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RESUMO 

 

A presente pesquisa buscou analisar a indústria confeccionista tendo como principal 

referencia os circuitos da economia urbana, apoiada na teoria dos circuitos espaciais e 

proposta pelo professor Milton Santos. Faz-se uma reflexão da estrutura e dinâmica do 

circuito superior e do circuito inferior da economia urbana, buscando uma atualização do 

circuito superior marginal, como nova estrutura para o entendimento da dinâmica urbana. 

Nessa perspectiva, estuda-se a relação das dinâmicas dos circuitos da economia urbana na 

indústria confeccionista no espaço mundial, fazendo-se uma reflexão dessas indústrias nos 

países asiáticos e latino-americanos. No Brasil, estudou-se a importância da indústria de 

confecção no Nordeste com expressiva produção em metrópoles como: Fortaleza, Recife, 

Natal e Salvador e em municípios como: Cruzeta, Santa Cruz do Capibaribe, entre outros, 

considerando as relações entre circuito superior, inferior e superior marginal. Reflete-se 

também sobre a importância da indústria de confecção no Nordeste e suas relações espaciais 

no contexto das políticas públicas promovidas pelos governos Lula (2003-2010) e Dilma 

(2010-2016), consideradas fundamentais para a indústria da confecção da modinha e do jeans 

e suas relações de produção, de facção e da subcontratação de costureiras em domicílio. No 

interior dessa indústria, o trabalho feminino foi abordado como fundamental para o processo 

de produção, discutindo-se a relação entre gênero  e espaço  contemporâneo. A metodologia 

utilizada baseou-se em leitura pertinente à temática, busca de dados em diferentes órgãos 

como IBGE, MTE e Federações das Indústrias Estaduais, trabalho de campo e entrevistas. 

Tais passos foram básicos em todo o processo de produção da tese. 

 

Palavras-chave: Urbano. Circuitos da economia. Indústria de confecção. Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

This research aimed to examine the clothing manufacturer industry through the reference of 

circuits of the urban economy, based on the theory of space circuits, and proposed by 

Professor Milton Santos. A reflection is made about the structure and dynamic of upper and 

lower circuits of urban economy, seeking for update marginal superior system, as a new 

structure to understand the urban dynamic. In this perspective, it is studied the dynamic 

relations of the urban economy circuits in clothing manufacturer industry in the world and 

reflecting about those industries in Asian and Latin-American countries.  In Brazil, it was 

studied the importance of the clothing manufacturer industry in the northeastern region with 

expressive production in metropolis such as Fortaleza, Recife, Natal, Salvador, and in towns 

such as Cruzeta, Santa Cruz do Capibaribe, etc, considering the relations between upper, 

lower, and marginal circuit. It is also reflected about the importance of clothing manufacturer 

industry in the northeastern region and its spatial relations in the context of public politics 

promoted by the government of Lula (2003-2010) and the government of Dilma (2010-2016), 

they are considered fundamental to the clothing manufacturer industry of fashion clothes and 

jeans and their productive relations, of faction, and about subcontracting seamstresses at 

home. Inside that industry, the female work is considered fundamental to the production 

process, it is discussed the relation between gender and contemporary space. The 

methodology used was based on reading related to the theme, research data at different public 

institutions such as IBGE, MTE and Federação das Indústrias Estaduais, field activities, and 

interview. Those steps were essential to the development of the thesis.  

 

Key words: Urban. Economy circuits. Clothing manufacturer industry. Work 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RESUMEN 
 
 
 
La presente investigación buscó analizar la industria confeccionista teniendo como principal 

referencia los circuitos de la economía urbana, apoyada en la teoría de los circuitos espaciales 

y propuesta por el profesor Milton Santos. Se hace una reflexión de la estructura y dinámica 

del circuito superior y del circuito inferior de la economía urbana, buscando una actualización 

del circuito superior marginal, como nueva estructura para el entendimiento de la dinámica 

urbana. En esa perspectiva, se estudia la relación de las dinámicas de los circuitos de la 

economía urbana en la industria confeccionista en el espacio mundial, haciendo una reflexión 

de esas industrias en los países asiáticos y latinoamericanos. En Brasil, se estudió la 

importancia de la industria de confección en el Nordeste con expresiva producción en 

metrópolis como: Fortaleza, Recife, Natal y Salvador y en municipios como: Cruzeta, Santa 

Cruz del Capibaribe, entre otros, considerando las relaciones entre circuito superior, inferior y 

superior marginal. Se reflexiona también sobre la importancia de la industria de confección en 

el Nordeste y sus relaciones espaciales en el contexto de las políticas públicas promovidas por 

los gobiernos Lula (2003-2010) y Dilma (2010-2016), consideradas fundamentales para la 

industria de la confección de la modinha y del sector, jeans y sus relaciones de producción, de 

facción y de subcontratación de costureras a domicilio. En el interior de esa industria, el 

trabajo femenino fue abordado como fundamental para el proceso de producción, discutiendo 

la relación entre género y espacio contemporáneo. La metodología utilizada se basó en lectura 

pertinente a la temática, búsqueda de datos en diferentes órganos como IBGE, MTE y 

Federaciones de las Industrias Estaduales, trabajo de campo y entrevistas. Estos pasos fueron 

básicos en todo el proceso de producción de la tesis. 

