célula (48,4%), ou por Processo (51,6%). A organização em Células 

é maior nas empresas informais com 55,9%, contra 26,5% nas formais. Já quando se trata 

da organização em forma de Processo, as empresas formais têm maior percentual, com 

73,5% contra 44,1% das informais (Tabela 3.17). 

 

Tabela 3.17 - Forma de Organização das Tarefas na Área de Produção nas Empresas de Confecções, 
em Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe Toritama,  2003 (%).  

Municípios 
Caruaru Toritama Santa Cruz Total Forma 

Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 
Célula 28,0 58,2 35,3 52,2 22,1 56,8 26,5 55,9 48,4 

Processo 72,0 41,8 64,7 47,8 77,9 43,2 73,5 44,1 51,6 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Num Obs. 107 201 34 205 104 308 245 714 959 
Fonte: FADE / Sebrae – PE. 

 

Fonte: Sebrae / PE 

Figura 3.4 – Sobre a Produção feita para outras empresas (como Facção), em 
Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe Toritama e Surubim, 2006. 
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A Tabela 3.18 mostra como está configurado Layout das máquinas e a organização da 

produção, em 2006.  

 

Tabela 3.18 – Como é o Layout das Máquinas nas Empresas de Confecções em Caruaru, 
Santa Cruz do Capibaribe Toritama e Surubim, 2006. 

Descrição Consolidação Geral 
O Arranjo Físico e o processo de produção são 

compostos por sistemas considerados modernos. 19% 

Possuem sistema modular de produção, células de 
produção ou linha de montagem com setorizações 

definidas. 
29% 

O Arranjo Físico é linear e sem definição prévia. 46% 
Outros 1% 

Não Respondeu 5% 
Fonte: Sebrae / PE  

 

Sobre os aspectos relacionados à programação e controle da produção, a partir da 

obtenção dos tempos das operações, a Tabela 3.19 mostra os percentuais das empresas que 

se preocupam em obter esses valores, sejam através de cronometragem ou de estimativas.  

     

 

Tabela 3.19 – Com Relação ao Tempo das Operações (Cronometragem) nas 
Empresas de Confecções, em Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe Toritama 

e Surubim, 2006 

Descrição Consolidação 
Geral 

Possui todos os tempos e os mantém atualizados sempre. 25% 
Possui todos os tempos, mas não são atualizados sempre. 13% 

Possui alguns tempos e os mantém atualizados. 11% 
Possui alguns tempos, mas não são atualizados sempre. 17% 

Não possui nenhum tempo das operações 31% 
Não Respondeu 3% 

Fonte: Sebrae / PE 
 

Para as empresas que se preocupam com o tempo das operações, a Figura 3.5 mostra 

quais os métodos são utilizados pelas empresas, para obterem esses tempos.  
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1,6%

0,3%
7,5% 37,4%

11,5%

7,9%

0,0% 40,0%

Por estimativa

Pelo tempo médio histórico

Por cronometragem* 

Por amostragem do trabalho

Outros meios

Não Respondeu

 
 

 

3.3.5 A Informatização / Automação de Processos 

Sobre se as empresas fazem ou não o uso da informática e em quantas atividades, 

84,3% afirmam que não utilizam em nenhuma atividade, sendo que para as empresas 

informais esse percentual chega a 95,3 %. Nas três cidades, entre as empresas informais o 

percentual que não utilizam ultrapassa os 90,0% (Tabela 3.20). 

 

Tabela 3.20 - Quantidade de Atividades que usam a informática no Processo de Produção das 
Empresas de Confecções, por Município, 2003. (Valores em % sobre o total de empresas por Município) 

Municípios 
Caruaru Toritama Santa Cruz Total Quantidade de 

Atividades que 
usa a informática Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 

Não usa 45,9 93,2 60,0 94,3 56,5 97,4 52,4 95,3 84,3 
Usa p/ 1 atividade 13,8 5,3 14,3 4,3 10,2 1,6 12,3 3,4 5,7 
Usa p/ 2 ou 3 ativ. 18,4 1,0 11,5 1,4 22,2 0,6 19,0 0,9 5,6 

Usa p/ 4 ou mais ativ. 22,1 0,5 14,3 0 11,1 0,3 16,5 0,2 4,3 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Num Obs. 109 207 35 211 108 313 252 731 983 
Fonte: FADE / Sebrae – PE. 

 

Para as empresas que fazem uso da informática, a atividade de administração é a 

que mais utiliza este tipo de recurso, ficando as atividades de controle da produção e do 

estoque logo depois (Tabela 3.21). 

Figura 3.5 – Métodos Utilizados para Obter o Tempo das Operações nas Empresas 
de Confecções em Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe Toritama e Surubim, 2006. 
Fonte: Sebrae / PE 

*Usando o procedimento para cálculo do tempo padrão.  
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Tabela 3.21 - Uso da informática segundo Atividade nas Empresas de Confecções, por Município, 2003. 
(Valores em % sobre o total de empresas por Município) 

Municípios 
Caruaru Toritama Santa Cruz Total Atividade 

Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 
Criação 13,8 0,5 2,9 0,0 11,1 0,3 11,1 0,3 3,1 

Controle de produção 31,2 1,4 11,4 1,4 19,4 1,0 23,4 1,2 6,9 
Controle de estoque 30,3 1,4 22,9 0,5 30,6 0,3 29,4 0,7 8,0 

Administração 42,2 3,4 37,1 4,3 29,6 2,2 36,1 3,1 11,6 
Comercial 15,6 1,0 17,1 0,0 13,9 0,3 15,1 0,4 4,2 

Internet 30,3 1,9 14,3 1,4 17,6 0,3 22,6 1,1 6,6 
Etiqueta 2,8 1,0 0,0 0,5 1,9 0,0 2,0 0,4 0,8 

Fonte: FADE / Sebrae – PE. 
 

Na Tabela 3.22, para 25% das empresas, o processo de produção é acompanhado 

por programas gerenciais de computador. Mas em geral, o uso do computador está mais 

associado à utilização para fins de controle financeiro, de vendas e acesso à internet, do que 

para o processo de manufatura auxiliada por computador (eram possíveis múltiplas 

respostas).  

 

Tabela 3.22 – Informatização nas Empresas de Confecções em Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe 
Toritama e Surubim, 2006 

Descrição Consolidação 
Geral 

O processo de produção é acompanhado por informações obtidas de programas gerenciais 
computadorizados 25% 

A produção não possui qualquer grau de informatização nos processos 32% 
Usa os computadores para controles financeiros acesso a bancos 43% 

Usa os computadores para pesquisar informações de moda. 43% 
Usa o computador para controlar vendas e clientes 46% 

Usa o computador para navegar na internet e ler e-mail pessoal 40% 
Não usa o computador na empresa. 30% 

Não Respondeu 1% 
Fonte: Sebrae / PE 

 

3.3.6 Reposição de Matérias-Primas e Equipamentos. 

A necessidade de reposição do estoque de matérias-primas pode ser vista a partir 

das Tabelas 3.23 e 3.24 abaixo. A periodicidade de compras de aviamentos, para 50,6% das 

empresas, é semanal, enquanto que a reposição do estoque de aviamentos é feito 

quinzenalmente por 26,9%.  
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Tabela 3.23 - Periodicidade de Compras de Aviamentos pelas Empresas de Confecções, por Município, 
2003 (%).   

Municípios 
Caruaru Toritama Santa Cruz Total Periodicidade 

Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 
Semanal 46,5 54,3 40,0 52,3 54,8 48,4 49,4 51,1 50,6 

Quinzenal 28,7 31,5 26,7 21,9 20,2 28,9 24,7 27,8 26,9 
Mensal 15,8 11,1 23,3 18,5 18,3 16,4 17,9 15,5 16,2 
Outro 8,9 3,1 10,0 7,3 6,7 6,3 8,1 5,6 6,3 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: FADE / Sebrae – PE. 
 

Com relação à compra de tecidos, 34,9% fazem sua reposição semanalmente, 

enquanto que 32,8 o fazem quinzenalmente.  

 

Tabela 3.24 - Periodicidade de Compras de Tecidos pelas Empresas de Confecções, por Município, 
2003 (%).   

Municípios 
Caruaru Toritama Santa Cruz Total Periodicidade 

Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 
Semanal 33,0 53,2 25,0 42,1 19,2 28,6 25,8 38,9 34,9 

Quinzenal 38,0 34,4 43,8 29,4 23,1 34,1 32,2 33,1 32,8 
Mensal 25,0 8,4 21,9 20,6 46,2 31,3 33,9 22,2 25,8 
Outro 4,0 3,9 9,4 7,9 11,5 6,0 8,1 5,8 6,5 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: FADE / Sebrae – PE. 
 

A Tabela 3.25 mostra como as empresas se preocupam com o controle de estoques, 

em 2006. A proporção daquelas empresas que apresenta critérios mais objetivos na 

programação dos estoques foi maior que aquelas que fazem suas compras apenas em 

função da necessidade.  

 

Tabela 3.25 – Controle dos Estoques da Empresa de Confecções em Caruaru, Santa 
Cruz do Capibaribe Toritama e Surubim, 2006 

Descrição Consolidação 
Geral 

Só compra mediante programação ou considerando as informações dos sistemas 
de controle de estoque informatizado 21,3% 

Compra quando indicado pela programação ou pela oportunidade de negócios 45,9% 
Compra quando é necessário, não possuindo qualquer tipo de controle de estoques. 30,5% 

Não Respondeu 2,3% 
Fonte: Sebrae / PE 
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A Tabela 3.26 mostra que 96,1% dos empresários fazem a reposição de 

equipamentos apenas em função de necessidades imediatas. Apenas 3,8% fazem essa 

reposição periodicamente, sugerindo que apenas esse percentual de empresários se 

preocupa com a substituição dos equipamentos para atender aos requisitos necessários no 

alcance de níveis maiores de eficiência e competitividade. 

 

Tabela 3.26 - Periodicidade de Compras de Equipamentos pelas Empresas de Confecções, por 
Município, 2003 (%).   
Municípios 

Caruaru Toritama Santa Cruz Total Periodicidade 
Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 

Anual 7,7 1,0 6,3 2,8 5,9 0,0 6,7 1,1 2,6 
A cada período 

fixo de anos 1,0 0,0 0,0 1,7 2,9 1,5 1,7 1,1 1,2 

Quanto pode / 
precisa 91,3 99,0 93,8 92,5 91,2 98,5 91,6 97,9 96,1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fonte: FADE / Sebrae – PE. 

 

  

A Figura 3.6 mostra as idades médias dos Equipamentos das empresas 

entrevistadas, em 2006. Num total de 70% afirmaram que seus equipamentos têm idade 

média menor que cinco anos. 

 

2%

28%

43%

27%

0% 50%

Até 03 anos

Entre 03 e 05 anos

Acima de 05 anos

Não respondeu

 
 

 

 

Figura 3.6 – Idade Média dos Equipamentos das Empresas de Confecções em 
Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe Toritama e Surubim, 2006. 
Fonte: Sebrae / PE. 
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É interessante comparar esses valores com a Tabela 3.27 abaixo, onde são 

mostrados os valores das idades médias das máquinas do segmento de confecção brasileiro. 

Observe a tendência na redução da idade média das máquinas ao longo dos anos. Essa 

tendência mostra a crescente preocupação em manter maiores níveis de competitividade no 

setor com um ciclo de substituição dos equipamentos cada vez menor. 

 

Tabela 3.27 – Idade Média de algumas Máquinas do Segmento de Confecções no Brasil. 
Máquinas 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Costura Reta 9,6 8,9 8,7 7,3 6,0 5,9 
Overloque 8,3 7,9 7,8 6,7 5,9 6,0 

Fonte: IEMI (Sebrae 2000)  
 

Em 2006, o percentual das empresas entrevistadas que mostraram preocupação em 

manter o seu parque na vanguarda da tecnologia foi de 18%. Por outro lado, 66% afirmam 

investir o mínimo necessário para sua atualização operacional, e 9% não têm preocupação 

com a modernização dos procedimentos operacionais. Lembrando que esses percentuais 

devem ser interpretados como uma proporção relativa, já que 7% não responderam, fazendo 

com esses valores se modifique com a exclusão das abstenções das respostas (Tabela 3.28).   

 

Tabela 3.28 – Modernização das Máquinas e Equipamentos das Empresas de Confecções em 
Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe Toritama e Surubim, 2006 

Descrição Consolidação 
Geral 

Mantém um percentual do faturamento anual, para a modernização da empresa 
procurando se manter na vanguarda da tecnologia. 18% 

Investe em tecnologia apenas o mínimo indispensável para sua atualização operacional. 66% 
Não tem preocupação com a modernização dos procedimentos operacionais 9% 

Não Respondeu 7% 
Fonte: Sebrae / PE 

 

 

A Tabela 3.29 mostra um aspecto interessante citado pelos entrevistados em 2006. 

A maior parte dos empresários afirmou que mantém equipamentos modernos, mas encontra 

dificuldades em operá-los por falta de mão-de-obra qualificada ou não investe em 

equipamentos de última geração, pois não acredita na capacidade de mão-de-obra 

apropriada para operá-los.   
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Tabela 3.29 – Relação entre qualificação da mão-de-obra operacional e o nível 
tecnológico das máquinas e equipamentos nas empresas de confecções em Caruaru, Santa 

Cruz do Capibaribe Toritama e Surubim, 2006. 
Descrição Consolidação Geral

Possui equipamento de última geração e mão-de-obra  
devidamente qualificada para operá-los 24% 

Mantém equipamentos modernos, mas encontra dificuldades  
em operá-los por falta de mão-de-obra qualificada ou não investe  

em melhorias por falta desta mesma mão-de-obra. 
44% 

Não possui interesse em equipamentos de última geração,  
pois não acredita na capacidade de mão-de-obra apropriada para operá-los. 15% 

Não Respondeu 17% 
Fonte: Sebrae /PE 

 

3.3.7 Processo de Criação 

Sobre se a empresa dispõe de Departamento de Criação, 9,5% responderam dispor 

de espaço próprio para o trabalho de estilistas e modelistas próprios. Já as empresas que 

afirmaram dispor de apenas um modelista que trabalha no processo de criação, 

corresponderam a 15,1%. Em 15,7%, o processo de criação é terceirizado. Mas em geral, a 

criação é feita pelos próprios empresários ou familiares, em 57,4% dos casos (Tabela 3.30). 

.  

 

Tabela 3.30 – Como Funciona o Departamento de Criação nas Empresa de Confecções 
entrevistadas em Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe Toritama e Surubim, 2006. 

Descrição Consolidação 
Geral 

Em um espaço reservado, com estilista, modelista e pilotista próprios. 9,5% 
O processo de criação é terceirizado. 15,7% 

Todo o desenvolvimento criativo é feito pelo empresário ou familiar. 57,4% 
Tenho apenas uma modelista que cria e faz a pilotagem na linha de produção. 15,1% 

Outros. 0,7% 
Não Respondeu. 1,6% 

Fonte: Sebrae / PE 
 

 

Na Tabela 3.31, observe o percentual de 12% de empresas que afirmaram não ter 

flexibilidade para acompanhar a alta rotatividade da moda. Esse valor pode ser um 

indicativo da natureza dessas empresas, como produtoras de artigos mais padronizados e, 
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possivelmente, em escala maior de produção que outras empresas do Pólo. Observe 

também que para essa pergunta eram possíveis múltiplas respostas. 

 

Tabela 3.31 – Como o Empresário vê a Moda e as Tendências dentro da Confecção em 
Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe Toritama e Surubim, 2006. 

Descrição  Consolidação 
Geral 

Valorizo o design e vejo como fonte de inspiração para produtos com 
alto teor criativo e inovador. 39% 

Utilizo como ferramenta para confecção de produtos novos desde que a 
produtividade prevaleça com boa qualidade. 47% 

Observo as tendências, mas nem sempre posso inserí-las na minha linha 
de produção. 43% 

A minha empresa não tem flexibilidade para acompanhar a alta 
rotatividade da moda. 12% 

Outros. 1% 
Não Respondeu 1% 

Fonte: Sebrae / PE 
 

3.3.8 Controle de Qualidade e Treinamento da Mão-de-Obra 

Sobre a questão da utilização de controle de qualidade no processo de produção, 

29,2% afirmaram não existir controle de qualidade nem durante, nem no final do processo. 

Nas empresas informais o percentual de empresas que não utilizam controle é maior, 

enquanto que a utilização em todo o processo é maior nas empresas formais (Tabela 3.32).   

 

 

Tabela 3.32 - Existência de Controle de Qualidade do Produto nas Empresas de Confecções, por 
Município, 2003 (%).   
Municípios 

Caruaru Toritama Santa Cruz Total Controle 
Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 

Sim, todo processo. 45,2 25,7 45,7 17,6 37,1 21,8 41,8 21,6 26,9 
Sim, no final. 45,2 48,2 40,0 42,4 40,0 43,5 42,2 44,5 43,9 

Não existe 9,6 26,2 14,3 40,0 22,2 34,7 16,0 33,9 29,2 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Num. Obs. 104 191 35 205 105 294 244 690 934 
Fonte: FADE / Sebrae – PE. 
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Em 2006, 25% dos empresários afirmaram possuir sistema de Controle de 

Produção, com apontamento e registros do processo, em sistemas computadorizados de 

gerenciamento (Tabela 3.33).  

 

Tabela 3.33 – De que forma as Empresas de Confecções organizam a Produção em Caruaru, 
Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Surubim, 2006. 

Descrição Consolidação 
Geral 

Possui sistema de Controle de Produção, com apontamento e registros do processo, em 
sistemas computadorizados de gerenciamento. 25% 

Controla a produção de forma apenas orientativa, com apontamentos dispersos e não 
utiliza programas de computação. 38% 

Não mantém registros de produção ou os mantém minimamente, apontados em 
cadernos ou semelhantes. 34% 

Outros 2% 
Não Respondeu 1% 

Fonte: Sebrae / PE 
 

Ainda sobre como é tratada a qualidade dos produtos na empresa, 15,7% afirmaram 

possui um setor especializado na avaliação dos padrões de qualidade. Aqueles que fazem o 

controle apenas no produto final, totalizaram 34,1% (Tabela 3.34). 

 

Tabela 3.34 – Como a Qualidade dos Produtos é tratada nas Empresas de Confecções 
em Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Surubim, 2006. 

Descrição Consolidação 
Geral 

Possui um setor especializado na avaliação dos padrões 
de qualidade com manuais de procedimento e padrões de qualidade definidos 15,7% 

Mantém uma inspeção de qualidade no produto final. 34,1% 
Decide por observar se o produto está em condições ou não 48,5% 

Não se preocupa com a qualidade final do produto 0,7% 
Não Respondeu 1% 

Fonte: Sebrae / PE 
 

 

Sobre a quantidade de funcionários que já receberam treinamento, em apenas 16,8%, 

pelo menos 1 (um) funcionário recebeu treinamento (Tabela 3.35). 
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Tabela 3.35 - Quantidade de Funcionários que já Receberam Treinamento nas Empresas de 
Confecções, por Município, 2003. 

Municípios 
Caruaru Toritama Santa Cruz Total Quantidade 

Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 
Nenhum 60,0 81,9 88,2 92,2 56,7 95,2 62,6 90,5 83,2 
1 a 5 17,1 14,5 2,9 6,3 26,9 4,8 19,3 8,0 11,0 
6 a 10 12,4 3,1 5,9 1,0 8,7 0,0 9,9 1,2 3,4 
> 10 10,5 0,5 2,9 0,5 7,7 0,0 8,2 0,3 2,4 
Média (1) 9,21 3,29 15,0 3,38 7,69 1,57 8,7 2,9 6,3 
Fonte: FADE / Sebrae – PE. 
(1) Calculada considerando que a empresa capacitou pelo menos um trabalhador. 

 

Nas empresas formais o percentual de empresas que já treinaram funcionários é 

maior que a média geral, com 37,4%. Já nas empresas informais esse percentual é de 

apenas 9,5%.  

Quando questionados como a empresa capacita seus funcionários, as respostas dos 

empresários indicaram que uma minoria tem um planejamento anual que prevê o 

treinamento dos funcionários. A grande maioria treina os funcionários apenas quando surge 

alguma necessidade. E há ainda, aqueles que não capacitam, afirmando que só contratam 

com experiência comprovada. (Veja as proporções na Tabela 3.36) 

 

Tabela 3.36 – Como as Empresas de Confecções capacitam seus Funcionários, em Caruaru, Santa 
Cruz do Capibaribe, Toritama e Surubim, 2006. 

Descrição Consolidação Geral
Temos um planejamento anual que prevê o treinamento dos funcionários 8% 

Treinamos nossos funcionários apenas quando surge uma oportunidade ou quando 
identificamos alguma necessidade 63% 

Não temos nenhum interesse em capacitar nossos funcionários. 
Contratamos apenas aqueles com experiência comprovada 20% 

Não Respondeu 9% 
Fonte: Sebrae / PE 

 

 

As áreas de produção e costura são aquelas que os empresários acham mais 

importantes para capacitar os seus funcionários, seguidas das áreas de acabamento, corte e 

modelagem, como mostra a Tabela 3.37. 
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Tabela 3.37 - Assuntos que os Empresários de Confecções acham Importante Capacitar seus 
Funcionários, por Município, 2003 (%). 

Municípios 
Caruaru Toritama Santa Cruz Total Assuntos 

Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 
Acabamento 3,3 2,6 3,2 5,2 14,0 10,8 7,7 6,5 6,9 

Produção 26,7 27,5 41,9 41,6 26,7 36,9 29,0 35,4 33,5 
Corte 22,2 10,3 3,1 8,4 2,3 6,2 2,4 8,1 6,5 

Costura 16,7 19,2 9,7 18,2 9,3 11,8 12,6 16,0 15,0 
Vendas 6,7 3,2 0,0 3,9 16,3 5,6 9,7 4,4 5,9 

Modelagem 3,3 5,1 3,2 3,2 2,3 4,1 2,9 4,2 3,8 
Tinturaria 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,4 0,3 

Criação / Venda 2,2 3,8 3,2 3,2 1,2 2,1 1,9 3,0 2,7 
Administração 33,3 3,2 3,2 1,9 3,5 1,0 3,4 2,0 2,4 

Outro 35,6 24,4 32,2 14,3 24,4 21,0 30,4 20,0 23,0 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: FADE / Sebrae – PE. 
 

Sobre como é possível melhorar o processo produtivo, 59,6% dos empresários 

acreditam que investimentos e aquisição de novas máquinas seriam a medida mais 

importante, enquanto que 25,2% acreditam na Capacitação / Orientação como forma de 

alcançar melhores resultados (Sebrae 2003).  

3.4 Aspectos relacionados à comercialização e abertura de Novos 

Mercados. 

A partir dos dados da pesquisa realizada pelo Sebrae / FADE (2003), é possível 

ainda encontrar diversas variáveis de interesse com relação à comercialização e abertura de 

novos mercados. 

As principais fontes de onde os empresários adquirem as matérias-primas utilizadas 

são de outras regiões, mas adquiridas através de distribuidores locais, tanto tecidos como 

aviamentos com, 89,3% e 96,2%, respectivamente. Com relação aos equipamentos 

adquiridos, a realidade é parecida com a das matérias-primas, onde 93,4% do total de 

empresas compram seus equipamentos de outras regiões, mas através de distribuidores 

locais no Agreste. Isto é, em ambos os casos, é reduzido o número que adquire insumos ou 

equipamentos direto de fábrica.   
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Sobre o destino das vendas das empresas, nas informações da Tabela 3.38, 

observou-se que 71,9% das vendas da produção têm como destino diversos municípios no 

estado de Pernambuco, em lojas ou nas feiras das três cidades.  

 

Tabela 3.38 - Média do Percentual das Vendas da Produção das Empresas de Confecções, Segundo 
Local, por Municípios, 2003. 

Municípios 
Caruaru Toritama Santa Cruz Total Local 

Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 
Feira de Caruaru 14,4 59,0 17,7 27,4 13,8 30,3 14,3 40,1 26,2 
Feira de Toritama 2,3 8,7 16,0 25,9 2,0 1,2 3,0 7,3 5,0 
Feira Santa Cruz 5,7 11,4 5,5 31,6 18,0 45,3 11,7 31,4 20,8 
Outras Feiras em 

Pernambuco 0,2 0,0 0,0 0,2 0,6 0,3 0,4 0,2 0,3 

Lojas no seu 
município 9,8 0,7 21,6 0,6 9,6 3,0 10,4 1,8 6,4 

Lojas em outros 
municípios 43,7 1,5 16,4 0,2 4,5 2,5 23,0 1,8 13,2 

Outros estados 24,0 18,7 22,8 14,2 51,6 17,3 37,4 17,4 28,0 
Fonte: FADE / Sebrae – PE 

 

Para outros estados, o percentual foi de 28,0%, e não houve registro de vendas para 

o exterior, em 2003. Já na Figura 3.7, que descreve os principais destinos em 2006, 4% 

registraram que tiveram vendas para o exterior. É importante observar que poderia haver 

múltiplas respostas na Figura 3.7. 
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Figura 3.7 – Distribuição das Vendas das Empresas, 2006. 

Fonte: Sebrae / PE 
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Para os empresários, as principais praças fora do Pólo consideradas com maior 

potencial de vendas são os estados do Norte / Nordeste, seguido dos Estados do Sudeste, 

além da Região Metropolitana do Recife (Sebrae e FADE 2003).  

Sobre a identificação de quais os tipos de ajuda que o empresário necessita para 

identificar / explorar novos mercados, foram apontados como principais formas, a oferta de 

Recursos / Financiamento (31,9%), a Orientação / Representação (26,9%), e a divulgação 

(25,7%) (Sebrae e FADE 2003).  

 

Tabela 3.39 – A Falta de Divulgação do Produto para Outros Centros Consumidores está 
Atrapalhando o Desenvolvimento do Pólo de Confecções do Agreste, por Municípios, 2003 (%). 

Municípios 
Caruaru Toritama Santa Cruz Total Concordam? 

Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 
Sim 91,5 92,7 82,9 89,7 89,6 84,1 89,5 88,2 88,5 
Não 8,5 7,3 17,1 8,5 9,4 12,3 10,1 9,8 9,8 

Não sabe 0,0 0,0 0,0 1,9 0,9 3,6 0,4 2,1 1,6 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: FADE / Sebrae – PE 
 

 

Segundo dados da Tabela 3.39 anterior, a maior parte dos empresários acreditam que 

a falta de divulgação dos produtos para outros centros consumidores está atrapalhando o 

desenvolvimento do pólo. Essa tendência foi observada para todas as cidades, entre 

empresas formais e informais. 

Sobre os principais canais de divulgação de produtos para este setor, como a 

participação de eventos especializados em feiras, desfiles, rodadas de negócios, dentre 

outros, a Figura 3.8 mostra as proporções das empresas que participam desses tipos de 

eventos. Observe que as respostas podem ser múltiplas, e que os percentuais não devem ser 

considerados na sua forma absoluta, já que 35% não responderam. 
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3.4.1 Comércio Exterior 

Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior - Secex, em 2005 as exportações 

de artigos têxteis e confecções da cidade de Caruaru totalizaram US$ 772.840,00, o que 

correspondeu a 7,50% das exportações totais dessa cidade naquele ano (Tabela A.14). Em 

2004 essa participação era de 4,47%, e a variação real do valor exportado entre os dois anos 

foi crescente em 90,71%. 

Em Santa Cruz do Capibaribe, do total das exportações em 2005, US$ 194.337,00 

representaram produtos têxteis e de vestuário, o que significou 91,21% do total das vendas 

externas. Em 2004 essa participação era de 93%, e a variação real em relação a 2004, foi 

declinante em -36,58%. Infelizmente não há dados disponíveis sobre a Balança Comercial 

Têxtil / Confecções de Toritama ou Surubim.   

Os principais destinos das exportações de Caruaru são diversos, como se pode ver na 

Tabela A.15. Mas é bastante difícil fazer uma análise desagregada para o setor têxtil / 

confecções, dada a heterogeneidade nos principais produtos exportados. (Tabela A.14). 

Para Santa Cruz do Capibaribe, por apresentar grande concentração nas exportações têxteis 

/ confeccionados (91,21%), pode-se ter uma aproximação maior do que em Caruaru, sobre 

Figura 3.8 – Participação em Feiras e Outros Eventos de empresários de 
Confecções de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Surubim, 2006. 

Fonte: Sebrae / PE 
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o real destino das exportações têxteis dessa cidade. Portugal, Espanha, Canadá e Angola, 

são os principais destinos das exportações totais de Santa Cruz do Capibaribe e, 

provavelmente também representam os principais destinos dos produtos têxteis / 

confeccionados (Tabela A.18).  

É importante fazer uma observação. Os valores oficiais podem estar bem abaixo dos 

valores reais pelo fato de ser comum nas empresas exportadoras do Pólo de recorrerem a 

alguma Trading Company em outros Estados para cuidarem das suas exportações, fazendo 

com que os valores não sejam contabilizados para as cidades do Pólo de Confecções. 

 

3.5 Aspectos relacionados à infra-estrutura Local. 

Para os empresários do Pólo, a falta de infra-estrutura das cidades é um dos principais 

obstáculos ao seu desenvolvimento, onde esta é a opinião predominante entre empresas das 

três cidades principais (Tabela 3.40).   

 

Tabela 3.40 - Concordância dos Empresários de que a Falta de Infra-estrutura das Cidades está 
Atrapalhando o Desenvolvimento do Pólo de Confecções do Agreste, por Município, 2003. 

Municípios 
Caruaru Toritama Santa Cruz Total Concordam? 

Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 
Sim 93,4 91,7 88,6 91,1 94,4 90,7 93,1 91,1 91,6 
Não 6,6 8,3 11,4 8,0 5,6 6,4 6,9 7,4 7,3 

Não sabe 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 2,9 0,0 1,5 1,1 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: FADE / Sebrae – PE 
 

Sobre outros obstáculos que estariam atrapalhando o desenvolvimento do Pólo, a 

falta de segurança (19,5%), a desorganização das Feiras da Sulanca (14,8%) e a falta de 

crédito (7,6%), foram alguns dos principais aspectos citados (Tabela 3.41). 
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Tabela 3.41 - Identificação pelos Empresários de que Outros Fatores estão Atrapalhando o 
Crescimento do Pólo de Confecções do Agreste, por Município, 2003. 

Municípios 
Caruaru Toritama Santa Cruz Total Outros Fatores 

Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 
Nenhum 14,1 19,3 23,3 16,6 11,6 8,1 14,4 13,8 14,0 

Aumento do preço do 
tecido 1,1 1,2 0,0 7,3 2,3 3,8 1,4 4,0 3,3 

Mudança na Feira 
(lugar ou dia) 2,2 6,4 0,0 0,0 5,9 7,7 3,3 6,1 5,3 

Falta de água / 
saneamento 1,1 1,2 10,0 7,9 4,7 6,4 3,8 5,2 4,8 

Segurança 13,0 12,9 26,7 19,2 23,3 24,8 19,2 19,6 19,5 
Desorganização das 

Feiras 22,8 25,1 3,3 26 11,6 14,5 15,4 14,6 14,8 

Crédito 9,8 9,9 10,0 7,9 2,3 6,4 6,7 7,9 7,6 
Qualificação 2,2 0,0 3,3 2,6 1,2 0,9 1,9 1,1 1,3 
Concorrência 2,2 3,5 0,0 7,2 4,7 6,8 2,9 5,7 4,9 

Falta de divulgação 1,1 4,1 0,0 3,3 5,8 3,8 2,9 3,8 3,5 
Falta cooperativa 1,1 0,6 0,0 0,0 1,2 0,0 1,0 0,2 0,4 
Crise econômica 1,1 1,2 0,0 1,3 3,5 0,4 1,9 0,9 1,2 

Governo / Prefeitura 9,8 8,2 3,3 9,9 5,8 6,0 7,2 7,7 7,6 
Informalidade 4,3 0,0 3,3 0,7 2,3 0,0 3,4 0,2 1,0 

Outro 14,1 6,4 16,7 13,9 14,0 8,1 14,4 9,2 10,6 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: FADE / Sebrae – PE 
 

Da mesma forma, a falta de incentivo do governo foi apontada como outra barreira 

que impede o desenvolvimento do Pólo de Confecções, com média maior que 80% para 

todas as cidades, entre empresas formais e informais.  

 

Tabela 3.42 - Concordância dos Empresários de que a Falta de Incentivo do Governo está 
Atrapalhando o Desenvolvimento do Pólo de Confecções do Agreste, por Município, 2003. 

Municípios 
Caruaru Toritama Santa Cruz Total Concordam? 

Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 
Sim 88,9 92,8 88,6 88,6 98,1 88,4 92,8 89,7 90,5 
Não 6,5 6,3 11,4 7,1 1,9 7,4 5,2 7,0 6,5 

Não sabe 4,6 1,0 0,0 4,3 0,0 4,2 2,0 3,3 3,0 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: FADE / Sebrae – PE 
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3.6 Conclusões do Capítulo. 

Os dados apresentados tiveram como finalidade uma caracterização geral dos 

diversos aspectos relacionados à produção, comercialização e competitividade das 

empresas do Pólo de Confecções do Agreste para o direcionamento de ações e políticas 

públicas de grande importância para o desenvolvimento local.   

A partir dos dados foi possível encontrar indicadores de perfil das empresas sobre o 

porte, grau de informalidade, sistema de produção, e competitividade nos aspectos 

relacionados à utilização de processos modernos, treinamento, capacitação entre outros.  

Em geral, o pólo conta com um número predominante de micro e pequenas 

empresas com pequena escala de produção e faturamento menor que R$ 2 milhões anuais. 

A quantidade de pessoas que trabalham nas empresas pesquisadas tem concentração maior 

das faixas abaixo do número de 40 pessoas.  

Também é característico do pólo ter grande parte das empresas sendo constituídas em 

base familiar, com o proprietário quase sempre gerenciando, e com uma grande 

participação dos membros da família na organização. 

Os dados também indicaram que é alto o índice de informalidade entre as empresas 

do pólo. Esse índice de informalidade é bastante ruim, pois dificulta o planejamento de 

ações e políticas das instituições públicas e privadas envolvidas num projeto de 

desenvolvimento local, além de impactar negativamente sobre as empresas formais. Esse 

índice de informalidade pode estar relacionado aos problemas conjunturais que enfrentam 

muitas empresas brasileiras, sobretudo micro e pequenas, principalmente com respeito à 

carga tributária, encargos sobre a folha salarial, e rigidez na legislação trabalhista.  

Do ponto de vista do grau de interação entre as empresas, é possível verificar que em 

torno de 27,2% das empresas trabalham como terceirizadas (facções), e o percentual da 

produção que é feita por terceiros é de 26%. Esses números mostram que as relações de 

integração ainda podem ser melhoradas com vista nos ganhos de produtividade que se pode 

alcançar com o aumento da especialização, da ampliação da oferta de serviços, ou da 

utilização de métodos de produção do tipo OEM.  

  Com relação aos sistemas de produção, basicamente as empresas se dividem entre as 

que se organizam em célula ou por processo. Em geral o Layout das máquinas está 
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configurado utilizando formas tradicionais de organização, como o arranjo físico linear, 

sistema modular, células de produção, ou linha de montagem com setores definidos.  

Os Dados mostram que o uso da informática entre as empresas do pólo é reduzido. O 

próprio segmento é de características intensivas em mão-de-obra, mas com espaço para a 

utilização de métodos CAD (Computer Aided Design - Projeto Assistido por Computador) 

e CAM (Computer Aided Manufacturing - Fabricação Assistida por Computador), em 

determinados processos de produção. Ou seja, não só atividades como gerenciamento, 

vendas, controle da produção e do estoque, mas também outros processos, como o corte, 

acabamentos especiais (a exemplo do bordado), além de toda parte de criação e design. 

Para as empresas que fazem uso da informática, a atividade de administração é a 

que mais utiliza este tipo de recurso, ficando as atividades de controle da produção e do 

estoque logo depois. Para uma parcela das empresas, o processo de produção é 

acompanhado por programas gerenciais de computador. Mas em geral, o uso do 

computador está mais associado à utilização para fins de controle financeiro, de vendas e 

acesso à internet, do que para o processo de manufatura auxiliada por computador.  

A periodicidade de compras de aviamentos ou tecidos para grande parte das 

empresas, é feita semanal ou quinzenalmente. A proporção das empresas que apresenta 

critérios mais objetivos na programação dos estoques foi maior que aquelas que fazem suas 

compras apenas em função da necessidade. Dessa forma, apesar de não se ter uma ordem 

de grandeza do montante gasto pelos empresários nas compras dessas matérias-primas por 

período de tempo, essas informações podem ajudar a demonstrar a necessidade de capital 

de giro destas empresas, bem como da necessidade de disponibilizar linhas de 

financiamentos específicas para atender as operações de giro dessas empresas. 

A maior parte dos empresários faz a reposição de equipamentos apenas em função 

de necessidades imediatas, ou o mínimo necessário para sua atualização operacional. 

Apenas 3,8% fazem essa reposição periodicamente, sugerindo que apenas esse percentual 

de empresários se preocupa com a substituição dos equipamentos para atender aos 

requisitos necessários no alcance de níveis maiores de eficiência e competitividade. A 

maior parte dos empresários que tem equipamentos modernos, afirmam encontrar 

dificuldades em operá-los por falta de mão-de-obra qualificada ou não investe em 
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equipamentos de última geração, pois não acredita na capacidade de mão-de-obra 

apropriada para operá-los.   

Sobre o processo de criação, em geral, na maioria dos casos a criação é feita pelos 

próprios empresários ou familiares. Em apenas 9,5% dos casos a empresa dispunha de 

espaço próprio para o trabalho de estilistas e modelistas próprios. No restante dos casos as 

empresas dispõem de apenas modelista próprio ou o processo de criação é terceirizado.   

Sobre a questão da utilização de controle de qualidade no processo de produção, 

grande parte afirmou não existir controle de qualidade em nenhuma etapa, ou apenas no 

final do processo, em 2003. Nas empresas informais o percentual de empresas que não 

utilizam controle é maior, enquanto que a utilização em todo o processo é maior nas 

empresas formais. Em 2006, 25% dos empresários afirmaram possuir sistema de Controle 

de Produção, com apontamento e registros do processo, em sistemas computadorizados de 

gerenciamento.  

Sobre como a empresa capacita seus funcionários, as respostas dos empresários 

indicaram que uma minoria tem um planejamento anual que prevê o treinamento dos 

funcionários. A grande maioria treina os funcionários apenas quando surge alguma 

necessidade. E há ainda, aqueles que não capacitam, afirmando que só contratam com 

experiência comprovada. As áreas de produção e costura são aquelas que os empresários 

acham mais importantes para capacitar os seus funcionários, seguidas das áreas de 

acabamento, corte e modelagem. 

As principais fontes de onde os empresários adquirem as matérias-primas utilizadas 

são de outras regiões, mas adquiridas através de distribuidores locais, (ao contrário da 

aquisição direta da fábrica) tanto tecidos como aviamentos. Com os equipamentos 

adquiridos, a realidade é parecida com a das matérias-primas, a maioria das empresas 

compram seus equipamentos em distribuidores do Agreste, mas que são provenientes de 

outras regiões (ao contrário da aquisição direta da fábrica). 

Sobre o destino das vendas das empresas, os principais são os diversos municípios no 

estado de Pernambuco, em lojas ou nas feiras das três cidades. Há ainda uma parcela 

destinada a outros estados, e uma pequena parcela de vendas para o exterior. 

Em 2005, as vendas de têxteis para o exterior da cidade de Caruaru corresponderam a 

7,50% das exportações totais dessa cidade naquele ano. Em 2004 essa participação era de 
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4,47%. Em Santa Cruz do Capibaribe, do total das exportações em 2005, 91,21% 

representaram vendas externas. Em 2004 essa participação era de 93%. 

 Os principais destinos das exportações de Caruaru são diversos. Mas é bastante 

difícil fazer uma análise desagregada para o setor têxtil / confecções, dada a 

heterogeneidade nos principais produtos exportados. Para Santa Cruz do Capibaribe, por 

apresentar grande concentração nas exportações têxteis / confeccionados, pode-se ter uma 

aproximação maior do que em Caruaru, sobre o real destino das exportações têxteis dessa 

cidade. Portugal, Espanha, Canadá e Angola, são os principais destinos das exportações 

totais de Santa Cruz do Capibaribe e, provavelmente também representam os principais 

destinos dos produtos têxteis / confeccionados.  

Para os empresários do Pólo, a falta de infra-estrutura das cidades é um dos principais 

obstáculos ao seu desenvolvimento, onde esta é a opinião predominante entre empresas das 

três cidades principais. A falta de divulgação dos produtos para outros centros 

consumidores, também estaria atrapalhando o desenvolvimento do Pólo de Confecções do 

Agreste Pernambucano, mostrando a necessidade de se incentivar ações que facilitem o 

acesso e abertura de novos mercados. 

Sobre outros obstáculos que estariam atrapalhando o desenvolvimento do Pólo, a falta 

de segurança, a desorganização das Feiras da Sulanca e a falta de crédito foram alguns dos 

principais aspectos citados. Da mesma forma, a falta de incentivo do governo também foi 

apontada como outra barreira que impede o desenvolvimento do pólo de confecções. 
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4 CLUSTERS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 

4.1 Conceitos Iniciais: Tipos de Clusters 

Nas palavras de Porter (1998a) “Clusters são concentrações geográficas de empresas 

e instituições interconectadas numa área de atuação particular”. Essas empresas e 

instituições se relacionam através de processos cooperativos e associativos, formais e 

informais, atuando geralmente em torno da mesma cadeia produtiva, onde as ações 

individuais dos agentes são capazes de gerar uma rede de benefícios aproveitada por todos, 

aumentando a eficiência global através da geração de externalidades.  

As empresas coexistem sob um mesmo ambiente territorial e institucional, 

partilhando de infra-estrutura comum e beneficiando-se da atuação de diversas entidades 

governamentais e não-governamentais como universidades, centros tecnológicos e de 

pesquisa, organizações de classe, sindicatos, ONGs, entre outras. 

 Os Clusters podem ainda ser caracterizados por distritos industriais baseados em 

firmas de pequeno e médio porte atuando em uma determinada indústria, por concentrações 

de firmas de alta tecnologia que utilizam padrões tecnológicos similares, ou ainda, sistemas 

de produção, onde fornecedores locais e seus satélites atuam em torno de grandes empresas 

(Sebrae 2004). 

 Estes Clusters apresentam sistemas produtivos bastante flexíveis e inovadores, além 

de serem referências regionais como canal de produção e comercialização de certos bens 

e/ou serviços com relativa vantagem competitiva frente a outras regiões.  

Distritos industriais são um caso particular de Cluster regional onde, em geral, se 

referem a uma única indústria, enquanto os demais tipos de Clusters regionais envolvem 

um conjunto de indústrias relacionadas. Os distritos industriais são também chamados de 

Clusters marshallianos, como uma alusão a Alfred Marshall que foi um dos primeiros a 

estudar os efeitos das economias de aglomeração industrial.  

O caso mais conhecido na literatura é o chamado ‘distretti industriali’ italiano, que 

se tornou famoso pelo elevado grau de desenvolvimento que alcançaram diversas regiões. 

De acordo com Becattini (1990), os Distritos Industriais italianos se caracterizam por um 



Capítulo 4 Clusters e Arranjos Produtivos Locais 

 60

sistema territorial de pequenas e médias empresas produzindo grupos de commodities, cujos 

produtos são frutos de processos que podem ser divididos em diversas fases.  

O conceito de Arranjo Produtivo Local (APL) é estreito com o de Distritos 

Industriais, chegando a se confundirem entre os diversos autores. Como no caso dos 

Distritos, corresponde a um caso particular de Cluster regional, onde empresas atuam em 

torno de uma atividade produtiva comum. 

De acordo com o Sebrae (2006), Arranjos Produtivos Locais são aglomerações de 

empresas localizadas em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e 

mantêm algum vínculo de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com 

outros atores locais tais como governo, associações empresariais, instituições de crédito, 

ensino e pesquisa. Um Arranjo Produtivo Local é caracterizado pela existência da 

aglomeração de um número significativo de empresas que atuam em torno de uma 

atividade produtiva principal. 

Em um Arranjo Produtivo Local (APL), as empresas privadas estão interligadas 

com o objetivo de desenvolver agentes locais na construção de um ambiente sinérgico 

capaz de gerar externalidades positivas para a produção e o consumo. Portanto, o 

crescimento do APL está diretamente ligado aos efeitos positivos gerados pela aglomeração 

e por uma boa governança. 