 

 

Palabras clave: Urbano. Circuitos de la economía. Industria de confección. Trabajo. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho, com base na teoria da geografia econômica, analisa a teoria 

dos circuitos da economia urbana proposta pelo professor Milton Santos nos anos 70, tendo 

como foco de estudo o urbano, o trabalho na indústria e a indústria de confecção. 

Em um primeiro momento, foi feita uma análise sobre o comércio de confecção 

no centro de Fortaleza, especificamente na Feira da Sé e no Beco da Poeira, locais simbólicos 

da venda de confecção da capital cearense.  

Essa etapa da pesquisa se deu no âmbito do projeto de iniciação científica no 

Laboratório de Planejamento Urbano e Regional (Lapur), como uma das frentes de pesquisa 

do Observatório das Metrópoles. Naquele momento houve o primeiro contato com as teorias 

da economia urbana baseada nos circuitos da economia, tendo como objetivo a identificação 

do comércio ambulante em Fortaleza-Ceará.  

Os circuitos da economia urbana foram propostos pelo professor Milton Santos, 

nos anos 1970. Para o autor, o urbano é formado por um sistema urbano, que se constitui por 

dois subsistemas, o circuito superior e o circuito inferior. Santos afirma 

 
O circuito superior originou-se diretamente da modernização tecnológica e seus 
elementos mais representativos hoje são os monopólios. O essencial de suas relações 
ocorre fora da cidade e da região que os abrigam e tem por cenário o país ou o 
exterior. O circuito inferior, formado de atividades de pequena dimensão e 
interessando principalmente as populações pobres, é, ao contrário, bem enraizado e 
mantém relações privilegiadas com sua região (SANTOS, 2008, p. 22). 
 

 
Em um primeiro momento, a definição dos circuitos e suas relações de 

abrangência foram sugeridas dessa forma, no entanto outros autores, estudando esses circuitos 

e as novas condições técnicas, econômicas e sociais da contemporaneidade, mostram que 

houve alterações nas relações entre os circuitos e a escala de abrangência, como Silveira 

(2004, 2007, 2009, 2011), Arroyo (2004, 2012, 2013), Montenegro (2006, 2009, 2011, 2012), 

Holanda (2007, 2009) e Silva (2013). Existem outros estudiosos que se detiveram nesse 

assunto, porém neste momento fixamo-nos de uma forma mais direta nas reflexões desses 

citados pesquisadores da ciência geográfica. 

O presente trabalho busca contribuir com as reflexões propostas e avançar na 

discussão dos circuitos, da economia urbana e da indústria de confecção em cidades não 

metropolitanas como Caicó, São José do Seridó, Santa Cruz de Capibaribe, entre outras, e em 

regiões metropolitanas, como as de Fortaleza, Recife, Salvador e Natal. 
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Com os primeiros resultados do Pibic-UFC1, teve-se a constatação de que 

Fortaleza tem um comércio pulsante de confeccionados e representa um dos principais locais 

de venda de vestimentas no Norte/Nordeste. Esse comércio consegue ultrapassar essas regiões 

chegando a outros locais do Brasil e a outros países. 

Com a pesquisa e a reflexão sobre o comércio, pesquisador e orientador 

conseguiram identificar que todos os dias chegavam mercadorias do vestuário no centro de 

Fortaleza, e essas vestimentas tinham um preço baixo, atendendo o consumo de grande parte 

da população de baixo poder aquisitivo. Diante da verificação da grande oferta de 

confeccionados no centro da cidade, cogitou-se que essa mercadoria certamente seria 

fabricada em locais próximos a esses mercados, e daí vieram as primeiras perguntas de 

pesquisa: 

 

 Onde é produzida a mercadoria?   

 Que tipo de indústria é estruturada na produção de confecção?  

 Em que situações produtivas os confeccionados são produzidos?  

 Quais as relações travadas no espaço intraurbano da cidade de Fortaleza e em  

 sua região metropolitana (RM) no processo produtivo da confecção? 

 

Essas perguntas possibilitaram o projeto de mestrado, o que resultou na 

dissertação A dinâmica dos circuitos da economia urbana na indústria de confecção em 

Fortaleza-Ceará. 

 A pesquisa revelou que a costura de confecções no Ceará está centrada no 

município de Fortaleza, sendo somente a capital cearense responsável por mais 70% de toda a 

produção de vestimentas no estado do Ceará, segundo dados do Censo da Confecção-Fiec2 

(2008).  

Algumas cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) têm uma produção 

significativa, como Maracanaú e Caucaia. A produção no Ceará está, principalmente, no 

município de Fortaleza e em bairros periféricos localizados na zona oeste da cidade.  

                                                 
1 Bolsas de estudos para alunos da graduação financiadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(Funcap) . Tal projeto baseia-se nos primeiros passos para a prática da pesquisa. Essa etapa foi orientada pelo 
professor Dr. José Borzacchiello da Silva. 
2 Federação das Indústrias do Ceará. 
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Fortaleza tem uma quantidade expressiva de conjuntos habitacionais3. Tais 

conjuntos foram construídos com um número significativo de casas, o que expandiu a cidade 

de uma maneira horizontal, havendo o processo de cornurbação entre os municípios de 

Fortaleza, Maracanaú e Caucaia, daí a concentração e o espraiamento de indústrias nas áreas 

da capital cearense que fazem limite com o município de Fortaleza. 