Na concepção do Sebrae (2004), governança é um arranjo institucional com objetivos 

convergentes, e está associada aos seguintes aspectos:  

a) Qualidade das lideranças empresariais, políticas, sindicais, e sua relação com os 

problemas das empresas;  

b) Construção de centros tecnológicos prestadores de serviço, estruturas que as 

empresas não poderiam suportar de forma isolada, que cumprem o papel que os 

núcleos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e recursos humanos desempenham 

nas grandes empresas;  

c) Gestão dos recursos naturais, com vistas a uma conservação adequada das 

condições ambientais, garantindo que a atividade produtiva não se tornará destrutiva 

da qualidade ambiental;  

d) Geração de solidariedade, confiança mútua e atenção para com os problemas 

sociais;  
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e) Construção de atitudes positivas no rumo do desenvolvimento técnico, tecnológico 

e econômico.  

4.2 As Políticas de Clustering  

O papel das Políticas Públicas direcionadas ao desenvolvimento de Clusters 

(Clustering) tem como principal objetivo aumentar a eficiência nas relações entre os 

agentes econômicos, principalmente onde há imperfeições nos mecanismos de mercado, 

com respeito à alocação e utilização ótima dos recursos. Essas falhas de mercado abrem 

caminho para a atuação dessas ações e Políticas capazes de reduzir a assimetria nos fluxos 

de informações entre os agentes, facilitando a tomada de decisão, a cooperação, e 

fortalecendo a rede de inter-relacionamentos responsáveis pela geração de externalidades 

que aumentam a eficiência global.  

Os principais vetores de atuação das ações e políticas devem estar relacionados à 

promoção de um ambiente dotado de infra-estrutura social e econômica, organização 

institucional capaz de criar bases para o desenvolvimento tecnológico e de recursos 

humanos, e ainda melhorar os fluxos de informações, tornando-as mais simétricas entre os 

agentes e principalmente entre as empresas e as instituições de crédito, de forma a reduzir 

os custos relacionados às operações de empréstimos e financiamentos.  

Dentro de uma perspectiva Schumpeteriana, juntamente com a tecnologia e a 

iniciativa empreendedora dos agentes, o crédito é um importante catalisador do 

desenvolvimento. A falta de uma rede de informações bem desenvolvida acaba aumentando 

o spreed nas operações de crédito por causa dos riscos que as instituições financeiras 

atribuem a falta de informações sobre o fluxo de caixa e a capacidade de pagamento das 

empresas. 

4.3 Teorias sobre o Crescimento Regional 

Passaremos agora a uma breve exposição de algumas das principais Teorias 

Neoclássicas que se preocuparam em como as políticas de desenvolvimento regional 

deveriam atuar, com o objetivo de desenvolver regiões economicamente deprimidas, 

lembrando a importâncias destas teorias para a formulação das modernas Teorias de 

Desenvolvimento Regional baseadas, não exclusivamente nos elementos Capital e 
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Trabalho, mas em outras variáveis como o Capital Social baseado no conhecimento tácito 

de uma determinada população.  

O desenvolvimento da Economia Regional como disciplina acadêmica é, como cita 

Dubey (1977) “ (..) o estudo, do ponto de vista econômico, de todos os problemas da 

região”. Entre as linhas de pensamento ortodoxas ou heterodoxas, surgem várias teorias 

referentes às questões regionais, dentre elas, podemos citar as teorias sobre a localização, a 

transmissão inter-regional e a polarização do crescimento.  

Algumas defendem o papel do estado como ator principal na atuação regional, 

outras, que no médio e longo prazo as forças de mercado seriam mais eficazes na solução 

dos problemas regionais. De acordo com Sicsú (2000) é nesse contexto de divisão de 

pensamento entre aqueles que acreditam no poder da ‘mão invisível’ do mercado e dos que 

defendem a ação estatal, é que nasce a atuação das Políticas de Planejamento Regional. 

Será feita uma breve exposição com relação as principais teorias e pensamentos sobre o 

crescimento regional, especialmente a teoria de Pólo de crescimento de Perroux (1977), e a 

teoria da Transmissão inter-regional do crescimento econômico de Hirschman (1977). 

A princípio, num mercado competitivo, o objetivo de maximização do resultado 

econômico individual das firmas estava condicionado basicamente à sua própria tomada de 

decisão sobre o nível ótimo de produção, dados os seus custos individuais e o preço de 

mercado. Com o surgimento dos fenômenos de aglomeração, os efeitos das externalidades 

sobre a produção e o consumo, tornam agora a minimização dos custos individuais uma 

função, também, das ações das outras firmas. Esse fenômeno é resultado dos efeitos de 

sinergia e complementaridade cada vez maior entre as indústrias. 

É sobre esse prisma que François Perroux (1977) desenvolve o conceito de Pólo de 

crescimento, baseado nessa relação de complementaridade entre as indústrias, ele explica 

que algumas indústrias têm a capacidade de gerar uma demanda induzida para outras a 

partir das suas ações de compra e venda no mercado. Essas são chamadas de indústrias 

motrizes ou indústrias-chaves.  

Podemos citar como um exemplo clássico desse tipo de indústria a automobilística, 

onde oportunidades de incrementos nas vendas das indústrias de aço, borracha, vidro, 

plástico, entre muitas outras, é dada em função do incremento da produção e venda de 

automóveis.  
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A teoria de Perroux (1977) é, portanto, baseada num modelo do tipo não-

concorrencial, já que caracteristicamente essas indústrias, ditas chaves, devem ser 

essencialmente de grandes escalas de produção. Outro aspecto dessa teoria é que o 

ambiente tem de ser de aglomeração para criar interatividade entre essas indústrias.  

Dessa forma, as três vertentes desse modelo são: A indústria motriz; o regime não-

concorrencial; e a aglomeração territorial. Para Perroux (1977) o desenvolvimento de 

complexos de indústrias a partir das indústrias-chaves e do processo de aglomeração em 

termos de pólos, produziria efeitos superiores em relação a medidas de pulverização em 

aglomerados baseados em regimes de maior concorrência.  

A teoria de Hirschman (1977) se preocupa com os efeitos de polarização e fluência 

do processo de crescimento. Para entender melhor essa teoria, segue uma explicação com 

relação a esses efeitos: dada uma região ‘i’ que esteja experimentando um crescimento, e 

outra região ‘j’ que permanece estagnada, os efeitos de fluência de ‘i’ podem ser positivos 

para ‘j’ caso essas economias sejam complementares. Caso as economias das regiões sejam 

concorrentes, os efeitos de polarização são mais fortes e as atividades de ‘j’, mais 

ineficientes, podem sofrer a concorrência de ‘i’. Além disso, o desemprego em ‘j’ e o 

progresso de ‘i’ podem retirar da região estagnada “o melhor do seu capital humano”, como 

empreendedores e especialistas. 

 Ainda que as regiões sejam complementares, a elasticidade da oferta de ‘j’ deveria 

ser suficientemente grande para acompanhar o progresso de ‘i’, caso contrário esta poderia 

buscar novas fontes de insumos e produtos em outras regiões, agravando a depressão de ‘j’. 

A própria teoria da Transmissão inter-regional do crescimento de Hirschman, 

mostra uma consonância inicial com as idéias de Perroux, quando se trata da questão de 

polarização em torno de determinadas indústrias ou regiões. Ele diz: 

(...) “uma economia para conseguir níveis mais altos de renda, necessita e irá 

desenvolver internamente, primeiramente, um ou vários centros regionais 

economicamente fortes. (...) as desigualdades internacionais e inter-regionais 

de crescimento são condição inevitável e concomitante ao próprio processo de 

crescimento”. 

Nesse contexto de defesa do papel das políticas públicas de desenvolvimento 

regional, a eficiência do laissez faire é colocada em questão por diversos motivos. 
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Richardson (1975) afirma que a solução de mercado pode ser, circunstancialmente, 

concentradora, ou seja, ao invés de reduzir, pode perpetuar a desigualdade inter-regional.  

Ele explica que as regiões de progresso poderiam, em certo momento, sofrer as 

pressões sobre os salários que tenderiam a aumentar. Com isso regiões onde a mão-de-obra 

é mais barata (estagnadas) poderiam atrair novos investimentos. Mas, em geral, não é isso 

que acontece, pois os efeitos das economias externas geradas pela aglomeração superam os 

da elevação dos custos da mão-de-obra. 

Recentemente, outras abordagens passaram a considerar, como variáveis endógenas 

à função de produção, fatores como o conhecimento, informações e P&D, além das 

tradicionalmente consideradas como o trabalho, o capital e recursos naturais. De acordo 

com Sicsú (2000), “o conhecimento, e sua difusão, passam a ser tão ou mais importante do 

que os fatores tradicionalmente enfocados”.  

Percebe-se que quando o laissez faire não é capaz de resolver o problema da 

estagnação ou ainda os efeitos adversos da polarização, as políticas econômicas deveriam 

entrar em ação para corrigir esses problemas.  

Mas, a atuação dessas políticas nem sempre surte o efeito desejado, pois muitas 

vezes interesses divergentes acabam reduzindo o impacto delas ou entrando em conflito 

com objetivos maiores. Exemplo dessa situação, é quando o interesse local entra em 

conflito com os interesses nacionais, como é o caso da chamada “guerra fiscal”, onde 

regiões entram em competição pela atração de investimentos e acabam reduzindo a 

arrecadação fiscal total por causa das reduções nas tarifas e aumento dos subsídios.  Outra 

situação é quando a direção da política está condicionada a vieses ideológicos do gestor, 

sem que haja critérios objetivos de planejamento e de tomada de decisão para isso. 

4.3.1 Capital Social 

Inicialmente, nas principais teorias clássicas e neoclássicas, a função de produção 

tinha, basicamente, apenas o capital físico e o trabalho como variáveis endógenas. 

Posteriormente, o capital humano passou a ser reconhecido como importante variável na 

alavancagem do crescimento da produção física.  

Recentemente, a partir de dois sociólogos, Pierre Bordieu e James Coleman em 1970, 

começou-se a utilizar um novo conceito de capital: o capital social (Accarini 2002). 
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O conceito pode ser entendido como a capacidade que uma sociedade aprende a 

desenvolver para alcançar objetivos coletivos. Numa definição do Banco Mundial, é um 

conjunto de normas e relações sociais que visa coordenar ações para alcançar objetivos 

desejáveis (Accarini 2002). 

O capital social não é fácil de ser mensurado, pois está relacionado ao grau de 

integração das pessoas para alcançar níveis maiores de eficiência coletiva, e que estão além 

de suas ações individuais.  

Para esclarecer melhor o papel do capital social, Accarini (2002) explica que como os 

aumentos na dotação de capital físico e do capital humano podem requerer certo volume de 

recursos e/ou de tempo, é necessário buscar alternativas de curto prazo para se obter um 

aumento no nível da produção física. Assim, podem-se tomar medidas para detectar pontos 

de estrangulamento em termos de tecnologias de produção, métodos de gestão, alocação 

eficiente de recursos, estabelecimento de parcerias, etc. 

Dessa forma, caso existam forças endógenas, a partir da criação de lideranças locais, 

capazes de mobilizar a comunidade a realizar ações voltadas para alcançar metas coletivas, 

então é possível mobilizar um maior volume de recursos para solucionar problemas 

comuns.  

 

 
 

 

A Figura mostra como o capital social (KS0) se insere no contexto de alavancagem da 

produção física, juntamente com o capital físico (KF0), o capital humano (KH0) e o trabalho 

L1 L0 L

Y 
Y1 

Y0 

Y = g (KF0, KH0, L, KS0) 

Y = f (KF0, KH0, L) 

Figura 4.1 – Capital Social e Função de Produção. 

Fonte: Accarini, 2002 
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(L). No gráfico da figura, a inclusão do capital social na função de produção, mantido os 

mesmo níveis de capital físico e humano, é capaz de deslocá-la para cima.  

Assim, para uma mesma quantidade de trabalho (L0) é possível alcançar um nível de 

produção maior Y1. Ou, é possível obter o mesmo nível de produção (Y0), com uma 

quantidade menor de trabalho (L1). 

4.3.2 Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS) 

É um conceito voltado para a promoção de um desenvolvimento mais sustentável 

para comunidades, tornando-as capazes de suprir suas necessidades imediatas, despertar 

vocações locais, desenvolver potencialidades específicas e fomentar o intercâmbio externo, 

aproveitando-se de suas vantagens comparativas. (Sebrae 2006a). 

Estas características tornam o DLIS um caminho para ampliar o leque de discussões 

sobre formas de melhoria da qualidade de vida das populações, através de um 

desenvolvimento social e humano para aquelas pessoas que vivem hoje e as que viverão no 

futuro. 

A diferença entre as concepções de APL e DLIS está na abrangência, pois enquanto 

um APL promove o desenvolvimento de uma localidade por meio de atividades 

empresariais, o DLIS, além disso, trabalha outras dimensões do desenvolvimento, tanto 

econômicas como políticas, sociais, culturais e ambientais.  Em outras palavras, um APL 

pode fazer parte de um DLIS, pois este último é mais abrangente, por considerar diversos 

aspectos que vão além da esfera econômica. 

Para o Sebrae (2006a), o amadurecimento de um DLIS precisa contar com requisitos 

como: 

a) O protagonismo local. Criando a consciência de que os principais responsáveis pelo 

desenvolvimento de uma localidade são as pessoas que ali vivem; 

b) A parceria entre Estado, o mercado, e a sociedade. O desenvolvimento não é uma 

responsabilidade exclusiva das organizações governamentais, mas também das 

empresas, das organizações sociais e das pessoas que vivem no município; 

c) A capacitação permanente para a gestão local. A comunidade local pode planejar e 

gerenciar, de forma compartilhada, seu próprio processo de desenvolvimento, desde 

que seja permanentemente capacitada para isso; 
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d) O compromisso do poder público com a qualidade de vida da população local. Os 

detentores do poder público local devem entender o desenvolvimento como uma 

conquista de melhores condições de vida para todos;  

e) A transferência de recursos exógenos. Captação de recursos públicos ou privados de 

agentes externos à comunidade local; 

f) A mobilização de recursos endógenos. Captação de recursos públicos ou privados 

aportados por agentes da própria comunidade local; 

g) A combinação do trabalho profissional com o trabalho voluntário; 

h) A população mobilizada e despertada para as vantagens de um processo de 

desenvolvimento solidário; 

i) O estímulo à diversidade econômica e à complementaridade de empreendimentos, 

favorecendo o surgimento de cadeias produtivas sustentáveis e competitivas.  

 

Dessa forma, as principais ações orientadas para alcançar esses objetivos devem estar 

associadas a: 

 

a) Capacitar para a gestão local. A comunidade precisa ser capaz de planejar, executar, 

monitorar e avaliar seu próprio processo de desenvolvimento. 

b) Transformar as demandas privadas em demandas públicas. Isso significa que a 

comunidade, deve ser capaz de eleger suas prioridades comuns, a partir das 

necessidades identificadas pelos seus integrantes. 

c) Articular as ofertas estatais e não-estatais de programas e ações com estas demandas 

públicas. Combinar tal oferta com a demanda pública identificada pelas populações 

(Sebrae 2006a).  

 

Percebe-se que o conceito de capital social também está bastante relacionado com a 

concepção de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável. O desenvolvimento do 

primeiro cria condições ainda mais favoráveis para fortalecimento do segundo. 
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4.4 Metodologia para Identificação e Atuação em APLs 

Há diversas metodologias de identificação e atuação em Arranjos Produtivos Locais, 

disponíveis na literatura. Essas metodologias, em geral, se dividem entre abordagens 

quantitativas e abordagens qualitativas.  

Dentre as abordagens quantitativas, uma das mais difundidas é a utilização dos 

Quocientes Locacionais e Índice de Gini Locacionais para se medir o grau de concentração 

industrial em determinadas regiões. Por outro lado, para se conhecer o grau de interação 

entre as indústrias, outra metodologia utilizada é a análise de Matrizes Insumo-produto, 

para a observação das relações de compra e venda dos diversos setores, em uma dada 

região. 

Obviamente, as medidas quantitativas não esgotam as informações relevantes na 

identificação e atuação de Clusters, informações qualitativas adicionais são necessárias 

para identificar a existência de sistemas locais de produção, tais como:  

a) O reconhecimento das oportunidades por líderes locais;  

b) A mobilização das forças locais;  

c) A presença de espírito empreendedor;  

d) A existência de instituições de treinamento e pesquisa e de redes empresariais 

ativas. 

Esses fatores fazem parte de um conjunto de condições importantes para se gerar 

vantagens competitivas locais.  

O objetivo neste trabalho não é fazer um exame detalhado de cada uma destas 

metodologias. A seguir será feita uma breve exposição de uma importante abordagem 

quantitativa de identificação de APLs, e outra qualitativa de atuação em APLs.  

4.4.1 Quociente Locacional (QL) e Índice de Gini Locacional (GL) 

Também conhecido como indicador de localização ou de especialização, o 

Quociente Locacional (QL) é uma das metodologias que tem sido amplamente utilizada em 

estudos de economia e desenvolvimento regional. Baseado na idéia original de Hoover-

Balassa (1936), esse índice faz parte de várias aplicações, de diversos autores em estudos 

de economia regional, como Isard (1960) e Haddad et. al. (1989).  
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A principal utilidade do QL está relacionada a exames da distribuição geográfica e 

setorial de atividades produtivas. O QL indica a concentração relativa de um determinado 

setor de uma região ou município, comparativamente à participação deste mesmo setor num 

espaço definido como base, que pode ser um estado ou um país, por exemplo.  

Formalmente, o conceito é expresso na Figura 4.2 da seguinte forma: 

 
 

 

 

Quando o QL é maior que 1,0, isso indica que a participação de uma região j no 

emprego do setor i, é maior do que quando comparado com o espaço base. Assim, a 

verificação de um QL elevado, de um determinado setor numa região (ou município), 

indica uma possível especialização da produção local naquele setor. 

O QL pode ser medido pela comparação entre duas regiões, municípios, etc. A 

Variável-base para o cálculo, pode ser qualquer indicador de atividade, como a receita, o 

QLij = 

Ei j  

Ei · 

E· j 

E· ·

= Quociente Locacional do setor i na região j; 

Ei j = Variável-base no setor i da região j; 

Ei ·   Variável-base no setor i de todas as regiões; 

E· j Variável-base em todos os setores da região j; 

E· ·  Variável-base em todos os setores de todas as 
regiões; 

= ∑ Ei j = 

 i 

= ∑ Ei j = 

 j 

= ∑ ∑ Ei j = 
i  j 

Onde: 

 Fonte: Suzigan et. al., 2003 e Rocha (2004)
 Figura 4.2 – Quociente Locacional (QL) 
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PIB, dentre outras. Mas geralmente a variável escolhida para o cálculo do QL, é o emprego 

no setor. 

Mas há uma limitação teórica no uso dos Quocientes Locacionais (QL), quando se 

usa o emprego como Variável-base. Quando comparamos regiões com diferentes níveis de 

desenvolvimento tecnológico, para um determinado setor, estas podem apresentar 

estruturas de emprego semelhantes, mas os valores agregados no Produto podem ser 

diferentes (Haddad 1989).  

Quando há um uso intensivo da tecnologia, o aumento da produtividade de um setor 

pode estar acompanhado de uma queda do nível de emprego, sem que isso signifique, 

necessariamente, uma queda do crescimento do Produto deste setor. Outro problema é a 

dificuldade do uso desse índice para identificar alguma especialização em regiões muito 

desenvolvidas, onde é grande a diversificação industrial (Haddad, 1989). 

Para evitar esse problema, adicionalmente ao cálculo do Quociente Locacional 

(QL), utiliza-se o cálculo do Índice de Gini Locacional (GL), para cada setor de atividade 

em estudo. Este índice foi inicialmente utilizado nos trabalhos de Krugman (1991) e de 

Audretsch e Feldman (1996), como uma medida de concentração espacial da atividade 

produtiva de um setor.  

Através do GL, pode-se obter uma medida da concentração espacial da atividade 

produtiva de um setor, tal como a interpretação que se faz com o tradicional Gini de Renda. 

Portanto, o Coeficiente de Gini Locacional (GL) é um indicador do grau de concentração 

espacial de um determinado setor em certa base geográfica, como uma região, estado, ou 

país.  

O coeficiente varia de zero a um e, quanto mais espacialmente concentrado estiver o 

setor, mais próximo de 1,0 (um) estará o índice. Quanto mais o setor estiver distribuído 

espacialmente, mais próximo de zero será o índice. 

O procedimento para o cálculo do Coeficiente de Gini Locacional é o mesmo do 

Coeficiente de Gini tradicional. Nesse caso, o primeiro passo é ordenar as regiões de forma 

decrescente pelo Quociente Locacional (QL), calculado a partir da definição de uma 

Variável-base (emprego, produção, valor agregado). A construção da Curva de Localização 

(ou Curva de Lorenz) pode ser definida da seguinte forma: 
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1. No eixo vertical, colocam-se as porcentagens acumuladas da variável-base 

(emprego, por exemplo) em um determinado setor i, para cada região; 

2. No eixo horizontal, colocam-se as porcentagens acumuladas da variável-base para 

todos os setores, para cada região (Suzigan et. al 2003). 

 

O Gráfico 1 mostra uma ilustração da Curva de Lorenz usando, como exemplo, o 

emprego como variável-base e calculando o coeficiente de Gini Locacional para um 

determinado setor i. 

 

 
 

 

O Índice de Gini Locacional (GL) é dado pelo quociente entre a área α, hachurada 

no gráfico e o triâgulo inferior, formado pela reta de igualdade absoluta e os eixos do 

gráfico. Isto significa que GL =(1/0,5).α. Uma vez que α está compreendido entre 0 ≤ α ≤ 

0,5, tem-se 0 ≤ GL ≤ 1. Desta forma, quanto mais próximo de 1 (um), mais concentrado 

territorialmente é o setor, e vice-versa.  

α

Participação Acumulada do 
emprego para todos os 
setores, por regiões. 
 

Porcentagens 
Acumulada do 

emprego, em um 
determinado 
setor i, por 

regiões. 
 

0 

1

1  

Figura – Curva de Lorenz, para o cálculo do Índice de Gini Locacional (GL) 
Fonte: Suzigan et. al. 2003 e Rocha (2004)
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Para uma aplicação sobre o assunto, ver Rocha (2004), num Estudo sobre o Pólo de 

Informática do Recife. 

 

4.4.2 Metodologia de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais – Projeto 

Promos/Sebrae/BID. 

O Projeto Promos/Sebrae/BID (Programa de Desenvolvimento de Distritos 

Industriais) surgiu de uma parceria do Sebrae nacional com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e a Agência PROMOS, da Câmara de Comércio, Indústria e 

Artesanato de Milão, no ano de 2000. 

O objetivo do Projeto Promos/Sebrae/BID era desenvolver uma experiência piloto em 

quatro distritos industriais no Brasil, buscando-se nas experiências dos distritos industriais 

italianos uma referência para realidade nacional. Para isso foi realizada uma seleção 

nacional que resultou na escolha dos Arranjos Produtivos de Nova Friburgo - RJ, Campina 

Grande - PB, Paragominas - PA, e Tobias Barreto – SE (Sebrae 2003).  

Após as experiências concebidas na implantação desse projeto, o Sebrae desenvolveu 

uma metodologia voltada para a atuação de um conjunto de ações, projetos, metas e 

dinâmicas voltadas para o fortalecimento de Arranjos Produtivos Locais.  

A atuação dessas ações e políticas seria implantada em três grandes áreas de atuação 

chamadas de Eixos. São eles:  

a) Eixo 1: Dinâmica de Distrito. O trabalho nesse eixo tem como objetivo principal 

desenvolver a Governança local, o relacionamento entre as empresas, e a oferta de 

serviços para o setor econômico ou cadeia produtiva do APL, buscando-se a 

geração de um ambiente interativo para o desenvolvimento do setor econômico 

proposto, atingindo, de uma forma ampla, o contexto social e institucional do 

território. 

b) Eixo 2: Desenvolvimento Empresarial e Organização da Produção. Esse eixo se 

preocupa com os aspectos individuais e internos às empresas, com respeito à 

produção e a produtividade física, em termos quantitativos e qualitativos, isto é, 

uma melhoria dos processos de produção, gestão, e dos bens e serviços produzidos. 
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c) Eixo 3: Informação e Acesso a Mercados. Trata-se de melhorar fluxo de 

informações que facilitem o acesso aos diversos mercados, incluindo os Mercados 

consumidores, fornecedor; concorrentes, o mercado de crédito, e o mercado de 

capitais (Sebrae 2004).  

A atuação nesses Eixos deveria ser feita através do planejamento das ações, e dos 

projetos, em linhas simultâneas e convergentes de trabalho, e não como etapas sucessivas 

de um programa, tendo em vista que os efeitos esperados são melhores do que ações 

pontuais e ordenadas ao longo do tempo (Sebrae 2004).  

Esta metodologia será melhor apresentada no próximo capítulo. 
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5 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS 

PRODUTIVOS LOCAIS. 

Diante das principais metodologias quantitativas e qualitativas analisadas, aquela que 

melhor se enquadra para atender aos objetivos deste trabalho é a Metodologia de 

Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais, idealizada pelo Sebrae (2004) a partir do 

Projeto Promos/Sebrae/BID. 

Esta metodologia se destaca pela simplicidade na sua concepção geral, embora a 

atuação em APLs não seja um empreendimento simples. A divisão das vertentes de atuação 

das ações e políticas em três eixos principais facilita o entendimento de quais são os pontos 

chaves que precisam ser trabalhados. Mas uma vez destacados os principais eixos de 

atuação, o estudo de quais as melhores ações e políticas, que devem conter num projeto de 

desenvolvimento do Arranjo Produtivo, é que passa a ser um grande desafio. 

Além da simplicidade, outra vantagem desta metodologia é que a sua elaboração 

esteve estreitamente relacionada com as aplicações práticas do Sebrae em diversos APLs no 

Brasil. Principalmente a partir do Projeto Promos/Sebrae/BID, as experiências 

desenvolvidas internacionalmente, como o caso dos distritos industriais italianos, tornaram-

se uma referência para a sua aplicação à realidade nacional. 

Passaremos a descrever melhor os princípios dessa metodologia, a partir dos três 

eixos de atuação a serem desenvolvidos. 

5.1 Eixo 1: Dinâmica de Distrito.   

5.1.1 Modelo de Gestão 

Para o desenvolvimento da governança é necessária a criação de um Modelo de 

Gestão do Arranjo Produtivo Local, incluindo uma participação composta por 

representantes do setor produtivo, do setor público, de entidades de classe, ONGs e demais 

instituições representativas da região.  

A missão desse Modelo de gestão proposto é fortalecer os objetivos coletivos, 

definindo a atuação e a importância dos seus diversos agentes, organizando e definindo 
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critérios e ações de participação coletiva. Dessa forma, o fortalecimento do 

Desenvolvimento da Governança local depende do planejamento participativo das decisões, 

metas e ações coletivas. 

Em outras palavras, esse modelo tem como objetivo envolver o maior número de 

empresários em torno do projeto e estimulá-los a integrarem-se ao processo de 

planejamento das atividades, discutindo-se de maneira ampla os objetivos do projeto, os 

principais problemas do setor e as ações ou atividades que precisam ser desenvolvidos.  

Espera-se que o desenvolvimento da governança local e ações participativas produzam uma 

visão mais completa do APL, focalizando suas potencialidades e dificuldades, interligando 

aspectos econômicos, sociais, políticos e institucionais.  

5.1.2 Incentivo ao Cooperativismo e Associativismo 

Cultura Associativa compreende todas as atividades que visam trabalhar a 

integração entre os empresários, ou seja, são relações horizontais com objetivos de 

produzir, comprar, vender juntos, ou de prestação de serviços visando à coletividade 

empresarial. As ações no campo da cultura associativa devem ser orientadas tendo em vista 

as oportunidades que podem ser aproveitadas melhor quando o grau de cooperativismo e 

associativismo é mais desenvolvido.  

5.1.3 Centros de Serviços 

A partir do momento em que os empresários começam a se organizar melhor e o 

Arranjo Produtivo mostra tendências de crescimento, a demanda por serviços 

especializados tende a crescer também. Diversas instituições de apoio como centros 

tecnológicos e universidades razoavelmente equipadas, podem suprir essa demanda gerada. 

Os centros de serviços visam articular as instituições existentes e trabalhar em conjunto, 

oferecendo uma ampla gama de soluções integradas e atualizadas em conformidade com as 

demandas do público-alvo.  

5.1.4 Infra-estrutura 

Algumas questões externas ao APL como uma infra-estrutura adequada, por 

exemplo, são de extrema importância e também precisam ser consideradas. Exemplo disso 
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são os investimentos nas áreas de logística, para facilitar o acesso e o escoamento da 

produção, o abastecimento de água, e a segurança, dentre outras medidas que podem ser 

viabilizadas pelas autoridades governamentais, e que dificilmente podem ser ofertadas pela 

iniciativa privada pelo volume de recursos que demandam e pelas características 

pertinentes aos chamados ‘Bens Públicos’ de não poderem ser apropriados 

individualmente.   

5.1.5 Acesso ao Crédito 

O Mercado de Crédito é fundamental para que os agentes possam conhecer as 

principais linhas e fontes de financiamento do capital de giro e fixo das firmas. Dentro do 

processo de planejamento de novos investimentos, a disponibilidade de linhas de 

financiamento de longo prazo e com baixo custo de capital são imprescindíveis. 

Um dos componentes que contribuem para aumentar o custo das operações 

financeiras e de crédito para os clientes é o risco. Melhorar a simetria nos fluxos de 

informações entre instituições financeiras e clientes, além de diminuir o custo financeiro, 

reduz a burocracia e o tempo para saída dos desembolsos, proporcionando mais agilidade e 

rapidez no processo de planejamento de novos investimentos das empresas. Portanto, 

medidas capazes de aproximar os empresários das fontes de crédito e linhas de 

financiamento, a partir de uma melhoria no fluxo de informações entre as partes para 

diminuir o risco e a burocracia, trazem efeitos catalisadores para o crescimento dessas 

empresas.  

5.2  Eixo 2: Desenvolvimento Empresarial e Organização da Produção. 

Dentre as ações que devem ser trabalhadas nesse eixo aquelas relacionadas à 

implantação de medidas redutoras de custos, qualificação e alocação de recursos humanos, 

produção e tecnologia, gerenciamento do fluxo de caixa, e gestão da qualidade, estão entre 

os mais importantes. Assim o ponto de partida dessas ações é priorizar a formação e 

qualificação gerencial, com o objetivo de melhorar sua visão do negócio e suas habilidades 

como gestor, para então criar ações para formação e capacitação dos atores que fazem parte 

mais diretamente da função de produção.  
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É preciso melhorar ou adequar o produto da empresa para que esteja em 

consonância com as exigências do mercado que se pretende atingir. Além disso, é preciso 

promover ações com impacto direto na produtividade em aspectos como tecnologia na 

fabricação do produto, eficiência na utilização dos recursos disponíveis e estudos de layout 

Cabe ainda desenvolver nessas empresas uma cultura cooperativa, associativa e 

empreendedora, bem como considerar no seu planejamento as vantagens e custos de 

oportunidade que surgem num ambiente de aglomeração industrial pelas externalidades 

positivas criadas, caso contrário perde-se eficiência pela falta de interatividade entre os 

agentes e ainda as oportunidades de investimento podem ser subestimadas ou 

superestimadas. 

5.3 Eixo 3: Informação e Acesso a Mercados. 

Informações sobre os mercados geralmente são difíceis de serem levantadas, e o 

custo alto para uma empresa individual. Mas se estamos interessados em desenvolver um 

conjunto de empresas interligadas em torno de um setor e que buscam alcançar níveis 

maiores de competitividade para ganharem espaço no mercado nacional e internacional, 

estas informações podem ser levantadas e fornecidas aos agentes por instituições locais, 

parceiras do projeto de crescimento do APL, como Universidades, institutos de pesquisa e 

empresas de consultoria. 

A elaboração de projetos de marketing, a participação em feiras e missões são 

atividades de impacto nas empresas, além do incentivo a criação de parcerias e cooperação 

entre os agentes que possibilitem a exploração de novos nichos de mercado.   

Com relação ao Mercado Fornecedor, as empresas estão interessadas em obter 

informações sobre potenciais fornecedores de insumos que ofereçam os melhores prazos 

possíveis, pois isso diminui a necessidade líquida de capital de giro, além de uma boa 

relação qualidade / preço. Informações sobre máquinas e equipamentos em geral, com 

tecnologia capaz de aumentar a eficiência e reduzir custos, isto é, mais competitivos. Essa 

busca pode as ultrapassar fronteiras locais e até nacionais. 

Para o Mercado Concorrente as informações sobre a qualidade e nível de 

diferenciação dos produtos, preço, padrão tecnológico e o grau participação no mercado, 

são fundamentais. É importante se conhecer o grau de concentração e poder das firmas no 
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mercado, pois quanto maior o número de firmas participantes no mercado, e quanto menor 

for o grau de diferenciação dos produtos, mais elástica se torna a Demanda pelos bens ou 

serviços, fazendo com que pequenas modificações na política de preços, se traduzam em 

impactos proporcionalmente maiores nas quantidades que o mercado absorverá. 

O acesso às informações sobre o Mercado de Capitais tem como um dos objetivos 

darem uma referência de custos de oportunidades para o capital a ser investido das firmas, 

ou seja, quando o retorno esperado no mercado de bens e serviços for menor que o retorno 

esperado no Mercado Financeiro e de Capitais, a firma certamente decidirá investir no 

segundo. Além disso, empresas de capital aberto podem decidir financiar suas atividades 

através do lançamento de ações ou debêntures no Mercado de Capitais. 
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6 AÇÕES ESTRATÉGICAS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

A partir da Metodologia de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais do 

Sebrae (2004), a organização das áreas principais de atuação das ações e políticas públicas 

propostas neste capítulo, se concentrará nas seguintes: o Desenvolvimento da Governança 

Local, a Organização Empresarial e da Produção, a Comercialização e Abertura de Novos 

Mercados. Além disso, serão apresentadas algumas ações importantes que estão sendo 

implantadas pelos agentes locais, a exemplo da organização do modelo de governança local 

do pólo e aspectos relacionados às questões ambientais. 

6.1 O Desenvolvimento da Governança Local. 

6.1.1 O Modelo de Gestão da Governança. 

O Sebrae atua em diversos Arranjos Produtivos Locais através de modelos de gestão 

que visam integrar as diversas organizações, nas esferas pública e privada, para objetivos 

comuns voltados ao apoio institucional aos projetos de desenvolvimento econômico e 

social em torno de determinados setores ou cadeias produtivas.  

  Através do Modelo de Gestão Estratégica Orientada a Resultados (GEOR), atua no 

sentido de reunir atores no processo de fortalecimento da governança local. Na Figura 

abaixo está representada a organização de um modelo de GEOR referente à governança do 

Pólo de Confecções do Agreste Pernambucano. 

O modelo é composto pelos seguintes Núcleos de atuação: 

a) Núcleo Gestor. Representantes das instituições parceiras e por representações 

empresariais dos municípios;  

b) Comitê Gestor. Representantes das instituições parceiras com investimentos 

financeiros no projeto. Garantirá uma linha partilhada da utilização desses recursos, 

desde que preservada a autonomia de cada investidor. 

c) Núcleo Operacional. Ambiente aberto e de caráter rotativo, ocupado pelas 

instituições do comitê gestor, no exercício das execuções das ações planejadas. Tem o 

propósito de informar, acompanhar, avaliar, ajustar e encaminhar as ações. 
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d) Núcleos Municipais. Atua na base municipal, abrigando a comunidade empresarial e 

instituições que desejem contribuir com o Projeto ou com o desenvolvimento da 

região. É elo entre a comunidade e o projeto, através da ligação direta com o Núcleo 

Operacional. 

 

 
 

 

 

A Figura 6.2 a seguir, mostra o modelo, vislumbrando as fases de evolução da 

governança local, com respeito ao grau de participação e liderança ao longo do tempo. 

 

 

Núcleo Gestor Comitê Gestor 

Núcleo Operacional 

Núcleo 
Caruaru 

Núcleo 
 Santa Cruz 

Núcleo 
Toritama 

Núcleo 
Surubim 

 
Outros 

1ª FASE 2ª FASE 3ª FASE 

Instituições 
Instituições 

Empresários 

Empresários 
Associados 

Associações 
Empresariais 

 

Inst. 

Figura 6.1 – Gestão Estratégica Orientada a Resultados (GEOR). 
Fonte: Sebrae – PE / Núcleo Caruaru

 Figura 6.2 - Fases da Governança.
 Fonte: Sebrae - PE / Núcleo Caruaru
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Os principais vetores de atuação das ações desenvolvidas pela governaça no Pólo de 

Confecções do Agreste estão reunidos na Tabela abaixo. 

 

Tabela 6.1 – Principais Ações e Vetores de Atuação. 
Vetores Objetivos Ações 

Desenvolvimento de 
Produtos 
 

• Aplicação das Tendências da Moda 
• Melhoria da Modelagem 
• Aplicação dos conceitos de coleção 

 

• Palestras de tendências 
• Cursos de Modelagem 
• Consultoria de 
Desenvolvimento de Coleção 
 

Gestão da Produção 
 

• Melhoria da Qualidade 
• Ganhos de produtividade 
• Redução do desperdício 
• Redução de estoques 
• Definição de custos 
 

• Consultoria de Gestão da 
Produção 
• Consultoria Tratamento de 
Efluentes 

Gestão do Negócio 
 

Melhoria da Gestão de: 
• Finanças 
• Recursos Humanos 
• Marketing 
 

• Oficinas Gerenciais. 
• Cursos Administração 
Materiais, Formação de 
Preços, etc. 
 

Ampliação da 
Comercialização 
 

• Modernização da gestão comercial 
• Busca por novos mercados 
• Melhoria da Imagem do Pólo 
• Enfrentar a concorrência externa 
• Sustentabilidade das empresas do 
Pólo. 
 

• Curso Como Vender mais e 
Melhor 
• Grupos de Comercializaçao 
• PE Fashion (Rodadas de 
Negócios) 
• Recife Fashion 
• FENIT 
• Missões Empresariais (SC, 
Fenatec, Goiás) 
• Santa Cruz Moda Center 
 

Fonte: Sebrae – PE / Núcleo Caruaru 
 

Na Tabela abaixo estão os valores do orçamento 2006/2007, para o trabalho da 

governança local no Pólo, referentes às participações dos principais atores envolvidos.  

 

Tabela 6.2 - Orçamento 2006/2007 (R$) 
Financiador 2006 2007 Total Geral 
SEBRAE/PE 1.074.550 1.183.000 2.257.550 
Empresários (PE) 68.000 68.000 136.000 
Governo Pernambuco 100.000 100.000 200.000 
Outros Parceiros 849.640 849.640 1.699.280 
Total Geral 2.092.190 2.200.640 4.292.830 
Fonte: Sebrae / PE - Núcleo Caruaru 
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6.1.2 A Questão da Informalidade 

A questão do elevado índice de informalidade impõe grande desafio para o Pólo de 

Confecções do Agreste, sendo um dos principais obstáculos que pode ser identificado ao 

seu desenvolvimento. 

A informalidade é capaz de provocar muitas distorções no sistema econômico, dentre 

elas podemos destacar: 

a) Prejudica as empresas formais, através da distorção que as informais podem provocar 

no sistema de preços. Na medida em que não recolhem determinados impostos, os 

preços praticados são inferiores aos do mercado formal, atingindo diretamente a 

competitividade das empresas que são formais. Distorções no sistema de preços 

provocam distorções na alocação dos recursos econômicos. 

b) As empresas informais ficam de fora das estatísticas oficiais, como é o caso do banco 

de dados da RAIS – Ralação Anual de Informações Sociais, IBGE, entre outras fontes 

de dados, prejudicando o planejamento de políticas de desenvolvimento econômico e 

social de forma satisfatória.  

c) A informalidade prejudica o acesso das empresas informais às linhas de crédito e 

financiamento de instituições financeiras, a exemplo de BNDES e o Banco do 

Nordeste que são instrumentos do Governo Federal de incentivo ao desenvolvimento 

dos diversos setores econômicos e sociais.  

d) Empresas formais são aquelas que têm maior potencial de geração de empregos, 

capacidade de investimento e inovação tecnológica e, portanto representa maior 

capacidade de alavancagem de um desenvolvimento regional de forma sustentável. 

 

A elevada carga tributária, encargos sobre a folha salarial, e rigidez na legislação 

trabalhista, são problemas conjunturais que muitas empresas brasileiras enfrentam, e que 

também podem ser considerados de peso nesse índice de informalidade das empresas do 

pólo. É preciso que essas empresas vislumbrem as vantagens da formalização, que podem 

surgir a partir das ações e projetos que os agentes que compõem a governança do Pólo 

podem oferecer para as empresas participantes. 
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Um dos principais benefícios que a gestão do arranjo pode proporcionar é a 

organização de instituições diversas com o objetivo de ofertar diversos serviços através de 

centros especializados. A partir do momento em que os empresários começam a se 

organizar melhor e o Arranjo Produtivo mostra tendências de crescimento, a demanda por 

serviços especializados tende a crescer também. Diversas instituições de apoio como 

centros tecnológicos e universidades razoavelmente equipadas, podem suprir essa demanda 

gerada. Os centros de serviços visam articular as instituições existentes e trabalhar em 

conjunto, oferecendo uma ampla gama de soluções integradas e atualizadas em 

conformidade com as demandas do público-alvo.  

6.1.3 O Acesso ao Crédito e Financiamentos. 

Acesso ao crédito e a linhas de financiamento é um dos principais instrumentos 

catalisadores do processo de crescimento das empresas, se tornando assim indispensável, 

para qualquer política de desenvolvimento regional, a busca de soluções que aproximem 

empresários de instituições financeiras. 

Os principais fatores que dificultam o acesso ao crédito e linhas de financiamento 

são: 

a) Os altos juros, principalmente das instituições privadas; 

b) A burocracia, que é mais comum em instituições públicas; 

c) A baixa capacidade de pagamento das empresas; 

d) A falta de garantias a serem oferecidas pelas empresas; 

 

Um dos componentes que contribuem para que os juros sejam elevados, é o risco nas 

operações de crédito com os clientes, e esta por sua vez, é resultado da assimetria nos 

fluxos de informações entre instituições financeiras e clientes. A falta de uma rede de 

informações bem desenvolvida acaba aumentando o spreed nas operações de crédito por 

causa dos riscos que as instituições financeiras atribuem a falta de informações sobre o 

fluxo de caixa e a capacidade de pagamento das empresas. 

O que se costuma chamar de burocracia exagerada sobre a quantidade de exigências 

de algumas instituições públicas para garantir os desembolsos dos financiamentos, na 

verdade fazem parte de um conjunto de procedimentos que essas instituições exigem para 
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que os recursos públicos utilizados nas operações de financiamentos não sejam utilizados 

de forma fraudulenta. Muitas vezes o empresário não está acostumado com o volume de 

exigências de algumas instituições, a exemplo de BNDES e BNB, e acabam optando por 

opções menos demoradas, porém bem mais onerosas, junto a instituições privadas.   

A capacidade de pagamento de uma empresa pode ser mensurada, de uma maneira 

geral, como o percentual que as parcelas de um financiamento representam em relação ao 

lucro líquido a cada período de tempo. Em instituições como o BNB, a capacidade de 

pagamento não deve exceder os 50%, ou seja, as parcelas do financiamento não devem 

comprometer mais que 50% do lucro líquido. Uma baixa capacidade de pagamento pode 

ser resultado de um gerenciamento de fluxo de caixa deficiente. 

A falta de garantias a serem oferecidas à instituição financiadora é particularmente 

um item que restringe bastante a captação de recursos por diversas empresas. Algumas 

instituições como BNDES e BNB exigem que as garantias reais sejam equivalentes a 130% 

do valor do financiamento.  

As principais soluções para minimizar os efeitos que estas variáveis têm sobre a 

restrição do acesso ao crédito podem ser encontradas a partir do desenvolvimento de 

formas de cooperativismo e associativismo, bem como a criação de centros de serviços para 

as empresas integrantes do APL. 