Tais municípios têm um substancial contingente demográfico, formado por 

trabalhadores da indústria, principalmente em Maracanaú. Na área sudoeste de Fortaleza há 

uma junção desses municípios, resultando em uma ligação contínua das cidades em suas 

formas, porém não necessariamente em suas funções e seus serviços urbanos. 

Silva (1992) afirma que essa área da cidade foi ocupada, principalmente, por 

indivíduos que vinham do interior e buscavam melhores condições de vida, porém, em um 

primeiro momento, deparavam-se com trabalhos que muitas vezes eram rejeitados por 

segmentos mais abastados. Santos (2008) afirma que muitos dos empregos disponibilizados à 

população de imigrantes estão no circuito inferior da economia urbana.  

A indústria de confecção é um ramo produtivo que está no urbano. Essa indústria 

se estrutura por uma produção fragmentada, estando muitas vezes na casa dos trabalhadores 

como uma das consequências do processo de flexibilidade produtiva que ocorreu nos anos 

1970 (ABREU, 1982). A indústria de confecção, portanto, não necessariamente está dentro de 

um grande galpão, podendo estar também em ambientes domiciliares. 

A situação produtiva está baseada na busca de mão de obra barata em locais 

próximos da oficina confeccionista e de dinheiro rápido para garantir a sobrevivência4 dos 

trabalhadores bem como dos pequenos proprietários que estão inseridos nesse segmento.  

Com essas condições – localização no urbano, produção baseada na flexibilidade 

e na subcontratação, procura de mão de obra barata –, estrutura-se um ramo industrial que 

movimenta grande quantidade de capital no processo de circulação e venda de mercadorias. 

Com os resultados da pesquisa de mestrado, construíram-se novas discussões. 

Com a noção da importância desse ramo produtivo para o urbano contemporâneo, foram 

impostas novas reflexões sobre a indústria de confecção no espaço urbano e as condições 

contemporâneas nos circuitos da economia no espaço urbano atual. 

Cabe ressaltar que a proposição da pesquisa, a estruturação do projeto e todos os 

passos da pesquisa, desde a graduação, passando pelo mestrado e doutorado, foram acordados 
                                                 
3 Alguns desses conjuntos habitacionais estão em bairros como José Walter, Mondubim, Parque Presidente 
Vargas, Canindezinho, Siqueira, Granja Lisboa, Conjunto Ceará, Genibaú, Autran Nunes, Vila Velha, entre 
outros. Esses bairros estão a oeste da cidade de Fortaleza e fazem parte das regionais I, III e V. 
4 Santos (2008) afirma que essa é uma das características do circuito inferior. 
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entre orientador e orientando, tanto em reuniões específicas sobre a temática quanto nos 

colóquios de orientação, feitos semestralmente pelo professor Dr. José Borzacchielo da Silva 

e pelo grupo de pesquisa, proporcionando, portanto, debates, discussões e reflexões sobre as 

etapas da pesquisa. Dentro desse contexto, surgiram novos questionamentos, cinco dos quais 

serviram de base para a construção deste trabalho, a saber:  

 

1) Quais são as novas estruturas e dinâmicas impostas aos circuitos da economia 

urbana (superior, superior marginal e inferior), e como está se estruturando a indústria de 

confecção no espaço urbano no mundo globalizado? 

2) Como se estrutura a produção da indústria de confecções e em quais locais do 

Nordeste ela está presente? 

3) Quais as relações entre emprego e trabalho da indústria de confecção no espaço 

geográfico, tendo como foco principal alguns estados do Nordeste, no caso, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Pernambuco e Bahia?  

4) Quais as relações entre os sistemas produtivos locais e as zonas industriais nos 

seguintes espaços: regiões metropolitanas e pequenos municípios? 

 

Esses questionamentos formaram, pois, o arcabouço que sustenta esta tese. Além 

de procurar solucionar esses questionamentos, buscou-se mostrar que a indústria de confecção 

não está exclusivamente no ambiente metropolitano. Ela busca instalar-se -também no espaço 

urbano não metropolitano. Esse ramo industrial não se trata, apenas, da condição de pobreza, 

mas de uma articulação complexa dos circuitos da economia urbana: o circuito superior, o 

superior marginal e o inferior. 

O objetivo geral desta investigação é refletir sobre as relações produtivas da 

indústria de confecção e da dinâmica sócio-espacial do trabalho nos circuitos da economia 

urbana, analisando-as empiricamente com base nos conceitos de espaço e de região, no caso, 

o Nordeste. 

 

 O trabalho persegue também os seguintes objetivos específicos:  

 Rediscutir a teoria dos circuitos da economia urbana proposta pelo professor 

Milton Santos. Dentro dessa perspectiva, contemplam-se os dois circuitos, superior e inferior, 

apontando suas características e buscando refletir sobre a maior dinâmica e expansão do 

circuito superior marginal nos últimos anos. 