 A criação de cooperativas que estejam em constante atuação e apoio as empresas 

associadas pode proporcionar um maior fortalecimento e credibilidade junto às instituições 

financeiras.  A questão das altas taxas de juros, por exemplo, em parte pode ser explicada 

pelo percentual de provisão para a cobertura do risco de inadimplência incluso no spreed 

dessas instituições. A diminuição dessa assimetria nos fluxos de informações entre clientes 

e bancos, através da atuação das cooperativas, auxiliando as empresas com serviços 

especializados de consultoria e assessoria em áreas como contabilidade e gerenciamento do 

fluxo de caixa, podem ajudar na obtenção de taxa de juros preferenciais para clientes com 

menor nível de risco.  

Por isso, antes de pleitear qualquer financiamento, é necessário que o empresário 

tenha passado por um processo de estruturação e organização que podem ser obtidos com 

auxílio de serviços especializados de consultoria / assessoria técnica e empresarial para 

obter melhores resultados na gestão do negócio, da produção, e do fluxo de caixa.  
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Um a vez que a empresa esteja bem assessorada e organizada, minimizam-se os 

problemas relacionados à capacidade de pagamento, bem como a empresa adquire maior 

agilidade e eficiência para enfrentar a burocracia de instituições públicas, que ainda são as 

melhores opções em termos de juros, prazo e carência.  

 Instituições e empresas parceiras no projeto de desenvolvimento do Pólo de 

Confecções do Agreste Pernambucano podem prestar esse tipo de serviço às empresas 

interessadas nesse tipo de financiamento. 

Com relação à insuficiência de garantias a serem oferecidas, segue abaixo a 

apresentação de modelos utilizados em outros países e que podem ser adaptados à nossa 

realidade. 

6.1.3.1 O Modelo das Cooperativas de Crédito Italianas e o Sistema Espanhol de 

Garantias Recíprocas. 

Puga (2003) apresenta o modelo das cooperativas de crédito italianas e o sistema 

espanhol de garantias solidárias como exemplos de alternativas para os problemas de 

exigência de garantias na obtenção de empréstimos para MPMEs. Através de uma ampla 

rede de instituições que compartilham entre si os riscos das operações de crédito dos 

bancos, criando soluções para os problemas de assimetria de informação. 

Os sistemas funcionam da seguinte forma: As associações de MPMEs, cooperativas 

de crédito na Itália e Sociedades de Garantia Recíproca (SGRs) na Espanha, é que oferecem 

as garantias para os empréstimos destinados aos próprios sócios das associações. Essas 

associações, por sua vez, contam com instituições que funcionam como um tipo de 

ressegurador dessas associações. São elas: os Consórcios de Garantia de Crédito na Itália e 

a Companhia Espanhola de Refinanciamento S.A. (Cersa), na Espanha. Por fim, os 

consórcios italianos e a Cersa espanhola podem contar com o aval da União Européia, 

através do Fundo Europeu de Investimentos. 

No caso italiano, o capital dos consórcios italianos de garantia de crédito é 

integralizado pelas próprias empresas, através das federações de indústrias e associações de 

MPMEs. Para obter apoio de sua cooperativa, a empresa encaminha um formulário 

solicitando o financiamento. A cooperativa analisa o pedido e encaminha a operação para o 
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banco que oferecer as melhores condições. Uma vez aprovada a operação, a cooperativa 

avaliza 50% do financiamento. 

Além disso, os bancos contam com a confiança adquirida junto às cooperativas de 

crédito que tem um forte conhecimento das empresas associadas, atuando muitas vezes 

como consultora e realizando a contabilidade das firmas, e efetuando uma pré-seleção 

daquelas que dispõem de melhores condições para obter um financiamento.  

No modelo espanhol, as Sociedades de Garantia Recíproca (SGRs) são instituições 

financeiras sem fins lucrativos, cujo capital é integralizado majoritariamente pelas próprias 

MPMEs (sócios participantes), tendo como sócios minoritários as câmaras de comércio e 

indústria, governos locais, federações de empresas, instituições financeiras e empresas 

(sócios protetores). Essas sociedades contam com o suporte dos governos regionais, do 

governo federal e da União Européia, por meio do Fundo Europeu de Investimentos. 

São priorizados projetos inovadores, as novas empresas e as microempresas, casos 

em que o percentual de cobertura dos riscos chega a 75%. As MPMEs pagam comissões de 

aval às SGRs não superiores a 1%. E além de receber recursos do governo federal, a Cersa 

tem convênio de colaboração com o Fundo Europeu de Investimentos, que pode assumir até 

35% do risco de operações com empresas com até 100 empregados. 

Para a adaptação dessas experiências à realidade brasileira, o sistema espanhol 

parece ser uma alternativa mais viável, pelo menos no curto prazo. 

 O modelo italiano requer um nível adicional de associação entre as empresas, com 

a criação de consórcios de garantia de crédito além de cooperativas de garantias de crédito.  

O modelo espanhol pode ser considerado mais indicado quando esse nível de 

associativismo não é tão desenvolvido. No caso brasileiro, o Estatuto da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, Lei 9.841 autoriza desde 5 de outubro de 1999, a criação de 

sociedades de garantia solidária. 

Com relação ao estabelecimento de instituições que avalizem as garantias oferecidas 

por essas sociedades, poderiam ser utilizados os fundos de aval existentes: Fundo de 

Garantia para Promoção da Competitividade (FGPC), pertencente ao Tesouro Nacional e 

gerido pelo BNDES; Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) do Sebrae; e 

Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda (Funproger), criado no âmbito do 
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Programa Brasil Empreendedor e administrado pelo Banco do Brasil. O grande desafio, 

nesse caso, estaria em coordenar esses fundos (Puga 2003). 

O mesmo autor afirma que um primeiro passo foi dado nesse sentido, com o acordo 

de cooperação entre o BNDES e o Sebrae, que prevê a utilização do FGPC e do Fampe no 

apoio a Arranjos Produtivos Locais, em 2002. 

No Quadro abaixo estão resumidos as principais diferenças entre os dois modelos. 

 

Tabela 6.3 - O Modelo das Cooperativas de Crédito Italianas e o Sistema Espanhol de 
Garantias Recíprocas (Resumo). 

Características Modelo italiano Modelo espanhol 
O Aval dado às MPMEs. 

(Associações de 
Crédito) 

Cooperativas de Crédito 
Sociedades de garantia 

recíproca 

O Refinanciamento para 
as Associações de 

Crédito. 
(Resseguradoras) 

Consórcios de Garantia de 
Crédito 

Companhia Espanhola de 
Refinanciamento S.A. 

(Cersa) 

Integralização do 
Capital das Instituições 

Resseguradoras 

Pelas próprias empresas, 
através das federações de 

indústrias e associações de 
MPMEs. 

Majoritariamente pelas 
próprias MPMEs (sócios 

participantes), tendo como 
sócios minoritários as 
câmaras de comércio e 

indústria, governos locais, 
federações de empresas, 
instituições financeiras e 

empresas (sócios 
protetores). 

Limite de Garantias 
dadas pelas 

resseguradoras às 
Associações. 

50% Chega até 75% 

Apoio / Aval para as 
instituições 

Resseguradoras 

União Européia (Fundo 
Europeu de Investimentos). 

 

União Européia (Fundo 
Europeu de Investimentos). 

 
Fonte: Puga, 2003  
*Elaboração Própria 
 

6.1.4 Aspectos Ambientais 

Um dos principais problemas ambientais que surgiu com o crescimento do Pólo de 

Confecções do Agreste foi ocasionado pela atuação das lavanderias de jeans que além de 
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Toritama, surgiram em grande número nas cidades de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, e 

em diversas outras cidades localizadas na região do Pólo. 

A cidade de Toritama que se tornou nos últimos anos bastante especializada na 

produção do jeans, em 2003, era responsável por mais de 12% do jeans produzido no país, 

sendo considerada o segundo maior pólo de produção nacional, ficando atrás somente do 

Pólo de Confecções do Brás, em São Paulo-SP (Duarte 2006).  

Para acompanhar as tendências de mercado, influenciadas pela moda, o processo de 

lavagem do jeans tornou-se uma das etapas indispensáveis na cadeia de produção desse 

produto. Dessa forma o surgimento de diversas lavanderias foi bastante intenso, mas a 

atuação delas era totalmente informal e sem respeitar a legislação ambiental.  

O processo de lavagem das peças estava contribuindo bastante para aumentar a 

poluição do Rio Capibaribe pelo lançamento dos efluentes dos processos industriais sem 

tratamento aos resíduos sólidos, além da poluição atmosférica provocada pelas caldeiras.  

Até setembro de 2003, aproximadamente 600 miligramas de Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO) por cada litro de água eram lançados no Rio Capibaribe, quando a 

legislação ambiental brasileira permitia apenas 50 miligramas/litro. 

Diante dessa realidade, em outubro de 2001 a Promotoria de Justiça de Toritama 

instaurou inquérito civil acionando a Agência Estadual de meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (CPRH), o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho, para reunir elementos 

e provas com relação à origem da Poluição atmosférica, que era alvo de queixa da 

população. Em maio de 2002 o Ministério Público decidiu dar um ultimato, ameaçando 

fechar essas empresas caso não se enquadrassem nos rigores da legislação ambiental.    

A partir desse momento os empresários se encontraram entre duas alternativas, que 

estava entre encontrar uma forma tecnicamente e economicamente viável de produção que 

atendesse às exigências da legislação, ou fecharem as suas lavanderias.  

Ao final de 1999, o Centro de Formação Profissional das Associações Empresariais da 

Baviera (BFZ), em convênio com o Sindvest-PE, Sindicato da Indústria de Vestuário de 

Pernambuco, disponibilizou recursos a serem aplicados em questões ambientais, nas 

empresas do sindicato. 

No entanto apenas um empresário se interessou pelo projeto, a partir da possibilidade 

de tratamento da água utilizada no processo de produção, além de tornar possível a 
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utilização de parte dessa água (até 50%) novamente na produção. A questão da reciclagem 

da água é de extrema importância, visto que a cidade sofre grandes problemas de 

abastecimento e as lavanderias geralmente recorriam a carros-pipa para trabalharem.    

Dessa forma, em dezembro de 2001, técnicos alemães do Centro de Formação 

Profissional das Associações empresariais da Baviera (BFZ), vieram ao Brasil para analisar 

o projeto de instalação de uma planta-piloto para o tratamento de efluentes industriais na 

Lavanderia Mamute, onde a implantação da tecnologia-piloto se daria a custo zero, desde 

que o empresário se comprometesse a abrir suas planilhas de custos e repassar os resultados 

obtidos aos outros proprietários de lavanderias do município. 

 A Promotoria de Justiça estipulou aos empresários uma data limite para o 

enquadramento às normas, cabendo aos representantes da CPRH, do Instituto de 

Tecnologia de Pernambuco (ITEP), Sindvest/PE e Sebrae/PE, Secretaria Estadual de 

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA), Companhia Pernambucana de 

Saneamento (Compesa), Vigilância Sanitária, e a Agência Estadual de Planejamento e 

Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem), apresentarem quais seriam as formas de apoio 

e implantação de ações destas instituições para o problema.    

Por fim, o Ministério Público Estadual convocou os empresários para assinatura dos 

Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC). O TAC previa prazos para a 

implantação dos seguintes projetos: 

a) Tratamento dos efluentes líquidos; 

b) Controle da poluição atmosférica; 

c) Tratamento e destino final dos efluentes sanitários; 

d) Plano de gerenciamento de resíduos sólidos, entre outras medidas; 

Sobre o assunto, ver Duarte (2006), Almeida Junior (2005), Meier & Wahl (2005). 

6.2 Organização Empresarial e da Produção. 

Observando as características dos processos de produção das empresas do Pólo de 

Confecções, é possível verificar que o grau de interação entre elas é visto nas relações de 

subcontratações e faccionamento de algumas fases do processo produtivo. Essa relação é de 

extrema importância para caracterização do Pólo como um potencial Arranjo Produtivo, 

fazendo com que nessas relações seja possível explorar ganhos de competitividade através 
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das externalidades positivas que essas relações horizontais podem gerar. Portanto além da 

competitividade gerada pelo desempenho individual, o fortalecimento do grau de interação 

entre as empresas pode gerar ganhos coletivos. 

Os processos de subcontratação e sistemas de produção em célula são característicos 

de atividades que requerem um grau de flexibilidade maior que sistemas que trabalham em 

processo. Este é o caso do segmento de Confecções, principalmente dos artigos mais 

voltados para atender as demandas influenciadas pela moda. Processos voltados para 

escalas maiores não são adequados para artigos que exigem diferenciação.   

Dessa forma confecções mais orientadas para a moda exigem sistemas de produção 

mais flexíveis como a do tipo OEM (Original Equipament Manufacturing) onde é a 

empresa cliente, detentora da marca, que contrata a produção, fornece o desenho, 

especificações do produto e sua qualidade, incluindo as da embalagem e do 

empacotamento. O fornecedor controla a produção e o cliente a distribuição. 

 Portanto o processo de subcontratação é coerente com os objetivos das empresas de 

produzirem a custos menores e com maior grau de diferenciação do que sistemas de 

produção mais verticalizados, e menos flexíveis são capazes de gerar.  

 Processos orientados para atender as demandas voláteis da moda, são mais 

compatíveis com a realidade das micro e pequenas empresas do Pólo de Confecções. No 

entanto, escalas de produção maiores podem ser aproveitadas na produção de commodities 

e de artigos que não exijam grande diferenciação, pelo menos numa primeira etapa. Em 

fases posteriores, outras empresas podem ser responsáveis pela diferenciação desses 

produtos em etapas de tinturaria, acabamento, bordados, sem que precisem de maiores 

escalas para realizar essas atividades.  

Essas escalas de produção maiores podem se tornar viáveis para algumas empresas 

por causa da demanda interna que o Pólo é capaz de gerar, além da possibilidade de se 

aproveitar dos benefícios que a economia de aglomeração pode proporcionar. 

Um exemplo de oportunidades que podem ser exploradas está diretamente ligado à chegada 

da Refinaria de Petróleo na região próxima ao porto de Suape, e formação do chamado Pólo 

de Poliéster.  

O consumo de artigos de fibras artificiais e sintéticas é crescente na economia 

mundial. No Brasil, apesar do consumo de artigos de algodão ser de grande peso, o 
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consumo de malhas de fibras artificiais ganha cada vez mais espaço, principalmente 

considerando que este é o principal produto têxtil advindo de países asiáticos como a China 

e que têm representado boa parcela das nossas importações têxteis.  

Com a chegada do Pólo de Poliéster, a implantação de empresas com escalas 

maiores para a produção desses artigos e de outras commodities têxteis ganham em 

viabilidade juntamente com as vantagens de se produzir num ambiente em que as 

economias de aglomeração ganham força. 

Sobre o uso de sistemas em célula de produção para incremento da produtividade, 

ver Távora Junior et. al. (2006). 

6.3 Comercialização e Abertura de Novos Mercados 

O sucesso na definição de estratégias de comercialização e abertura de novos 

mercados depende do nível de estruturação em que se encontram as empresas do Arranjo 

Produtivo, assim como da eficiência das ações políticas criadas e desenvolvidas no âmbito 

da organização empresarial e da Governança local. Formadas as bases para que as empresas 

estejam preparadas para atuar e concorrer em novos mercados, é que se torna viável a 

implantação de projetos que busquem a inserção dessas empresas no comércio regional e 

internacional. 

O foco principal dessas políticas e ações deve recair sobre aquelas empresas, 

sobretudo micro e pequenas, que não dispõem de capital suficiente ou informações que as 

aproximem de canais de comercialização para a atuação em novos mercados.  

6.3.1 Mercado Regional 

A busca de novas oportunidades no Mercado Regional deve estar orientada para 

ações que promovam a promoção do Pólo de Confecções do Agreste como um todo para 

que as empresas que fazem parte se beneficiem de uma maneira geral. Assim a promoção 

de eventos, como feiras, desfiles, com a identidade do Pólo de Confecções é uma 

alternativa que já está sendo realizada e precisa ganhar cada vez mais intensidade com a 

criação de um calendário permanente para esses eventos. 

Esses eventos são muito importantes para a aproximação dos empresários do Pólo 

com empresários de outras regiões. Exemplo de sucesso é a Feira de Componentes Têxteis 
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(COMTEX), realizada uma vez por ano no Pólo, e que foi fundamental para aproximar os 

empresários de fornecedores nacionais e internacionais de equipamentos mais modernos e 

com tecnologia de ponta no setor. Antes muitos empresários tinham como referência 

apenas os fornecedores locais para adquirir equipamentos. 

Cooperativas podem atuar no sentido de organizar os empresários para a participação 

e promoção dos eventos no Pólo e fora dele, incluindo empresas que tem pouca tradição na 

participação destes tipos de eventos e que podem criar novas oportunidades de negócios, 

que de outra forma, encontrariam bastantes dificuldades para participarem.  

6.3.2 Mercado Internacional 

Assim como a formação Cooperativas de MPMEs são importantes no 

desenvolvimento e na aproximação com os centros de serviços, instituições financeiras, e 

mercados regionais, a criação de organizações capazes de participar ativamente da 

aproximação e intermediação entre novos clientes e produtores no mercado internacional, é 

fundamental. Estas organizações devem fazer o papel de uma Trading Company para 

intermediar negócios, principalmente na prospecção de clientes no exterior.   

É comum empresas do Pólo de Confecções do Agreste recorrer a alguma Trading 

Company em outros estados para cuidar da exportação de seus produtos. Este é um fato que 

acaba fazendo com que as estimativas de exportações das empresas do Pólo de Confecções 

sejam subestimadas, pois nas estatísticas oficiais são contabilizadas nas exportações de 

outros estados.  

Empresas sem marcas consolidadas encontram dificuldades para conquistar novos 

clientes, por não terem um padrão de referência de qualidade que geralmente são associadas 

às marcas pelos consumidores. Por isso, além das principais funções que uma Trading 

Company é capaz de realizar, é possível resolver a questão das marcas através da criação de 

um tipo de certificação de qualidade para as empresas que respeitarem determinado nível 

de padronização estabelecida pela Trading Company, fazendo com que esse certificado, 

crie uma imagem favorável para as empresas e possibilite mais oportunidades de negócios, 

uma vez que se tornem conhecidos pelos clientes.   

Outras questões que estão, de certa forma, de fora do alcance das ações e políticas 

dos agentes regionais, mas que são importantes para a competitividade no mercado 
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internacional são as relacionadas com os acordos bilaterais e os acordos entre blocos para a 

restrição ou imposição de barreiras tarifárias e não-tarifárias.   

O estudo da Cadeia Têxtil / Confecções analisou como estão configuradas as 

relações de comercialização e consumo entre os países, no setor de Confecções. Uma das 

variáveis mais importantes nesse processo tem sido o custo da mão-de-obra, onde alguns 

países em desenvolvimento funcionam como Plataformas de Exportação de confeccionados 

para os países desenvolvidos, de onde se originam as matérias-primas e localizam-se as 

sedes das empresas detentoras das marcas. Esse é um processo de produção denominado de 

OEM (Original Equipament Manufacturing). 

Com relação aos acordos comerciais estabelecidos entre muitos países que 

trabalham nesses moldes de relação de produção, o comércio dentro dos blocos econômicos 

regionais tem sido um dos grandes diferenciais dos países fornecedores de confeccionados 

para os países desenvolvidos, através das reduções de barreiras para os participantes e o 

aumento para os concorrentes externos. 

No caso do Brasil, um dos maiores destinos das exportações brasileiras é o 

Mercosul. Mas os grandes mercados consumidores mundiais são os Estados Unidos e a 

União Européia, onde o Brasil não desfruta dos mesmos benefícios que os seus principais 

concorrentes, como o México, para os EUA e a Turquia e Países do Leste Europeu para a 

UE.  

Prochnik (2002; 63) alerta que a criação da Associação de Livre Comércio das 

Américas (ALCA) ou a assinatura de outros acordos comerciais com os EUA e a UE, 

podem criar tanto oportunidades como também dificuldades para a Cadeia Têxtil / 

Confecções brasileira.  

As principais oportunidades estariam relacionadas à abertura desses mercados para 

as exportações têxteis brasileiras em condições de igualdade com os nossos principais 

concorrentes que já desfrutam desses benefícios. Além disso, poderíamos ter a criação de 

barreiras aos produtos advindos de países como os asiáticos, que não estejam inseridos nas 

rodadas de negociações.  

 Mas por outro lado as dificuldades que poderiam ser criadas são várias. O processo 

de inserção em novos blocos ou acordos regionais significa também a abertura do mercado 

nacional aos produtos de outros países que podem ser mais competitivos que o Brasil, como 
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é o exemplo do segmento de filamentos e fibras sintéticas. Dessa forma, as empresas 

nacionais pouco competitivas podem encontrar dificuldades frente à concorrência nesses 

segmentos, além de que geralmente são as empresas de maior porte que estão mais 

preparadas para a competição internacional e, portanto, a abertura prejudicaria as empresas 

menores.  

O setor de confecções também pode sofrer com uma maior abertura do mercado 

nacional, pelo fato de o mercado nacional ser um mercado secundário para muitos países 

exportadores para EUA e UE, fazendo com que o país se torne mais vulnerável às práticas 

de dumping. O México, por exemplo, que tem como mercado principal os EUA, com 

muitos clientes já estabelecidos, com a abertura do mercado nacional também para as 

exportações mexicanas, as empresas podem vender sua produção a qualquer preço acima 

do seu Custo Variável Médio, desde que já tenha amortizado todos os seus Custos Fixos 

com as vendas ao mercado norte-americano. 

Um segundo motivo que precisa ser avaliado com cautela é a questão da 

transformação de APLs em Plataformas de Exportação nos formatos de produção OEM 

(Original Equipament Manufacturing). Este modelo pode ser prejudicial no sentido em que 

não permite às empresas buscarem diferenciais competitivos principalmente na questão da 

criação, já que a empresa contratante é responsável por todo processo de criação, design, 

além da distribuição. Dessa forma pode-se criar uma relação de dependência fazendo com 

que estas empresas percam competitividade em longo prazo, pelo fato de não terem 

investido em processos de criação / design, além de não participar efetivamente dos 

principais canais de comercialização. 

Por outro lado é possível adquirir vantagens competitivas a partir de acordos 

bilaterais, visto que a formação de blocos econômicos ou acordos multilaterais envolvem 

muitos interesses divergentes de diversos setores e, portanto, encontram mais dificuldades 

na sua concretização.  

Portanto as ações devem estar concentradas na busca pela competitividade a partir 

da melhoria na eficiência interna das empresas e do aproveitamento das economias de 

aglomeração com uma maior integração institucional, a partir de uma boa governança, para 

gerir as principais questões de interesse do Pólo de Confecções do Agreste Pernambucano, 

como infra-estrutura e a oferta de serviços para as empresas participantes.  
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Com a realização dessas ações, as empresas terão capacidade para enfrentar a 

competição regional e internacional, com base nos aspectos endógenos de eficiência das 

empresas da região, deixando questões externas ao Pólo, relacionadas aos acordos 

comerciais, Política Cambial e outros fatores de natureza macroeconômica, não 

representarem os únicos trunfos que essas empresas podem contar. 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

A partir deste trabalho, buscou-se contribuir com soluções voltadas para Arranjos 

Produtivos Locais através de ações e políticas públicas a serem implantadas pelos agentes 

envolvidos num processo de desenvolvimento local.  

Do caso geral, esperava-se que a proposição dessas ações e políticas se estendesse ao 

caso particular, especificamente para o Pólo de Confecções do Agreste Pernambucano. 

Embora as proposições feitas possam ser aplicadas de uma maneira geral a qualquer APL, 

procurou-se direcioná-las ao caso particular através da análise da Cadeia Têxtil / 

Confecções e dos principais obstáculos ao fortalecimento da competitividade do Pólo de 

Confecções.  

A partir das diversas informações apresentadas foi possível identificar alguns pontos 

fundamentais para o direcionamento de algumas ações e políticas que poderiam fazer parte 

de uma agenda de atividades e projetos voltados para o desenvolvimento local. 

Como dito anteriormente, um dos principais benefícios que a gestão do arranjo pode 

proporcionar é a organização de instituições diversas com o objetivo de ofertar diversos 

serviços através de centros especializados. Os centros de serviços seriam resultados de uma 

articulação entre instituições voltadas para um trabalho em conjunto, oferecendo uma 

ampla gama de soluções integradas e atualizadas em conformidade com as demandas do 

público-alvo.  

Os centros de serviços seriam importantes para o suporte às micro e pequenas 

empresas trabalhando em diversas áreas de atuação como a capacitação profissional e 

técnica, a consultoria nas áreas de gestão da produção e da utilização dos recursos, controle 

de qualidade, criação e design, auxílio à exportação, e ao enquadramento às normas 

ambientais, entre outras. 

Os dados mostram as principais limitações apresentadas pelas empresas sobre os 

aspectos relacionados a treinamento e capacitação insuficientes. O reduzido uso de 

informática para a programação e o controle da produção. A falta de departamentos de 

criação e design nas empresas. As dificuldades para a exploração e identificação de novos 

mercados, sobretudo para a exportação, entre outros aspectos. 
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Dessa forma, os centros de serviços poderiam atuar no suporte e consultoria a essas 

empresas com relação a todos esses aspectos que podem representar obstáculos ao 

desenvolvimento e competitividade dessas empresas, e também ao próprio pólo de 

confecções. 

A questão da informalidade, colocada como um dos principais pontos de 

estrangulamento do pólo, também pode ser atenuada a partir das vantagens que a 

organização institucional e os centros de serviços podem proporcionar. É preciso que essas 

empresas vislumbrem as vantagens da formalização, que podem surgir a partir dessas ações 

e projetos que os agentes que compõem a governança do pólo podem oferecer às empresas 

participantes. Mas a resolução do problema da alta informalidade não se limita apenas a 

esse ponto. É necessário que outros aspectos sejam observados, sobretudo quanto à questão 

da tributária. Isto é, é preciso que os governos estudem formas de incentivo fiscal para que 

as empresas busquem a formalização. 

O acesso ao crédito e linhas de financiamentos foi apresentado como itens 

fundamentais como instrumentos catalisadores do processo de crescimento das empresas se 

tornando indispensável, para qualquer política de desenvolvimento regional, a busca de 

soluções que aproximem empresários de instituições financeiras. 

Mas além da oferta desses serviços financeiros, é fundamental que se crie 

mecanismos que coloquem essas empresas sob condições de usufruir dessas linhas de 

financiamento. Assim, foi colocada a questão do suporte a partir de assessoria e consultoria 

financeira para o gerenciamento do fluxo de caixa para diminuir o problema da baixa 

capacidade de pagamento, burocracia e taxas de juros. A criação de cooperativas de crédito 

e de sistemas de minimização de riscos a partir a atuação de diversas instituições, a 

exemplo do modelo das cooperativas de crédito italianas e o sistema espanhol de garantias 

recíprocas, seria uma alternativa para solucionar a questão da insuficiência de garantias. 

A questão ambiental foi apresentada através do caso das lavanderias e de como a 

organização e a parceira institucional foi decisiva para resolver a questão, sendo 

considerado um modelo de sucesso para problemas de natureza não somente ambiental mas 

relacionadas a diversos outros aspectos importantes para o projeto de desenvolvimento do 

pólo. 
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A organização empresarial e da produção tem relação estreita com processos de 

subcontratação e faccionamento das empresas do pólo. Os processos de subcontratação e 

sistemas de produção em célula são característicos de atividades que requerem um grau de 

flexibilidade maior que sistemas que trabalham em processo. Este é o caso do segmento de 

Confecções, principalmente dos artigos mais voltados para atender as demandas 

influenciadas pela moda. Processos voltados para escalas maiores não são adequados para 

artigos que exigem diferenciação.   

Dessa forma confecções mais orientadas para a moda exigem sistemas de produção 

mais flexíveis como a do tipo OEM (Original Equipament Manufacturing) como 

alternativas para gerar ganhos maiores de eficiência a partir das relações horizontais das 

empresas. 

 A busca de novas oportunidades no mercado regional deve estar orientada para ações 

que promovam a promoção do Pólo de Confecções do Agreste como um todo para que as 

empresas que fazem parte se beneficiem de uma maneira geral. Assim a promoção de 

eventos, como feiras, desfiles, com a identidade do Pólo de Confecções é uma alternativa 

que já está sendo realizada e precisa ganhar cada vez mais intensidade com a criação de um 

calendário permanente para esses eventos. 

Empresas sem marcas consolidadas encontram dificuldades para conquistar novos 

clientes, por não terem um padrão de referência de qualidade que geralmente são associadas 

às marcas pelos consumidores, principalmente em se tratando de comércio exterior. Dessa 

forma, criação de organizações capazes de participar ativamente da aproximação e 

intermediação entre novos clientes e produtores no mercado internacional, é muito 

importante. Estas organizações deveriam fazer o papel de uma Trading Company para 

intermediar negócios, principalmente na prospecção de clientes no exterior.  

 Outras questões que estão, de certa forma, de fora do alcance das ações e políticas 

dos agentes regionais, mas que são importantes para a competitividade no mercado 

internacional são as relacionadas com os acordos bilaterais e os acordos entre blocos para a 

restrição ou imposição de barreiras tarifárias e não-tarifárias. 

Um processo de inserção em novos blocos ou acordos regionais significa também a 

abertura do mercado nacional aos produtos de outros países que podem ser mais 

competitivos que o Brasil, como é o exemplo do segmento de filamentos e fibras sintéticas. 
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Por outro lado é possível adquirir vantagens competitivas a partir de acordos 

bilaterais, visto que a formação de blocos econômicos ou acordos multilaterais envolvem 

muitos interesses divergentes de diversos setores e, portanto, encontram mais dificuldades 

na sua concretização.  

Em geral, estes foram os principais pontos explorados neste trabalho, que buscou 

contribuir para ampliar as discussões sobre formas de incentivo e incremento ao 

desenvolvimento de arranjos produtivos locais, utilizando o Pólo de Confecções do Agreste 

Pernambucano como uma referência para o estudo.  

Poderia ser apontada como uma das limitações do trabalho à adoção de uma análise 

exploratória de dados secundários, sem pesquisa de campo, devido à impossibilidade 

encontrada, em curto prazo, de realização de pesquisa com amostra suficientemente grande 

para obter maior significância estatística. Assim, uma pesquisa com uma amostra pequena, 

ou para busca de informações de natureza não-quantitativa, ou ‘qualitativa’, foram evitadas 

para que não gerassem qualquer viés das informações. Contudo, as fontes utilizadas para o 

estudo do Pólo de Confecções do Agreste, foram suficientes para realizar as principais 

inferências.   

Evidentemente, a discussão sobre o tema é bastante abrangente e ultrapassa o limite 

das contribuições deste trabalho. Acredita-se que este trabalho representa apenas um passo 

para ampliar as discussões voltadas para o incremento da competitividade do Pólo de 

Confecções.  

Como sugestões para trabalhos futuros, diversos pontos relacionados à organização 

empresarial e abertura de novos mercados podem ser explorados. Como exemplo, pode-se 

estudar como a difusão de processos de criação / design pode representar uma alternativa 

para alcançar diferenciação e conquista de novos mercados através do fortalecimento das 

marcas. Além disso, outros aspectos relacionados à busca de maior eficiência, através da 

implantação de métodos de gestão da produção, arranjo físico e layout, automação e 

difusão de métodos CAD/CAM, entre outros, são boas opções de temas para trabalhos.      

Do ponto de vista da abertura de novos mercados, análises de impacto da inserção 

comercial em acordos de livre comércio, sobre os produtos têxteis/ confeccionados do Pólo 

de Confecções do Agreste, é um objeto que merece atenção.   
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Com o estabelecimento de acordos que visem à diminuição de barreira tarifárias e 

não-tarifárias, oportunidades e ameaças estão associadas a esse processo, o que vai 

depender da sensibilidade de cada produto a um processo maior de abertura comercial.  
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ANEXOS 

Tabela A.1 – Exportações Mundiais de Confeccionados - 1980 e 1997 
1980 1997 

País US$ Milhões % País US$ Milhões %
Hong Kong 4.664 11,5 China 31.803 18,0
Itália 4.584 11,3 Itália 14.851 8,4
Coréia do Sul 2.949 7,3 Hong Kong 9.329 5,3
Alemanha 2.882 7,1 Estados Unidos 8.672 4,9
Taiwan 2.430 6,0 Alemanha 7.289 4,1
França 2.294 5,7 Turquia 6.697 3,8
Reino Unido 1.878 4,6 França 5.345 3,0
China 1.625 4,0 Reino Unido 5.281 3,0
Estados Unidos 1.290 3,2 Índia 4.910 2,8
Bélgica 999 2,5 Coréia do Sul 4.192 2,4
Holanda 875 2,2 Tailândia 3.770 2,1
Finlândia 729 1,8 Indonésia 2.904 1,6

Subtotal 27.199 67,0 Subtotal 105.043 59,5
Mundo 40.590 100,0 Mundo 176.610 100,0
Brasil 138 0,3 Brasil 248 0,1

Fontes: WTO e Werner International. 
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Tabela A.2 - Exportações Mundiais de Têxteis - 1980 e 1997 

1980 1997 
País US$ Milhões % País US$ Milhões %

Alemanha 6.296 11,4 Hong Kong 14.602 9,4
Japão 5.117 9,3 China 13.828 8,9
Itália 4.158 7,6 Coréia do Sul 13.346 8,6
Estados Unidos 3.757 6,8 Alemanha 13.053 8,4
Bélgica 3.550 6,5 Itália 12.901 8,3
França 3.432 6,2 Taiwan 12.731 8,2
Reino Unido 3.108 5,7 Estados Unidos 9.193 5,9
China 2.540 4,6 França 7.214 4,6
Holanda 2.259 4,1 Bélgica 7.010 4,5
Coréia do Sul 2.209 4,0 Japão 6.750 4,3
Taiwan 1.775 3,2 Reino Unido 5.618 3,6
Hong Kong 1.771 3,2 Índia 4.936 3,2
Suíça 1.521 2,8 Paquistão 4.594 3,0
Índia 1.145 2,1 Turquia 3.352 2,2

Subtotal 42.638 77,5 Subtotal 129.128 83,2
Mundo 54.990 100,0 Mundo 155.280 100,0
Brasil 654 1,2 Brasil 1.022 0,7

Fontes: WTO e Werner International. 
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Tabela A.3 - Destino das Exportações Têxteis do Mundo (Principais Importadores) 2001– 2003 

US$ mil - FOB Participação Variação no 
Valor 

Variação na 
Participação País 

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 - 2003 2001 - 2003 
Estados Unidos 53.109.938 53.937.728 55.905.617 17,266% 16,908% 15,702% 5,264% -9,061%
Alemanha 20.212.403 20.483.271 23.719.458 6,571% 6,421% 6,662% 17,351% 1,381%
Hong Kong 19.597.671 21.296.099 23.248.236 6,371% 6,676% 6,529% 18,628% 2,484%
China 18.870.402 19.601.821 22.289.657 6,135% 6,145% 6,260% 18,120% 2,045%
Japão 21.804.401 20.170.974 22.099.781 7,089% 6,323% 6,207% 1,355% -12,438%
Reino Unido 14.695.641 15.972.287 17.343.255 4,778% 5,007% 4,871% 18,016% 1,956%
França 12.022.239 12.260.447 14.069.883 3,908% 3,843% 3,952% 17,032% 1,106%
Itália 9.603.888 9.922.117 11.902.333 3,122% 3,110% 3,343% 23,932% 7,067%
Espanha 6.219.878 6.874.089 8.596.308 2,022% 2,155% 2,414% 38,207% 19,399%
Bélgica 6.251.230 6.822.676 7.840.431 2,032% 2,139% 2,202% 25,422% 8,354%
Países Baixos 6.656.376 6.759.750 7.561.835 2,164% 2,119% 2,124% 13,603% -1,857%
México 7.692.033 7.851.799 7.533.747 2,501% 2,461% 2,116% -2,058% -15,386%
Canadá 6.965.352 6.944.966 7.143.616 2,264% 2,177% 2,006% 2,559% -11,398%
Coréia do Sul 5.459.868 6.261.381 6.654.564 1,775% 1,963% 1,869% 21,881% 5,295%
Suíça 3.827.922 3.899.611 4.644.371 1,244% 1,222% 1,304% 21,329% 4,818%
Emirados Árabes 3.319.968 3.573.490 4.309.120 1,079% 1,120% 1,210% 29,794% 12,131%
Rússia 2.747.048 3.002.059 4.219.112 0,893% 0,941% 1,185% 53,587% 32,686%
Áustria 3.359.988 3.483.463 3.906.332 1,092% 1,092% 1,097% 16,260% 0,439%
Turquia 2.144.084 2.865.646 3.684.855 0,697% 0,898% 1,035% 71,862% 48,474%
Austrália 2.838.609 3.103.094 3.533.409 0,923% 0,973% 0,992% 24,477% 7,537%
Polônia 2.881.052 2.984.674 3.474.406 0,937% 0,936% 0,976% 20,595% 4,184%
Romênia 2.326.000 2.721.813 3.405.529 0,756% 0,853% 0,956% 46,411% 26,487%
Portugal 2.795.687 2.851.220 3.133.602 0,909% 0,894% 0,880% 12,087% -3,166%
Indonésia 2.865.073 2.708.757 2.890.775 0,931% 0,849% 0,812% 0,897% 12,834%
..... ..... ..... ..... ..... .... .... .... ......
Brasil 1.222.630 1.096.354 1.101.910 0,397% 0,344% 0,309% -9,874% 22,139%
Total 307.597.161 319.000.247 356.050.787 100,000% 100,000% 100,000% 15,752% -
Fonte: Radar Comercial - SECEX 
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Tabela A.4 - Origem das Importações Têxteis do Mundo (Principais Exportadores) 2001 – 2003 

US$ mil - FOB Participação Variação no 
Valor 

Na 
ParticipaçãoPais 

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 - 2003 2001 - 2003 
China 66.203.686 70.477.359 82.747.974 20,098% 20,981% 22,236% 24,990% 10,640%
Itália 19.932.281 20.497.669 22.913.609 6,051% 6,102% 6,157% 14,957% 1,759%
Alemanha 13.853.876 14.416.491 16.668.108 4,206% 4,292% 4,479% 20,314% 6,501%
Estados Unidos 16.508.609 15.482.601 15.901.898 5,012% 4,609% 4,273% -3,675% -14,734%
Turquia 9.559.432 11.258.730 13.887.094 2,902% 3,352% 3,732% 45,271% 28,593%
Hong Kong 13.586.530 13.184.810 13.052.978 4,125% 3,925% 3,508% -3,927% -14,957%
Coréia do Sul 12.631.031 11.913.748 11.310.919 3,834% 3,547% 3,040% -10,451% -20,732%
Taiwan 11.811.417 11.246.509 11.139.784 3,586% 3,348% 2,994% -5,686% -16,514%
Índia 9.119.260 9.632.876 10.872.811 2,768% 2,868% 2,922% 19,229% 5,541%
México 10.241.020 10.022.564 9.431.636 3,109% 2,984% 2,535% -7,903% -18,477%
França 8.000.804 8.430.701 9.429.311 2,429% 2,510% 2,534% 17,855% 4,324%
Bélgica 6.821.835 7.180.074 8.050.956 2,071% 2,137% 2,163% 18,017% 4,468%
Japão 7.494.734 7.241.944 7.653.108 2,275% 2,156% 2,057% 2,113% -9,610%
Paquistão 5.671.266 5.787.721 6.525.181 1,722% 1,723% 1,753% 15,057% 1,847%
Países Baixos 5.663.902 5.800.805 6.512.936 1,719% 1,727% 1,750% 14,990% 1,788%
Reino Unido 6.089.592 6.108.513 6.495.394 1,849% 1,818% 1,745% 6,664% -5,582%
Bangladesh 5.331.613 5.204.253 6.302.797 1,619% 1,549% 1,694% 18,216% 4,643%
Tailândia 4.986.968 4.880.611 5.215.428 1,514% 1,453% 1,402% 4,581% -7,426%
Espanha 3.999.528 4.434.904 5.060.296 1,214% 1,320% 1,360% 26,522% 11,996%
Romênia 3.393.789 3.981.259 4.853.959 1,030% 1,185% 1,304% 43,025% 26,604%
Portugal 4.007.381 4.166.695 4.732.000 1,217% 1,240% 1,272% 18,082% 4,525%
Indonésia 4.448.517 4.196.797 4.387.942 1,350% 1,249% 1,179% -1,362% -12,686%
...... ...... ..... ...... ...... ..... ..... ..... .....
Brasil 1.141.248 1.077.246 1.474.373 0,346% 0,321% 0,396% 29,190% 14,357%
Suécia 922.430 1.047.573 1.252.905 0,280% 0,312% 0,337% 35,826% 20,232%
Total 329.405.862 335.917.612 372.129.735 100,000% 100,000% 100,000% 12,970% -
(1) Mercado formado por 44 dos 54 países que fazem parte da base de dados do Radar Comercial. Estes países responderam por 92,15% das importações 
mundiais no ano de 2003. Os dez novos países-membros da União Européia não foram computados na base do Mundo por só haverem disponibilizado dados dos 
dois últimos anos do triênio em análise. 
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Tabela A.5 - Importações Brasileiras de Produtos Têxteis e Confeccionados (Em Mil US$ FOB). 

Variação (%) Descrição Jan - Dez 2004 Jan - Dez 2005 Jan - Out 2006 
Jan-Dez (2005/2004) Jan-Out (2006/2005)

Total Geral 1.422.971,57 1.517.966,26 1.750.221,47                           6,68                          40,72 
1. Fibras Têxteis. 268.947,54 161.786,48 196.697,37                        (39,84)                         36,08 
2. Fios. 73.175,76 143.683,72 222.918,43                         96,35                          97,11 
3.Filamentos. 400.909,24 353.026,15 377.113,51                        (11,94)                         32,74 
4. Tecidos. 278.656,38 315.456,00 339.933,26                         13,21                          31,78 
5. Linha de Costura. 1.189,22 1.847,74 1.305,60                         55,37                         (15,18)
6. Confecções. 172.626,99 259.746,15 310.872,27                         50,47                          47,85 
6.1 Vestuário. 148.251,01 227.168,39 269.749,20                         53,23                          46,97 
6.1.1. Vestuários de Malha. 52.030,73 72.606,33 94.797,11                         39,55                          53,43 
6.1.1.1. Algodão 13.772,56 20.856,44 30.075,53                         51,43                          83,17 
6.1.1.2. Artificiais e Sintéticos 25.934,15 36.496,05 47.961,06                         40,73                          42,54 
6.1.1.3. Outros 12.324,02 15.253,84 16.760,52                         23,77                          43,01 
6.1.2. Vestuários de Tecido Plano. 96.220,28 154.562,06 174.952,09                         60,63                          43,69 
6.1.2.1. Algodão 18.001,00 39.430,79 55.379,11                        119,05                         94,05 
6.1.2.2. Artificiais e Sintéticos 50.044,11 86.036,84 87.550,07                         71,92                          23,10 
6.1.2.3. Outros 28.175,17 29.094,43 32.022,91                           3,26                          44,91 
6.2. Roupas de Cama, Mesa e Banho.  4.711,62 9.008,20 14.865,47                         91,19                        100,07 
6.2.1 Algodão 3.118,55 4.728,60 7.389,70                         51,63                        106,41 
6.2.2. Artificiais e Sintéticos 964,27 3.502,16 5.561,08                        263,19                         73,39 
6.2.3. Outros 628,80 777,44 1.914,69                         23,64                        197,93 
6.3. Cortinas 1.708,23 2.204,60 2.802,21                         29,06                          66,31 
6.3.1. Algodão 164,43 299,62 342,3                         82,22                          47,82 
6.3.2. Artificiais e Sintéticos 1.375,89 1.762,90 2.147,66                         28,13                          60,06 
6.3.3. Outras 167,9 142,09 312,25                        (15,37)                       179,74 
6.4. Outros Artigos Confeccionados. 17.956,12 21.364,96 23.455,40                         18,98                          33,22 
6.4.1. Algodão 53,12 34,20 14,12                        (35,62)                        (54,96)
6.4.1. Artificiais e Sintéticos 3.679,78 3.619,85 3.995,55                          (1,63)                         39,06 
6.4.3. Outras 14.223,23 17.710,92 19.445,73                         24,52                          32,26 
7. Outras Manufaturas. 227.466,43 282.420,03 301.381,03                         24,16                          29,76 
Fonte: MDIC - Sistema ALICEWEB. Elaboração: Área Internacional / ABIT. 
Obs.: (1) Algumas linhas e colunas foram omitidas para simplificar a visualização da Tabela. (2) Variação 2006/2005 com base no intervalo Janeiro-Outubro.  
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Tabela A.6 - Exportações Brasileiras de Produtos Têxteis e Confeccionados. (Em Mil US$ FOB). 