23 
 

 Entender a produção de confecções no espaço mundial, suas repercussões 

produtivas e comerciais frente à globalização e às novas condições estruturais da produção no 

período após os anos 1970. Faz-se uma reflexão interescalar entre o global e o local, 

levantando discussões sobre a indústria nos últimos anos, e colocando em evidência as 

políticas públicas implantadas nos governos Lula (2003-2010) e Dilma (2010-2016) e seus 

efeitos no Nordeste e nos estados que irão entrar na reflexão empírica com maior evidência: 

Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia. 

 Mostrar as etapas do processo produtivo da indústria de confecção na produção 

de modinha e de jeans e suas relações com a subcontratação de costureiras, com a marca, a 

confecção, a facção e a subcontratação de costureiras em domicílio. Evidencia-se o emprego e 

o trabalho nas cidades que têm uma produção de confecção significativa. 

 Analisar o trabalho na indústria de confecção e sua presença nas cidades 

produtivas, o papel da mulher nas oficinas produtivas e a dinâmica que esse agente social 

exerce na indústria de confecção e o urbano. Busca-se investigar o dia a dia de mulheres e 

crianças que trabalham nas oficinas produtivas, levando-se em consideração o depoimento e a 

vivência dessas trabalhadoras e crianças e, nos últimos anos, dos homens que se dedicam à 

produção de confecção. 

Mostrar um pouco da repercussão dessa produção no urbano, através da venda, da 

publicidade e de outras estratégias que os circuitos têm em dinamizar suas atividades 

espaciais e econômicas. Faz-se portanto, uma breve reflexão sobre a repercussão dessa 

indústria na busca de publicidade, na venda pela Internet e pelas redes sociais, entre outras 

estratégias de promoção da mercadoria confeccionada. 

Além da busca de entender melhor a discussão dos circuitos da economia urbana, 

a pesquisa tratou de aprofundar discussões relativas a categorias de estudo da Geografia, 

como espaço, território e região. Leituras diversas e a disciplina Espaço, Território, Paisagem 

e Região, ofertada pelo Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará e 

ministrada pelo professor Dr. José Borzacchiello da Silva, foram fundamentais para a reflexão 

de conceitos essenciais para a pesquisa geográfica. 

Os circuitos citados serão estudados tendo como atividade produtiva espacial a 

indústria de confecção, ramo da indústria têxtil que emprega trabalhadores chamados no 

Brasil de faccionistas putting out na Inglaterra e verlag na Alemanha. Essa indústria tem uma 

expressiva produtividade nos espaços urbanos e representa as mudanças adotadas pelo modo 

de produção flexível que caracterizou sua instalação nos anos 1970. 

Descentralizar, fracionar, desarticular, no entanto buscando uma articulação, são 



24 
 

características fundamentais da indústria de confecção que está presente no espaço urbano de 

países não desenvolvidos. Essa indústria muitas vezes busca estabelecer-se nas periferias 

visando a “economia” em seus processos produtivos, baseada na diminuição de direitos 

trabalhistas, no achatamento dos ganhos mensais, ganhos esses não mais baseados em número 

de horas, mas em produção entregue pela contratante. 

A metodologia escolhida para a construção do trabalho compreendeu a 

fundamentação dos questionamentos para a continuação da pesquisa. Tal fundamentação se 

deu pela leitura de bibliografia referente à pesquisa, sedimentada na busca de aprofundamento 

dos circuitos da economia urbana existente no espaço geográfico, entendido por Santos (1996) 

como um sistema de objetos e ações. 

Com base na bibliografia estudada, aprofunda-se a reflexão teórica dos circuitos 

da economia urbana e suas repercussões nos últimos anos, relacionando o local e o global no 

procedimento da interescalaridade do objeto estudado, no caso, a indústria de confecção e 

seus efeitos no espaço. Para isso, iremos trabalhar com duas formas de existência espacial da 

indústria de confecção: 

 

 Sistemas Produtivos Locais. 

 Zonas Industriais. 

 

Para estudar as formas industriais dentro dessas duas categorias tomamos por base 

o estudo de Pereira Júnior (2011) e (2015), no qual o autor assim as define:  

 

 Os sistemas produtivos locais são sistemas constituídos por um número 

significativo de pequenas é médias empresas, de padrão tecnológico variado e irregular, com 

pouca ajuda de políticas públicas, inserção em atividades tracionais, no caso do Nordeste, 

confecção, bordados, entre outros, com pouco investimento de capitais e com flexibilidade a 

mudanças na dinâmica do empreendimento. No caso do presente trabalho, iremos relacionar a 

forma espacial da indústria de confecção para as Metrópoles estudadas, cidades com 

importância intermediária e pequenas cidades. Os sistemas produtivos locais para a indústria 

de confecção será a forma predominante nas três formas espaciais urbanas. 

 As zonas industriais, para Pereira Júnior (2015), distinguem-se por ter as 

seguintes características: articulação local global de capital; unidades produtivas com 

dimensões consideráveis; papel importante do estado através de políticas de incentivo a 

instalação. As zonas industriais são formas espaciais preponderantes para a indústria do 
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calçado nos últimos anos. Na indústria de confecção, essa forma espacial é mais intensa nas 

RMs e em cidades de média importância. 