Variação (%) Descrição JAN-DEZ 2004 JAN-DEZ 2005 JAN-OUT 2006 Jan - Dez (2005/2004) Jan - Out (2006/2005) 
Total Geral 2.079.434,80 2.201.853,90 1.698.112,30                            5,89                            (3,15) 
1. Fibras Têxteis 530.424,81 570.886,80 366.448,69                            7,63                            (7,44) 
2. Fios 151.174,58 139.752,80 131.889,22                           (7,56)                          14,51  
3.Filamentos 73.596,94 78.350,09 50.579,95                            6,46                          (25,27) 
4. Tecidos 369.533,81 383.826,46 338.070,65                            3,87                             5,16  
5. Linha de Costura 8.542,11 10.845,84 9.894,06                           26,97                             8,69  
6. Confecções 718.966,32 742.189,13 514.763,82                            3,23                          (17,62) 
6.1 Vestuário 340.386,59 336.758,76 226.226,45                           (1,07)                         (19,33) 
6.1.1. Vestuários de Malha 197.419,45 194.514,34 133.289,84                           (1,47)                         (16,41) 
6.1.1.1. Algodão 136.531,66 128.107,96 82.783,37                           (6,17)                         (20,47) 
6.1.1.2. Artificiais e Sintéticos 43.874,20 49.650,80 37.201,17                           13,17                          (10,74) 
6.1.1.3. Outros 17.013,59 16.755,58 13.305,29                           (1,52)                           (2,72) 
6.1.2. Vestuários de Tecido Plano 142.967,14 142.244,42 92.936,61                           (0,51)                         (23,19) 
6.1.2.1. Algodão 104.850,37 99.753,23 62.928,99                           (4,86)                         (26,34) 
6.1.2.2. Artificiais e Sintéticos 10.656,84 11.632,31 6.690,82                            9,15                          (31,64) 
6.1.2.3. Outros 27.459,93 30.858,88 23.316,80                           12,38                            (9,51) 
6.2. Roupas de Cama, Mesa e Banho.  327.019,53 372.849,03 262.152,77                           14,01                          (17,24) 
6.2.1 Algodão 248.761,15 323.493,29 249.229,23                           30,04                            (7,26) 
6.2.2. Artificiais e Sintéticos 76.298,89 46.485,56 11.579,32                          (39,07)                         (74,54) 
6.2.3. Outros 1.959,49 2.870,18 1.344,22                           46,48                          (47,45) 
6.3. Cortinas 842,75 938,24 1.025,17                           11,33                           31,93  
6.3.1. Algodão 370,45 457,53 448,51                           23,51                           12,16  
6.3.2. Artificiais e Sintéticos 305,96 330,02 317,83                            7,86                           15,40  
6.3.3. Outras 166,35 150,69 258,83                           (9,41)                         154,35  
6.4. Outros Artigos Confeccionados 50.717,45 31.643,11 25.359,44                          (37,61)                           (5,69) 
6.4.1. Algodão 19.926,88 14.966,71 7.747,54                          (24,89)                         (38,02) 
6.4.1. Artificiais e Sintéticos 1.065,76 1.384,12 1.656,65                           29,87                           57,00  
6.4.3. Outras 29.724,82 15.292,28 15.955,24                          (48,55)                          19,67  
7. Outras Manufaturas 227.196,23 276.002,80 286.465,92                           21,48                           30,70  
Fonte: MDIC - Sistema ALICEWEB. Elaboração: Área Internacional / ABIT 
Obs.: (1) Algumas linhas e colunas foram omitidas para simplificar a visualização da Tabela. (2) Variação 2006/2005 com base no intervalo Janeiro-Outubro. 
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Tabela A.7 - Importações Brasileiras de Produtos Têxteis por País (US$ FOB).  

Variação (%) Países JAN-DEZ 2003 JAN-DEZ 2004 JAN-DEZ 2005 
2004/2003 2005/2004

TOTAL DAS IMPORTAÇÕES 1.061.765.280 1.422.971.568 1.517.966.258      34,02        6,68 
ESTADOS UNIDOS 165.810.789 220.727.499 128.877.562      33,12     (41,61)
CHINA 152.672.137 251.139.347 359.510.125      64,50      43,15 
TAIWAN (FORMOSA) 104.878.838 122.225.761 90.056.190      16,54     (26,32)
ARGENTINA 91.115.161 126.576.246 138.005.700      38,92        9,03 
INDONÉSIA 74.651.761 97.811.656 137.607.432      31,02      40,69 
CORÉIA, REPÚBLICA DA (SUL) 72.729.132 91.991.851 96.479.835      26,49        4,88 
PARAGUAI 41.563.389 55.279.681 22.265.488      33,00     (59,72)
ITÁLIA 41.248.127 54.007.323 56.776.969      30,93        5,13 
ALEMANHA 29.627.948 39.893.574 38.831.667      34,65       (2,66)
ÍNDIA 28.501.622 49.272.276 81.818.321      72,88      66,05 
ESPANHA 28.327.222 36.749.090 32.119.312      29,73     (12,60)
FRANÇA 15.971.339 18.097.586 18.391.370      13,31        1,62 
HONG KONG 15.324.752 22.989.924 33.117.567      50,02      44,05 
JAPÃO 13.651.572 10.695.371 10.676.013     (21,65)       (0,18)
PORTUGAL 13.611.639 18.234.250 18.756.369      33,96        2,86 
PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) 11.409.264 12.665.343 15.203.231      11,01      20,04 
CHILE 10.557.055 13.193.929 12.160.554      24,98       (7,83)
CINGAPURA 10.198.648 12.190.307 6.495.891      19,53     (46,71)
URUGUAI 9.632.752 14.534.969 16.621.978      50,89      14,36 
ÁFRICA DO SUL 8.523.848 11.683.264 11.286.410      37,07       (3,40)
TAILÂNDIA 7.933.876 16.301.542 30.900.011     105,47      89,55 
SUÍÇA 7.668.499 6.073.160 5.496.786     (20,80)       (9,49)
COLÔMBIA 7.643.399 5.474.048 8.677.694     (28,38)      58,52 
GRÉCIA 7.562.140 1.123.813 1.452.377     (85,14)      29,24 
REINO UNIDO 7.052.550 8.842.811 13.278.598      25,38      50,16 
ÁUSTRIA 6.508.084 7.001.468 12.021.453        7,58      71,70 
Fonte: MDIC - Sistema ALICEWEB. Elaboração : Área Internacional / ABIT 
Obs.: (1) Algumas linhas e colunas foram omitidas para simplificar a visualização da Tabela.  
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Tabela A.8 - Exportações Brasileiras de Produtos Têxteis por País (US$ FOB). 
Variação (%) Países JAN-DEZ 2003 JAN-DEZ 2004 JAN-DEZ 2005

2004/2003 2005/2004
TOTAL DAS EXPORTAÇÕES 1.656.280.978 2.079.434.801 2.201.853.902       25,55        5,89 
ESTADOS UNIDOS 461.118.232 504.799.268 509.054.478         9,47        0,84 
ARGENTINA  337.663.173 375.679.128 445.701.098       11,26      18,64 
CHINA 40.798.839 31.998.573 110.480.078      (21,57)     245,27 
PAQUISTÃO 6.167.327 39.689.886 87.006.639     543,55     119,22 
CHILE 58.028.821 71.389.593 78.043.581       23,02        9,32 
JAPÃO 45.956.725 68.232.197 57.337.637       48,47     (15,97)
INDONÉSIA 19.505.728 63.934.367 55.193.575     227,77     (13,67)
MÉXICO 35.837.726 43.559.239 54.669.500       21,55      25,51 
ALEMANHA 66.429.971 68.411.872 54.162.921         2,98     (20,83)
COLÔMBIA 58.826.174 60.665.977 53.957.349         3,13     (11,06)
ESPANHA 30.770.247 54.332.427 51.028.990       76,57       (6,08)
PERU 27.499.226 54.237.491 48.867.165       97,23       (9,90)
URUGUAI 36.121.801 44.438.264 48.033.982       23,02        8,09 
PARAGUAI 28.481.733 36.682.183 45.797.748       28,79      24,85 
ITÁLIA 28.020.749 42.958.577 43.666.753       53,31        1,65 
VENEZUELA 20.888.595 34.953.495 41.088.654       67,33      17,55 
PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) 25.282.439 43.375.743 33.344.970       71,56     (23,13)
BOLÍVIA 26.446.986 30.473.550 32.013.277       15,23        5,05 
PORTUGAL 40.178.213 35.179.531 28.487.966      (12,44)     (19,02)
CORÉIA, REPÚBLICA DA (SUL) 14.275.690 19.155.945 26.040.390       34,19      35,94 
FRANÇA 24.720.048 31.660.768 25.388.921       28,08     (19,81)
CANADÁ 27.387.264 32.436.064 21.616.385       18,43     (33,36)
TAILÂNDIA 7.909.819 36.749.410 20.480.185     364,60     (44,27)
TAIWAN (FORMOSA) 6.939.405 17.132.766 20.441.597     146,89      19,31 
TURQUIA 14.755.488 16.447.646 20.280.863       11,47      23,31 
REINO UNIDO 12.960.497 12.120.849 17.067.750        (6,48)      40,81 
COSTA RICA 6.151.189 12.995.895 16.228.316     111,27      24,87 
Fonte: MDIC - Sistema ALICEWEB. Elaboração: Área Internacional / ABIT. 
Obs.: (1) Algumas linhas e colunas foram omitidas para simplificar a visualização da Tabela.  
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Tabela A.9 - Textile imports of selected economies by region and supplier, 2005.  (Million dollars and percentage) 

2000 2005 
European Union (15) European Union (25) 

Value Share Annual percentage
change Value Share Annual percentage change Region 

2000 2000 1999 2000 

Region 

2005 2005 2000-05 2004 2005 
World 49774 100,0 -9 -6 World 65825 100 4 11 -4

Western Europe 34880 70,1 -10 -9 Europe 50095 76,1 3 10 -6
Asia 8720 17,5 -7 3 Asia 12249 18,6 7 17 5
C./E. Europe/ Baltic States/CIS 2679 5,4 -1 12 North America 1220 1,9 -6 -5 1
North America 1716 3,4 -11 -2 Africa 938 1,4 4 17 -5
Africa 754 1,5 -14 9 Middle East 668 1,0 -2 7 -10
Middle East 749 1,5 -3 -1 CIS 448 0,7 5 10 -20

Latin America 222 0,4 -18 -6 South and Central 
America 203 0,3 3 -2 -16

Suppliers Suppliers 
European Union (15) 31386 63,1 -10 -10 European Union (25) 44464 67,5 3 9 -7

Turkey 1917 3,9 2 0 China 4904 7,5 20 29 25
China 1875 3,8 -1 22 Turkey 3498 5,3 12 20 3
India 1848 3,7 -7 2 India 2474 3,8 6 20 3
United States 1517 3,0 -15 -3 Pakistan 1527 2,3 9 21 -12
Above 5 38543 77,4 -10 -7 Above 5 56868 86,4 4 12 -4
Switzerland 1094 2,2 -13 -8 Switzerland 1125 1,7 -2 1 -8

Pakistan 1006 2,0 -8 -3 United States 1085 1,6 -6 -6 1
Korea, Rep. of 924 1,9 -5 8 Korea, Republic of 820 1,2 -4 -5 -8
Czech Rep. 782 1,6 7 12 Japan 549 0,8 -6 4 -7
Japan 693 1,4 -2 -11 Romania 501 0,8 25 27 5
Taipei, Chinese 610 1,2 -10 -7 Indonesia 463 0,7 -5 -2 -10
Indonesia 594 1,2 -21 -4 Taipei, Chinese 455 0,7 -7 -9 -3

Poland 545 1,1 -3 13 Thailand 348 0,5 -1 11 1
Continua... 
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2000 2005 
Value Share Annual percentage

change Value Share Annual percentage change Region 
2000 2000 1999 2000 

Region 
2005 2005 2000-05 2004 2005 

Thailand 348 0,7 -9 -10 Egypt 343 0,5 3 13 2
Iran, Islamic Rep. of 324 0,7 -9 -9 Israel 267 0,4 4 7 8
Egypt 296 0,6 -22 14 Tunisia 265 0,4 11 14 -6
Hungary 255 0,5 3 9 Bulgaria 223 0,3 27 31 4
Israel 214 0,4 -9 -6 Bangladesh 216 0,3 12 52 1
Slovak Rep. 196 0,4 -3 9 Iran, Islamic Rep. of 205 0,3 -8 6 -16
Slovenia 174 0,3 -9 -1 Malaysia 158 0,2 3 11 -5
Hong Kong, China 161 0,3 1 10 Norway 150 0,2 5 16 2
Romania 154 0,3 -5 20 Morocco 136 0,2 7 28 -9
Tunisia 143 0,3 5 21 Russian Federation 132 0,2 -2 5 -31
Lithuania 128 0,3 3 0 Brazil 126 0,2 2 -4 -21
Bangladesh 125 0,3 -5 17 Viet Nam 113 0,2 15 26 -7
Estonia 122 0,2 -12 24 South Africa 111 0,2 7 17 -7
Russian Fed. 120 0,2 0 48 Belarus 96 0,1 10 13 -2
Malaysia 113 0,2 -11 -14 Croatia 74 0,1 2 2 -15
Brazil 104 0,2 -12 -2 Ukraine 69 0,1 10 2 -7
Canada 102 0,2 -6 -10 Mexico 68 0,1 8 3 3
Nepal 102 0,2 -1 -11 Canada 68 0,1 -8 12 -6
Latvia 95 0,2 -1 7 Hong Kong, China 67 0,1 -1 17 -19
Morocco 95 0,2 -6 12 Syrian Arab Republic 63 0,1 -5 -2 -38
Norway 86 0,2 -6 -10 Uzbekistan 62 0,1 1 8 -42
South Africa 80 0,2 -8 -5 United Arab Emirates 57 0,1 0 29 -13
Syrian Arab Republic 69 0,1 39 77 Nepal 56 0,1 -11 15 -7
Bulgaria 64 0,1 -21 -6 Bahrain 41 0,1 -2 -10 -14
United Arab Emirates 59 0,1 7 -9 Moldova 39 0,1 13 39 6
Croatia 58 0,1 -14 7 Philippines 36 0,1 3 21 -10
Viet Nam 52 0,1 36 -2 Peru 30 0,0 3 35 -1
Above 40 48629 97,7 - - Above 40 65485 99,5 - - -
Fonte: WTO – World Trade Organization.  
 (a) Imports are valued F.O.B. 
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Tabela A.10 - Textile imports of selected economies by region and supplier, 2005. (Million dollars and percentage) 

2000 2005 
United States United States 

Value Share Annual percentage 
change Value Share Annual percentage change Region 

2000 2000 1999 2000 

Region 

2005 2005 2000-05 2004 2005

World 15709 100,0 6 10 World 22538 100,0 7 13 9 

Asia 7683 48,9 7 7 Asia 13172 58,4 11 17 15 
Western Europe 3289 20,9 3 6 Europe 4013 17,8 3 12 0 
Latin America 2009 12,8 8 18 North America 3819 16,9 2 6 2 

North America 1971 12,5 9 11 
South and Central 
America 671 3,0 10 14 1 

Middle East 413 2,6 11 74 Middle East 579 2,6 7 14 1 
C./E. Europe/ Baltic 
States/CIS 184 1,2 -1 -2 

Africa 225 1,0 7 -3 15 

Africa 161 1,0 -14 17 CIS 58 0,3 -7 20 -26 

Suppliers     Suppliers      
European Union (15) 2729 17,4 1 5 China 6064 26,9 26 27 32 
Canada 1971 12,5 9 11 European Union (25) 3164 14,0 2 10 -1 
China 1890 12,0 12 12 Canada 2060 9,1 1 5 1 
Mexico 1604 10,2 11 20 India 2036 9,0 11 17 14 
India 1155 7,4 12 8 Mexico 1759 7,8 2 7 4 

Above 5 9349 59,5 8 10 Above 5 15083 66,9 10 15 13 
Korea, Rep. of 953 6,1 4 5 Pakistan 1704 7,6 12 18 15 
Pakistan 945 6,0 1 20 Korea, Republic of 1007 4,5 0 1 -1 
Taipei, Chinese 776 4,9 6 -5 Turkey 723 3,2 10 22 10 
Japan 618 3,9 0 4 Taipei, Chinese 675 3,0 -3 -1 -6 
Turkey 443 2,8 25 15 Japan 578 2,6 -2 12 -4 
Thailand 352 2,2 4 13 Brazil 383 1,7 13 14 -4 
Hong Kong, China 237 1,5 11 5 Israel 357 1,6 9 15 3 
Israel 229 1,5 11 11 Thailand 335 1,5 -2 18 -12 
Brazil 204 1,3 4 26 Indonesia 213 0,9 1 16 1 
Continua... 
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2000 2005 
Value Share Annual percentage 

change Value Share Annual percentage change Region 
2000 2000 1999 2000 

Region 
2005 2005 2000-05 2004 2005

Indonesia 198 1,3 -29 12 Egypt 180 0,8 9 -6 21 
Philippines 127 0,8 30 -12 Iran, Islamic Rep. of 132 0,6 2 -6 5 
Sri Lanka 120 0,8 13 8 Bangladesh 121 0,5 3 4 -3 
Iran, Islamic Rep. of 118 0,7 - - DominicanRepublic 92 0,4 21 5 15 
Egypt 117 0,7 -16 22 Switzerland 85 0,4 -2 12 -6 
Bangladesh 97 0,6 11 3 Hong Kong, China 78 0,3 -20 -11 -17 
Switzerland 95 0,6 -8 0 Philippines 66 0,3 -13 -9 -37 
Malaysia 86 0,5 22 7 Viet Nam 64 0,3 114 75 -11 
Czech Rep. 40 0,3 -1 1 Malaysia 61 0,3 -8 -2 -11 
Colombia 39 0,3 22 -8 Colombia 53 0,2 6 17 -3 
Australia 39 0,2 14 -17 Australia 42 0,2 0 2 19 
Nepal 38 0,2 5 14 Nepal 41 0,2 0 25 8 
Dominican Republic 35 0,2 -17 5 Bahrain 41 0,2 17 101 -18 
El Salvador 33 0,2 6 -1 Sri Lanka 41 0,2 -20 -20 -13 
South Africa 32 0,2 -3 7 South Africa 36 0,2 1 1 -5 
Russian Fed. 28 0,2 -16 -27 El Salvador 27 0,1 -4 -1 -25 
Peru 24 0,1 -22 24 Saudi Arabia 24 0,1 3 39 16 
New Zealand 21 0,1 28 8 New Zealand 24 0,1 2 10 12 
United Arab Emirates 21 0,1 53 58 Peru 23 0,1 -1 30 38 
Saudi Arabia 20 0,1 -31 91 United Arab Emirates 22 0,1 1 -2 0 
Uzbekistan 20 0,1 500 66 Romania 21 0,1 8 -16 8 
Bahrain 18 0,1 148 678 Turkmenistan 19 0,1 42 62 -33 
Poland 18 0,1 13 33 Guatemala 18 0,1 6 5 12 
Macao, China 15 0,1 183 -36 Cambodia 15 0,1 20 9 5 
Costa Rica 15 0,1 6 -15 Bulgaria 12 0,1 11 7 -71 
Belarus 15 0,1 35 -37 Ukraine 12 0,1 21 810 4 

Above 40 15537 98,9 - - Above 40 22408 99,4 - - - 
Fonte: WTO – World Trade Organization 
(a) Imports are valued F.O.B.
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Tabela A.11 - Leading exporters of textiles, 2005. (Billion dollars and percentage) 
Value Share in world (%) Annual percentage change 

Exporters 
2005 1980 1990 2000 2005 2000-05 2003 2004 2005 

European Union (25) 67,98 - - 35,9 33,5 4 14 11 -6 

extra-EU (25) exports 23,51 - - 11,0 11,6 6 15 15 -3 
China (a, b) 41,05 4,6 6,9 10,3 20,2 21 31 24 23 
Hong Kong, China 13,83 - - - - 1 5 9 -3 
domestic exports 0,60 1,7 2,1 0,7 0,3 -12 -23 -10 -12 
re-exports 13,23 1,6 5,8 7,8 6,5 2 8 10 -3 
United States 12,38 6,8 4,8 7,0 6,1 2 2 10 3 
Korea, Republic of 10,39 4,0 5,8 8,1 5,1 -4 -2 1 -4 
Taipei, Chinese 9,71 3,2 5,9 7,6 4,8 -4 -2 8 -3 
India (c) 7,85 2,4 2,1 3,8 3,9 6 14 2 12 
Pakistan 7,09 1,6 2,6 2,9 3,5 9 21 5 16 
Turkey 7,07 0,6 1,4 2,3 3,5 14 24 22 10 
Japan 6,91 9,3 5,6 4,5 3,4 0 7 11 -3 
Indonesia 3,45 0,1 1,2 2,2 1,7 0 1 8 9 
Thailand 2,76 0,6 0,9 1,2 1,4 7 7 19 8 
Canada 2,46 0,6 0,7 1,4 1,2 2 4 7 1 
Mexico (a) 2,13 0,2 0,7 1,6 1,1 -4 -5 -1 3 
United Arab Emirates (c, d) 1,70 0,1 0,0 0,8 0,9 ... 11 45 ... 

Above 15 183,52 ... ... 90,5 90,5 - - - - 

(a) Includes significant shipments through processing zones. 
(b) In 2005, China reported imports of textiles from China amounting to $2.7 billion.  For further information, see the Technical Notes. 
(c) Includes Secretariat estimates. 
(d) 2004 instead of 2005. 
(e) Imports are valued f.o.b. 
Fonte: WTO – World Trade Organization 
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Tabela A.12 - Leading importers of textiles, 2005. (Billion dollars and percentage) 

Value Share in world (%) Annual percentage change 
Importers 

2005 1980 1990 2000 2005 2000-05 2003 2004 2005 
European Union (25) 65,83 - - 33,2 30,8 4 14 11 -4 

extra-EU (25) imports 21,36 - - 9,8 10,0 6 15 14 2 
United States 22,54 4,5 6,2 9,6 10,5 7 8 13 9 
China (a, b) 15,50 1,9 4,9 7,7 7,2 4 9 8 1 
Hong Kong, China 13,79 - - - - 0 7 9 -2 
retained imports 0,57 3,7 3,8 0,9 0,3 -17 -4 -17 14 
Mexico (a, e) 6,02 0,2 0,9 3,5 2,8 1 -2 5 5 
Japan 5,81 2,9 3,8 3,0 2,7 3 11 11 4 
Turkey 4,43 0,1 0,5 1,3 2,1 16 21 21 6 
Canada (e) 4,32 2,3 2,2 2,5 2,0 1 1 7 5 
Korea, Republic of 3,54 0,7 1,8 2,0 1,7 1 -3 8 5 
Viet Nam (c) 3,33 ... ... 0,8 1,6 19 18 21 13 
Romania 3,31 ... 0,1 1,0 1,5 14 21 16 -1 
United Arab Emirates  (c, d) 3,22 0,8 0,9 1,2 1,6  11 36  
Russian Federation (c) 2,68 - - 0,8 1,3 17 31 18 19 
India (c) 2,10 0,1 0,2 0,3 1,0 30 24 26 51 
Thailand 1,99 0,3 0,8 1,0 0,9 4 3 13 8 

Above 15 145,19 ... ... 68,8 67,9 - - - - 

(a) Includes significant shipments through processing zones. 
(b) In 2005, China reported imports of textiles from China amounting to $2.7 billion.  For further information, see the Technical Notes. 
(c) Includes Secretariat estimates. 
(d) 2004 instead of 2005. 
(e) Imports are valued f.o.b. 
Fonte: WTO – World Trade Organization 
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Tabela A.13 - BALANÇA COMERCIAL - Caruaru (PE) - US$ 1.000 FOB 

E x p o r t a ç ã o I m p o r t a ç ã o S a l d o 
Ano / Mês 

Valor (A) Var% (*) Valor (B) Var % (*) (A) – (B) 

1997 5.229.772 --- 12.100.262 --- -6.870.490 

1998 2.831.672 -45,85 7.540.805 -37,68 -4.709.133 

1999 2.860.750 1,03 5.876.026 -22,08 -3.015.276 

2000 1.819.611 -36,39 10.126.731 72,34 -8.307.120 

2001 655.434 -63,98 7.046.155 -30,42 -6.390.721 

2002 4.305.703 556,92 7.158.942 1,60 -2.853.239 

2003 7.477.839 73,67 10.029.535 40,10 -2.551.696 

2004 9.068.103 21,27 15.362.550 53,17 -6.294.447 

2005 10.301.805 13,60 15.242.796 -0,78 -4.940.991 

Fonte: SECEX 
Obs: 
(*) VAR% => CRITÉRIO DE CÁLCULO: Anual = Sobre o ano anterior na mesma proporção mensal.  Mensal = Sobre o mês anterior. 
IMPORTAÇÃO => Base SISCOMEX - Dez-2005. Dados preliminares para os meses seguintes. 
EXPORTAÇÃO => Base SISCOMEX - Dez-2005. 
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Tabela A.14 - PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS - Caruaru (PE) 

2005 (Jan/Dez) 2004 (Jan/Dez) Var % 
US$ FOBPrincipais Produtos Exportados 

US$ F.O.B Part. % Kg Líquido US$ F.O.B Part. % Kg Líquido 2005/2004 
TOTAL DA ÁREA 10.301.805 100,00 3.858.519 9.068.103 100,00 3.586.438 13,60
TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS 10.275.812 99,75 3.845.926 5.991.767 66,08 1.635.289 71,50
1. OUTS.COUROS BOVINOS,INCL.BUFALOS,N/DIV.UMID.PENA FLOR  3.859.577 37,47 2.626.540 641.627 7,08 414.100 501,53
2. COUROS/PELES,BOVINOS,PREPARS.DIVID.C/A FLOR  3.658.454 35,51 185.467 2.565.836 28,30 175.865 42,58
3. PARTES SUPERIORES DE CALCADOS E SEUS COMPONENTES  1.169.822 11,36 19.668 1.383.049 15,25 26.815 -15,42
4. OUTROS PRODS.DE ANIMAIS,IMPROPRIOS P/ALIMENTACAO HUMANA  503.961 4,89 740.808 547.077 6,03 707.092 -7,88
5. OUTRAS OBRAS DE COURO NATURAL OU RECONSTITUIDO  177.753 1,73 99.372 299.555 3,30 128.417 -40,66
6. CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,USO MASCULINO  108.101 1,05 7.335 58.051 0,64 6.462 86,22
7. CONJUNTOS DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  105.760 1,03 11.690 34.896 0,38 5.657 203,07
8. SHORTS E SUNGAS,DE BANHO,EXCETO DE MALHA  84.801 0,82 1.713 47.299 0,52 1.109 79,29
9. OUTRAS SUBSTANCIAS DE ANIMAIS,P/PREPAR.PRODS.FARMACEUT.  82.485 0,80 41.725 81.388 0,90 40.694 1,35
10. CAMISAS,ETC.DE MALHA DE FIBRAS SINT/ARTIF.USO FEMININO  81.632 0,79 16.312
11. CALCADOS DE BORRACHA/PLAST.C/PARTE SUPER.EM TIRAS,ETC.  78.347 0,76 7.181 20.682 0,23 4.726 278,82
12. SAIAS E SAIAS-CALCAS,DE ALGODAO  65.125 0,63 4.699 25.226 0,28 1.849 158,17
13. MAIOS E BIQUINIS,DE BANHO,EXCETO DE MALHA  51.051 0,50 7.586 27.844 0,31 4.844 83,35
14. CAMISAS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  35.293 0,34 6.128 96.807 1,07 10.731 -63,54
15. CALCINHAS DE MALHA DE FIBRAS SINTETICAS OU ARTIFICIAIS  33.390 0,32 22.330 53.009 0,58 21.478 -37,01
16. CAMISAS DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  29.524 0,29 1.560
17. OUTS.COUROS INT.BOVINOS,"WET BLUE",S<=2,6M2  20.487 0,20 18.830
18. OUTROS SOBRETUDOS,ETC.DE OUTS.MATER.TEXT.USO MASCULINO 16.458 0,16 1.265 18.202 0,20 1.710 -9,58
19. ROUPOES,ETC.DE MALHA DE FIBRAS SINT/ARTIF.USO FEMININO  13.592 0,13 2.034
20. REDES DE MALHAS COM NOS,ETC.DE OUTRAS MATERIAS TEXTEIS  9.163 0,09 1.968
21. PIAS,LAVATORIOS,ETC.P/SANITAR.DE CERAMICA,EXC.PORCELANA  8.345 0,08 11.780 62.604 0,69 77.229 -86,67
22. CALCAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  8.086 0,08 492
23. CONJUNTOS DE MALHA DE FIBRAS SINTETICAS,DE USO FEMININO  6.194 0,06 263
24. VESTIDOS DE ALGODAO  6.023 0,06 854 3.078 0,03 483 95,68
25. CALCAS,ETC.DE MALHA DE OUTS.MATER.TEXTEIS,USO FEMININO  5.412 0,05 1.535 3.890 0,04 867 39,13
26. MANTOS,IMPERMEAVS.ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO  4.962 0,05 55
27. SUTIAS E "BUSTIERS" ("SOUTIENS" DE COS ALTO)  4.900 0,05 190 2.461 0,03 1.766 99,11
28. ARTEFATOS DE MADEIRA,PARA MESA OU COZINHA  4.628 0,04 160
Continua….. 
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2005 (Jan/Dez) 2004 (Jan/Dez) Var % 
US$ FOBPrincipais Produtos Exportados 

US$ F.O.B Part. % Kg Líquido US$ F.O.B Part. % Kg Líquido 2005/2004 
29. CAMISAS DE OUTRAS MATERIAS TEXTEIS,DE USOMASCULINO  4.312 0,04 379
30. GANCHOS E ARMELAS (PITOES),DE FERRO FUNDIDO/FERRO/ACO  3.984 0,04 736
31. CONJUNTOS DE OUTRAS MATERIAS TEXTEIS,DE USO MASCULINO  3.910 0,04 671
32. BOLSAS DE FOLHAS DE PLASTICO  3.820 0,04 267 5.392 0,06 1.937 -29,15
33. BOLSAS DE OUTRAS MATERIAS  3.803 0,04 152
34. CAMISAS,BLUSAS,ETC.DE FIBRAS SINT/ARTIF.DE USFEMININO  3.735 0,04 66
35. CALCINHAS DE MALHA DE OUTRAS MATERIAS TEXTEIS  3.476 0,03 2.609
36. CAMISAS DE MALHA DE FIBRA SINTETICA,ARTIF.USO MASCULINO  3.257 0,03 535 13.713 0,15 1.454 -76,25
37. COBERTORES E MANTAS,DE ALGODAO,NAO ELETRICOS  3.169 0,03 347
38. CORPETES,CALCINHAS,PENHOARES,ETC.DE FIBRAS SI/ RTIF.  3.167 0,03 122 81 0,00 4
39. OUTROS CALCADOS DE BORRACHA OU PLASTICO  3.085 0,03 272
40. OUTRAS OBRAS DE MADEIRA  2.768 0,03 230
41. DEMAIS PRODUTOS  25.993 0,25 12.593 3.076.336 33,92 1.951.149 -99,16
Fonte: SECEX 
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Tabela A.15 – PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES - Caruaru (PE) 

2005 (Jan/Dez) 2004 (Jan/Dez) Var % 
US$ F.O.B. Principais Países e Blocos Econômicos de 

Destino 
US$ F. O.B. Part % US$ F. O.B. Part % 2005/2004 

TOTAL DA ÁREA 10.301.805 100,00 9.068.103 100,00 13,60 
TOTAL DOS PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO 10.301.805 100,00 9.068.103 100,00 13,60 
1. PAISES BAIXOS (HOLANDA) 3.529.358 34,26 2.306.043 25,43 53,05 
2. ITALIA 2.811.060 27,29 1.617.376 17,84 73,80 
3. PORTUGAL 1.392.906 13,52 1.634.022 18,02 -14,76 
4. CHINA 990.535 9,62 919.388 10,14 7,74 
5. ANGOLA 650.508 6,31 404.874 4,46 60,67 
6. ALEMANHA 437.605 4,25 410.091 4,52 6,71 
7. ESTADOS UNIDOS 191.077 1,85 288.668 3,18 -33,81 
8. HONG KONG 127.442 1,24 415.113 4,58 -69,30 
9. REINO UNIDO 77.151 0,75 157.689 1,74 -51,07 
10. DINAMARCA 47.506 0,46 37.424 0,41 26,94 
11. URUGUAI 36.595 0,36    
12. CABO VERDE 10.062 0,10 37.631 0,41 -73,26 
13. CROACIA   689.584 7,60 -100,00 
14. ESPANHA   90.623 1,00 -100,00 
15. BOLIVIA   31.214 0,34 -100,00 
16. CUBA   13.630 0,15 -100,00 
17. AUSTRIA   7.491 0,08 -100,00 
18. CANADA   5.528 0,06 -100,00 
19. AFRICA DO SUL   882 0,01 -100,00 
20. AUSTRALIA   832 0,01 -100,00 
PRINCIPAIS BLOCOS ECONÔMICOS      
1. UNIAO EUROPEIA – UE 8.295.586 80,53 6.260.759 69,04 32,50 
2. ASIA (EXCLUSIVE ORIENTE MEDIO) 1.117.977 10,85 1.334.501 14,72 -16,23 
3. AFRICA (EXCLUSIVE ORIENTE MEDIO) 660.570 6,41 443.387 4,89 48,98 
4. ESTADOS UNIDOS (INCLUSIVE PORTO RICO) 191.077 1,85 288.668 3,18 -33,81 
5. MERCADO COMUM DO SUL - MERCOSUL 36.595 0,36    
6. DEMAIS BLOCOS   740.788 8,17 -100,00 
Fonte: SECEX 
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Tabela A.16 - BALANÇA COMERCIAL - Santa Cruz do Capibaribe (PE) - US$ 1.000 FOB  

E x p o r t a ç ã o I m p o r t a ç ã o S a l d o 
Ano / Mês 

Valor (A) Var% (*) Valor (B) Var % (*) (A) – (B) 

1997 --- --- 31.463 --- -31.463 

1998 --- --- 209.558 566,05 -209.558 

1999 --- --- 71.942 -65,67 -71.942 

2000 --- --- 104.379 45,09 -104.379 

2001 --- --- 655.181 527,69 -655.181 

2002 84.734 --- 280.405 -57,20 -195.671 

2003 321.024 278,86 179.325 -36,05 141.699 

2004 329.482 2,63 242.927 35,47 86.555 

2005 213.063 -35,33 417.387 71,82 -204.324 

Fonte: SECEX 
Obs: 
(*) VAR% => CRITÉRIO DE CÁLCULO: Anual = Sobre o ano anterior na mesma proporção mensal.  Mensal = Sobre o mês anterior. 
IMPORTAÇÃO => Base SISCOMEX - Dez-2005. Dados preliminares para os meses seguintes. 
EXPORTAÇÃO => Base SISCOMEX - Dez-2005. 
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Tabela A.17 – PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS - Santa Cruz do Capibaribe (PE) 

2005 (Jan/Dez) 2004 (Jan/Dez) Var% 
US$ F.O.B. Principais Produtos Exportados 

US$ F. O.B. Part % Kg Líquido US$ F. O.B. Part % Kg Líquido 2005/2004 
TOTAL DA ÁREA 213.063 100,00 58.647 329.482 100,00 67.661 -35,33
TOTAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS 210.773 98,93 56.912 307.209 93,24 66.062 -31,39
1. CALCINHAS DE MALHA DE FIBRAS SINTETICAS OU ARTIFICIAIS 87.441 41,04 15.907 149.990 45,52 15.687 -41,70
2. SUTIAS E "BUSTIERS" ("SOUTIENS" DE COS ALTO)  21.615 10,14 4.159 13.319 4,04 1.869 62,29
3. VESTUARIO P/BEBES E ACESS.DE MALHA DE ALGODAO  15.033 7,06 2.411 799 0,24 300
4. CUECAS E CEROULAS,DE MALHA DE ALGODAO 10.602 4,98 1.937 13.636 4,14 3.740 -22,25
5. CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,USO MASCULINO  7.172 3,37 3.855 19.708 5,98 4.259 -63,61
6. OUTROS CALCADOS DE BORRACHA OU PLASTICO  6.771 3,18 1.564
7. CAMISAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  6.174 2,90 1.753 9.424 2,86 1.921 -34,49
8. CAMISAS DE MALHA DE FIBRA SINTETICA,ARTIF.USO MASCULINO  6.046 2,84 661 5.468 1,66 980 10,57
9. CALCINHAS DE MALHA DE ALGODAO 6.017 2,82 1.599 28.970 8,79 3.629 -79,23
10. CAMISAS DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  5.928 2,78 1.326 8.403 2,55 1.962 -29,45
11. CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE FIBRA SINTETICA,USO MASCULINO  4.500 2,11 120
12. ABRIGOS PARA ESPORTES,DE MALHA DE ALGODAO  3.736 1,75 93
13. CONJUNTOS DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  3.547 1,66 1.072 8.943 2,71 2.677 -60,34
14. OUTRAS PREPARACOES ALIMENTICIAS 2.181 1,02 11.531
15. CALCAS,ETC.DE MALHA DE FIBRAS SINTETICAS,USO MASCULINO  2.025 0,95 114 15 0,00 3
16. OUTRAS PREPARACOES CAPILARES 1.981 0,93 1.955
17. TAILLEURS DE MALHA DE ALGODAO 1.851 0,87 150
18. SAIAS E SAIAS-CALCAS,DE ALGODAO 1.774 0,83 516 12.404 3,76 1.845 -85,70
19.ROUPAS DE TOUCADOR/COZINHA,DE TECIDOS ATOALH.DE ALGODAO 1.635 0,77 496
20. MOVEIS DE PLASTICOS 1.550 0,73 131
21. CALCAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO MASCULINO  1.416 0,66 230 663 0,20 228 113,57
22. CALCAS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO,DE USO FEMININO  1.220 0,57 172
23. CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE FIBRA SINTETICA,USO FEMININO  1.157 0,54 39 5.400 1,64 324 -78,57
24. SAIAS E SAIAS-CALCAS,DE MALHA DE ALGODAO  1.053 0,49 212
25. ROUPAS DE CAMA,DE ALGODAO,ESTAMPADAS 980 0,46 490 22.311 6,77 25.434 -95,61
26. PALETOS (CASACOS) DE ALGODAO 825 0,39 60
27. CONJUNTOS DE FIBRAS SINTETICAS,DE USO FEMININO  824 0,39 200 4.812 1,46 530 -82,88
28. RODILHAS,ESFREGOES E OUTS.ARTEFATOS CONFECC.DE LIMPEZA  805 0,38 109 773 0,23 142 4,14
Continua…. 
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2005 (Jan/Dez) 2004 (Jan/Dez) Var% 
US$ F.O.B. Principais Produtos Exportados 

US$ F. O.B. Part % Kg Líquido US$ F. O.B. Part % Kg Líquido 2005/2004 
29. CALCADOS P/ESPORTES,ETC.DE MAT.TEXT.SOLA BORRACHA/PLAST  605 0,28 18
30. AGUARDENTE DESNATURADO COM QUALQUER TEOR ALCOOLICO  565 0,27 2.492
31. OUTROS CALCADOS 557 0,26 56
32. VESTIDOS DE ALGODAO 444 0,21 94 2.171 0,66 532 -79,55
33. SACOS P/EMBALAGEM,DE ALGODAO 433 0,20 52
34. OUTS.PRODUTOS DE BELEZA OU DE MAQUILAGEM PREPARADOS,ETC 383 0,18 39
35. OUTRAS OBRAS DE FERRO OU ACO 376 0,18 102
36. MOVEIS DE METAL P/ESCRITORIOS 341 0,16 342
37. MARMORE,TRAVERTINO,ETC.TRABALHADO DE OUTRO MODO E OBRAS 321 0,15 446
38. VESTIDOS DE MALHA DE ALGODAO 302 0,14 240
39. EDEDROES,ALMOFADAS,PUFES,TRAVESSEIROS E ARTIGOS SEMELH. 299 0,14 162
40. ROUPAS DE CAMA,DE MALHA 288 0,14 7
41. DEMAIS PRODUTOS 2.290 1,07 1.735 22.273 6,76 1.599 -89,72
Fonte: SECEX 
 

 

 

Tabela A.18 – PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES - Santa Cruz do Capibaribe (PE) 

2005 (Jan/Dez) 2004 (Jan/Dez) Var%  
US$ F.O.B. Principais Países e Blocos Econômicos

de Destino 
US$ F. O.B. Part % US$ F. O.B. Part % 2005/2004 

TOTAL DA ÁREA 213.063 100,00 329.482 100,00 -35,33 
TOTAL DOS PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO 213.063 100,00 329.482 100,00 -35,33 
1. ANGOLA 204.792 9612 328.492 99,70 -37,66 
2. ESPANHA 8.271 3,88    
3. CANADA   990 0,30 -100,00 
Fonte: SECEX 
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Tabela A.19 - Produto Interno Bruto, e Variação Real.  (Em 1.000 R$ a Preços do ano 2000). 

Ano Brasil Pernambuco Nordeste Caruaru 
Santa Cruz 

do 
Capibaribe 

Toritama 

1980 698.731.200,46 17.679.637,61 83.559.419,76 373.637,71 47.693,52 17.379,23 
1985 766.850.347,74 20.093.054,23 108.151.849,39 383.781,40 54.860,27 24.784,27 
1996 1.012.512.564,80 27.807.387,36 133.370.787,38 526.940,44 55.916,62 15.052,98 
1999 1.055.239.048,22 28.196.347,17 138.343.411,55 762.406,86 109.148,47 32.192,78 
2000 1.101.254.907,19 29.126.795,62 144.134.602,57 762.422,66 118.290,41 33.371,43 
2001 1.115.709.968,82 29.527.644,36 146.406.997,01 741.389,51 124.827,60 33.927,04 
2002 1.137.205.505,46 30.845.915,20 153.708.296,08 750.292,88 132.619,96 39.093,51 
2003 1.143.411.299,43 31.051.396,73 157.676.689,18 765.733,98 130.815,31 44.870,06 

1985/1980 (%) 9,7490 13,6508 29,4311 2,7148 15,0267 42,6086
1996/1985 (%) 32,0352 38,3930 23,3181 37,3022 1,9255 (39,2640)
1999/1996 (%) 4,2198 1,3988 3,7284 44,6856 95,1986 113,8632
2000/1999 (%) 4,3607 3,2999 4,1861 0,0021 8,3757 3,6612
2001/2000 (%) 1,3126 1,3762 1,5766 (2,7587) 5,5264 1,6649
2002/2001 (%) 1,9266 4,4645 4,9870 1,2009 6,2425 15,2282
2003/2002 (%) 0,5457 0,6662 2,5818 2,0580 (1,3608) 14,7762

Fonte dos Dados: IPEA data / IBGE 
(*) Elaboração Própria 
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Tabela A.20 - População Residente Total e Variação (%). 

Ano Brasil Pernambuco Nordeste Caruaru 
Santa Cruz 

do 
Capibaribe 

Toritama 

1970 93.134.846 5.161.866 28.111.551 142.653 11.685 6.382 
1980 119.011.052 6.143.503 34.815.439 172.532 21.104 8.616 
1991 146.825.475 7.127.855 42.497.540 213.697 38.332 14.907 
1996 157.070.163 7.399.071 44.766.851 231.989 47.248 18.455 
2000 169.799.170 7.918.344 47.741.711 253.634 59.048 21.800 

1980/1970 (%) 27,78 19,02 23,85 20,95 80,61 35,00 
1991/1980 (%) 23,37 16,02 22,07 23,86 81,63 73,02 
1996/1991 (%) 6,98 3,81 5,34 8,56 23,26 23,80 
2000/1996 (%) 8,10 7,02 6,65 9,33 24,97 18,13 

Fonte dos Dados: IPEA data / IBGE 
(*) Elaboração Própria 
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