 

Os passos metodológicos do trabalho seguem uma orientação de leituras, 

reflexões em gabinete e trabalhos de campo, na busca de confirmação ou rebatimento de 

ideias construídas teoricamente. Praticamente todos os capítulos tiveram como construção 

leitura e trabalho de campo. Os capítulos 2 e 3 se apoiam mais em reflexões teóricas. Os 

capítulos 4, 5 e 6 são fundamentados na perspectiva teórica, no entanto, para a construção dos 

mesmos, o trabalho de campo foi fundamental.  

A mola mestra foi a bibliografia e a análise e confirmação ou refutação através do 

trabalho de campo. A base de dados foi construída com números das Federações Industriais 

dos estados pesquisados, dados do Rais/Caged, da Associação Brasileira da Indústria Têxtil 

(Abit) e da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF). Os dados para o estudo dos circuitos, 

principalmente o circuito inferior, são restritos e difíceis, como o próprio Santos (2008) 

salienta. Esses dados nos ajudam a ter uma dimensão das características da atividade estudada 

e de suas formas espaciais, mas não o número exato delas, pois os circuitos não estão 

aparentes e puros no espaço. 

No capítulo 2, intitulado Circuitos da economia urbana: reflexões sobre as 

novas articulações no espaço urbano e a indústria de confecção, será feita uma análise na 

qual se articulam os circuitos da economia urbana, o urbano e a indústria de confecção. Mas 

avança-se na discussão desses circuitos espaciais, na medida em que eles sofreram 

modificações ao longo dos anos, absorvendo novas dinâmicas e técnicas oriundas do meio 

técnico-científico-informacional, adquirindo novas configurações talvez não observáveis ou 

existentes no momento inicial em que foram propostos. Aqui será utilizada 

preponderantemente a obra O Espaço Dividido5, de Milton Santos, para fundamentar essas 

reflexões.  

Neste capítulo constrói-se inicialmente o argumento para o estudo do urbano 

através dos circuitos espaciais da economia urbana, que respondem por dinâmicas importantes 

e atuais do urbano. Essa não é uma teoria feita nos países desenvolvidos e transferida para 

países não desenvolvidos, mas sim uma teoria feita para os países pobres, a qual possibilita 

uma reflexão aprofundada e voltada para fenômenos observáveis apenas nesses países. Tem-

se a pretensão de mostrar as diferenças entre países desenvolvidos e os chamados de não 

                                                 
5 A obra o Espaço Dividido teve sua primeira publicação no ano de 1979, a referência usada para o presente 
trabalho se relaciona a publicação de 2008, referente a 2° edição, 1 reimpressão Edusp. 
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desenvolvidos, e que a teoria de Santos tem uma diferença metodológica na análise do espaço 

e dos fenômenos do urbano nos países não desenvolvidos, sendo uma forma de estudo voltada 

para esses países, e não apenas importada.  Tal proposta de estudo do urbano pela teoria dos 

circuitos da economia urbana trata a cidade como uma estrutura complexa e não maciça cheia 

de meandros que cabe ao pesquisador observar. A ideia de estudo de cidade indivisível e 

apenas funcional se redimensiona com a teoria proposta. 

Na sequência, o capítulo mostra a origem dos circuitos da economia urbana e as 

diferenças constituintes dos circuitos que compõem o sistema urbano. Procura-se mostrar as 

características dos circuitos espaciais da economia urbana e suas repercussões na indústria de 

confecção. Variáveis como crédito, capital, transporte, produção, comércio, são analisadas na 

indústria de confecção e verificadas suas definições dentro da delimitação de cada circuito 

espacial, correlacionando-as com a indústria de confecção, ramo industrial estudado na 

presente pesquisa.  

Tais variáveis foram escolhidas para o estudo desta tese por se tratarem de 

dimensões importantes usadas para o estudo em pauta, que, analisadas em conjunto, 

possibilitam uma visão estrutural e dinâmica dos circuitos da economia urbano no espaço 

citadino.  

Diante do estudo dessas variáveis, faz-se o questionamento sobre até que ponto 

uma indústria está no circuito superior ou no circuito inferior. Características marcantes, que 

estão se modificando nos últimos anos, como o crédito, são analisadas na busca de uma 

compreensão contemporânea dos circuitos urbanos e as modificações ocorridas no espaço 

econômico mundial e, principalmente, no brasileiro, com a ultrapassagem do circuito inferior 

do alcance local e regional, circuito esse responsável por migrações entre países. 

Em seguida, será apresentada uma proposição por meio da construção de um 

quadro teórico proposto por Santos (2008) no livro O Espaço Dividido com as características 

dos dois circuitos da economia urbana, o superior e inferior: tecnologia, organização, capital, 

emprego, assalariado, estoques, preços, crédito, margem de lucro, relações com a clientela, 

custos fixos, publicidade, reutilização de bens, overhead capital, ajuda governamental e 

dependência direta com o exterior.  

Com essas características propostas por Santos (2008), irá se colocar, no presente 

trabalho, uma terceira coluna, com o circuito superior marginal e suas dinâmicas baseadas nas 

características que foram feitas para o circuito superior e inferior. A proposta de inserir o 

circuito superior marginal dentro do quadro teórico construído por Santos (2008) para analisar 

os dois circuitos está assentada na busca por mostrar a importância e o aumento desse circuito 



27 
 

nos últimos anos nas dinâmicas econômicas do urbano. 

O capítulo 3, A articulação e fragmentação dos circuitos da economia urbana 

na cadeia de produção confeccionista no espaço urbano, estruturaram-se com base em 

material bibliográfico que trabalha com a temática e em pesquisa de campo feita na disciplina 

Cidade, Urbanização e Dinâmicas Econômicas, ministrada pelo professor Dr. Edilson Alves 

Pereira Júnior no curso de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual do Ceará 

(UECE).  

A pesquisa de campo foi fundamental para o conhecimento empírico da indústria 

de confecção em outros estados nordestinos, como Rio Grande do Norte, Paraíba e 

Pernambuco. Foram feitas entrevistas e a construção de um arquivo com material fotográfico 

das indústrias visitadas, além das reflexões sobre o fenômeno da indústria de confecção no 

interior de muitos estados, principalmente no Rio Grande do Norte. Esse trabalho de campo 

foi essencial para a análise da indústria de confecção na realidade de outros estados. 

As formas e as dinâmicas da indústria de confecção nos estados nordestinos 

também foram discutidas em sala de aula na disciplina de Tópicos Especiais do Doutorado, 

ministrada pelo professor Dr. Eustógio Dantas e pelo professor Dr. Alexandre Queiroz Pereira. 

Dentro de sala de aula e em seminários foram discutidas e propostas questões relevantes para 

o refinamento do tema proposto. 

No entanto, por questões metodológicas, alguns estados nordestinos não entraram 

na análise direta do presente trabalho, por duas condições principais: ou porque não possuíam 

uma produção significativa do ramo industrial em estudo ou porque as informações locais 

para a análise eram precárias. No caso da Paraíba, por exemplo, a visita feita à Federação da 

Indústria da Paraíba (FIEPB), em Campina Grande, comprovou que não havia dados 

disponíveis para uma possível pesquisa6.  

Dentro das condições metodológicas do trabalho, optou-se por estudar a indústria 

de confecção em Fortaleza, Recife, Natal e Salvador e em suas Regiões Metropolitanas RMs. 

Os dados necessários às pesquisas foram obtidos junto às Federações das Indústrias de cada 

estado.  

Muitos dados só foram conhecidos através da compra nos anuários estatísticos 

dessas federações estaduais. Foi feita a tabulação do número absoluto de indústrias de 

                                                 
6 A pesquisa de campo buscou dados através do Anuário Estatístico da Indústria da Paraíba, através da FIEPB, 
mas não existiam dados sobre essa indústria. A visita de campo se deu em sua sede, na cidade de Campina 
Grande. Outros estados como Sergipe, Alagoas, Piauí e Maranhão não entraram na pesquisa, porque foram 
priorizados os estados com maior produção e dinâmica no setor confeccionista. 
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confecção nas cidades pesquisadas.  

A indústria de confecção muitas vezes não é vista a olho nu. Sabe-se de sua 

existência, apesar de ela não estar na paisagem de uma maneira visível, sendo apenas sentida, 

no fluxo de mercadorias e de movimentação de trabalhadores. É, muitas vezes, uma indústria 

invisível em suas condições estáticas, mas extremamente observada em seus fluxos de 

mercadorias e em ocupação de mão de obra. 

Por meio de análises de diversos autores traça-se um perfil da indústria de 

confecção no espaço geográfico, mostrando as semelhanças e diferenças dessa indústria na 

Ásia, na América Latina, no Brasil, no Nordeste e em algumas cidades e regiões 

metropolitanas da região Nordeste.  

Busca-se, neste capítulo 3, apresentar o objeto de estudo por meio da 

interescalaridade, um dispositivo da ciência geográfica que proporciona a visualização do 

objeto por meio de diversas escalas. Dentro dessa perspectiva, apresentam-se os mapas que 

mostram os maiores produtores mundiais de confeccionados.  

Com a interescalaridade, o objeto tem condição de se apresentar como um 

fenômeno real, que não está apenas circunscrito a um local. Assim pode-se analisá-lo em 

diferentes espaços e, dessa maneira, saber que seus fluxos e estruturas não estão apenas em 

um local, em uma cidade ou um país. 

A construção deste capítulo, como já dissemos, foi estruturada com base em 

leitura de bibliografia que trabalha com a temática de indústria e a importância dela para o 

espaço nacional dos países citados. 

 Além da procura pelo referencial teórico sobre o tema, a busca de dados sobre a 

indústria de confecção em outros países foi fundamental, dados esses disponibilizados em 

resultados de instituições ligadas a ramos afins ou ligados diretamente à indústria de 

confecção como a Abit. 

Também foi utilizada pesquisa em jornais e outros meios de acesso à informação, 

como blogs especialistas na discussão, na reflexão e no estudo da indústria de confecção no 

espaço econômico mundial. 

Relaciona-se aqui a teoria dos circuitos da economia urbana com a indústria de 

confecção. Analisam-se as condições produtivas, os espaços produtivos das indústrias de 

confecções e o papel das novas condições técnico-científicas do momento atual, que aparecem 

no contexto da globalização, traçando uma reflexão sobre essa produção confeccionista no 

mundo chamado de globalizado, ou o mundo moderno-colonial (HAESBARTH, 

GONÇALVES, 2006).  
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Uma temática fundamental a ser abordada diz respeito à instalação da indústria de 

confecção na Ásia, tendo a China como principal país produtor de insumos e vestimentas para 

o mercado mundial.  Nessa perspectiva, foi construído o Fluxograma 1, que mostra as 

relações entre o comércio de insumos e vestimentas comprados pelo Brasil e o comércio 

desses materiais vendidos no Brasil. 

Nesse contexto, foi criado um mapa com dados da Associação da Brasileira da 

Indústria do vestuário (Abravest), com os principais produtores mundiais, mostrando a 

liderança de países, principalmente do Sudeste Asiático, na produção de confecção. 

Com a localização da indústria de confecção na Ásia, pôde-se traçar um perfil das 

relações mundiais entre o circuito superior e o circuito inferior da economia urbana. Tanto a 

Ásia como o México, o Brasil e alguns países da América Central funcionam como oficinas 

do circuito inferior, enquanto o circuito superior está restrito a um número de países e 

potências econômicas mundiais. 

São tratados ainda, neste capítulo 3, o modo como a produção confeccionista e 

suas condições de fábrica estão no mundo global e a maneira como se estruturam essa 

produção, a circulação e a venda de vestimentas entre países considerados desenvolvidos e 

não desenvolvidos. 

 Tais estruturas tiveram modificações importantes no modo de produzir, 

possibilitando uma relação de horizontalização da indústria de confecção mundial, que 

viabilizou uma localização da indústria de confecção em países que tinham “melhores 

condições produtivas”, como mão de obra barata, falta de fiscalização e péssimas condições 

de trabalho. 

São analisadas aqui as condições que fazem com que um número significativo de 

indústrias de confecções esteja no espaço dos países asiáticos, da América Latina e do Leste 

Europeu. Dentro do caminho metodológico da pesquisa em documentos, análise de dados e 

outros meios de informação como jornais, traça-se um perfil de localização e tipos de 

indústrias de confecções espalhadas pelo espaço mundial. 

São também discutidas as contradições do chamado mundo global, em um 

momento que os países se fecham para a concorrência e o livre deslocamento de pessoas, pois 

a indústria de confecção é responsável por um número significativo de migrações 

intranacionais e internacionais. 

Na segunda seção, chamada 3.2-Trabalho na indústria de confecção no mundo 

periférico, na segunda parte deste capítulo 3, estudam-se as condições de trabalho na indústria 

de confecção em alguns países que têm uma produção expressiva, como os países asiáticos, os 
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latino-americanos, os do Leste Europeu e o Zimbábue, na África. Aqui, o estudo procura 

mostrar as condições de semelhanças e diferenças entre os tipos de indústrias no espaço 

mundial.  

Na Ásia, as pequenas oficinas clandestinas produzem para grandes marcas 

internacionais. No Leste Europeu, as oficinas produzem, essencialmente, para marcas da 

Europa Ocidental. No México e em países da América Central, a produção se dá sob o regime 

de maquilas, produzindo para marcas estadunidenses, principalmente no México, devido ao 

Nafta7. 

Essas diferenciações das indústrias são evidentes ao longo do desenvolvimento 

dos passos metodológicos da pesquisa, que foram fundamentais para saber se a indústria de 

confecção é um segmento homogêneo que trabalha em condições iguais em qualquer parte do 

mundo ou se trata de uma indústria heterogênea, que resguarda, no entanto, semelhanças em 

suas condições de estruturação e dinâmicas. 

Dentro dessa análise, compreendem-se as novas dinâmicas pelas quais a indústria 

de confecção está passando em países com o Brasil, especialmente, em São Paulo e no Rio de 

Janeiro, onde há o tráfico de pessoas da Bolívia e do Paraguai (ALENCAR e DIÉGUEZ, 

2014) que, em buscas de melhores condições de vida, submetem-se a trabalhos muitas vezes 

forçados dentro da indústria de confecção. 

Nessa perspectiva, vê-se uma nova característica desse trabalho do circuito 

inferior; a capacidade de hoje abranger migrações, mesmo que sejam, muitas vezes, por meio 

do tráfico de pessoas em busca de renda para a sobrevivência. É uma nova dimensão do 

circuito inferior, pois o trabalhador que chega vem por meio de fluxos não regularizados e 

entra no mercado de trabalho de uma forma invisível. Esse circuito não está apenas restrito a 

um local ou uma região. 

Compreende-se, pois, que se ampliam as dimensões na escala do circuito inferior 

e sua influência local. É uma condição que muitas vezes estava relacionada ao circuito 

superior, como a busca de mão de obra em qualquer lugar do mundo, e pode estar presente no 

circuito inferior, embora de maneira tímida, na transferência de mão de obra de outros países, 

no caso do Brasil, Bolívia, Paraguai8, países mais representativos. Outros países vizinhos 

                                                 
7 Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. 
8 Nota-se que os trabalhos dos imigrantes desses países não estão apenas na confecção. Chegando em São Paulo, 
no Rio de Janeiro e em outras metrópoles brasileiras, esses trabalhadores procuram outras atividades, isso 
quando eles não vêm já comprometidos. Existem vários tipos de entrada, alguns vêm devedores da fábrica de 
confecção e necessariamente têm que saldar suas dívidas, outros chegam sem dinheiro, mas não são devedores, 
e, a partir de pouco capital, uma das características do circuito inferior, podem tornar-se ambulantes, camelôs ou 
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também procuram o Brasil e trabalhos no circuito inferior, como o Peru. 

Na terceira parte deste capítulo, aborda-se a importância das políticas públicas dos 

governos Lula (2003-2010) e Dilma (2010-2016) para a estruturação das pequenas e médias 

indústrias no espaço, principalmente, no espaço nordestino. Tal estudo foi feito com leituras 

de trabalhos que versam sobre a temática e dados fornecidos por instituições como a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), por exemplo. Também reflete-se sobre o perfil do 

emprego nos estados onde há produção de confecção. 

O estudo se baseou na implantação da Política Industrial, Tecnológica de 

Comércio Exterior (Pitce) que vigorou entre 2004 a 2008, e da Política de Desenvolvimento 

Produtivo (PDP) 9, institucionalizadas nos dois últimos governos, buscando a integração do 

desenvolvimentismo nacional e as novas políticas econômicas baseadas em alguns 

investimentos internacionais. 

 No estudo da produção de confecção em Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande 

do Norte e na Bahia mostra-se a localização da indústria de confecção por municípios, tanto 

do interior, no caso de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, quanto das capitais e 

respectivas RMs. Os dados, comprados ou adquiridos através das Federações das Indústrias10 

desses estados, foram tabulados para a confecção de um mapa que procura sintetizar e mostrar 

a localização e a concentração das indústrias de confecção em alguns estados produtores do 

Nordeste brasileiro.  

A construção desta parte do capítulo foi feita com base em autores que trabalham 

especificamente a dinâmica de cada estado. As obras do Observatório das Metrópoles foram 

fundamentais para uma análise mais aprofundada sobre a temática.  

Esses dados foram voltados para a chamada indústria de confecção “formal” 11, 

definição que serve apenas para saber se a indústria é registrada ou não, pois possibilita um 

apontamento da localização de outras indústrias completamente invisíveis, que, embora 

escondidas, estão presentes na construção e reconstrução do espaço urbano contemporâneo. 

Nas capitais, é estudada a concentração da indústria de confecção no município 

polo metropolitano e nos demais constituintes dessas RMs – Recife, Fortaleza, Natal e 

                                                                                                                                                         
trabalhar em pequenas vendas. Para um entendimento melhor de ambulantes e comércio de rua, ler Dantas 
(1995) e Silva (2013). 
9 Essas duas políticas públicas e o Plano Brasil Maior foram promovidos pelo ministério da Pequena e Média 
Indústria e coordenados pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (Abdi, 2016). 
10 Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe), Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern) e Federação das Indústrias da Bahia (Fieba). 
11 A discussão de formal e informal se limita a condições econômicas. Então, em nossa perspectiva, os circuitos 
da economia urbana têm condições de aprofundar as características que compõem o circuito superior e circuito 
inferior, ultrapassando as condições econômicas. 
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Salvador. No caso do Rio Grande do Norte, cidades do Seridó como Caicó, São José do 

Seridó, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, entre outras, estão mapeadas e analisadas como polos 

produtores de confecção no Nordeste. Na Bahia, tem-se a análise da Região Metropolitana de 

Feira de Santana (RMFS), a qual não compreende a capital, mas se institui como uma RM, e 

em Pernambuco as cidades analisadas no interior são Santa Cruz de Capibaribe, Caruaru e 

Toritama. 

 No capítulo 4, Produção de Jeans e modinha na relação confecção, facção e 

subcontratação de costureiras em domicílio e o emprego nas cidades produtivas, 

inicialmente é mostrado o processo de produção da confecção, evidenciado no Fluxograma 2, 

que levou em média seis meses para ser construído, pois eram revisadas as modificações que 

apareciam ou alguma falha de observação, tanto no local investigado como em gabinete. Aqui 

se procurou elaborar um estudo sobre os tipos de máquinas e de costura e sobre o 

gerenciamento necessário para a produção da confecção. 

A estrutura produtiva é diversificada e intensa em número de trabalho e de 

dinâmicas. Para a apreensão da montagem de uma peça em uma facção, é preciso a visita 

tanto à facção que recebeu da indústria de confecção a peça para montar como ao trabalho de 

campo das costureiras em domicílio, como prevê Aragão (1989), quando estuda a indústria de 

confecção e mostra o repasse feito pelas facções para que as costureiras façam algumas etapas 

da costura em casa. 

Um estudo mais aprofundado de engenharia produtiva da montagem da peça de 

confecção é fundamental, pois é um suporte concreto que permite mostrar as modificações 

ocorridas nas novas formas produtivas que começaram a ser introduzidas nos ano 1970.  

Na sequência do Capítulo, trabalhou-se com a produção do jeans e da modinha, 

dois tipos de confeccionados importantes na indústria pesquisada e suas relações de trabalho 

marca, confecção, facção e subcontratação de costureiras. Analisa-se a forma de produção na 

confecção e aborda-se o tema empregos e suas repercussões nas cidades com produção 

confeccionista. 

Os dois tipos de vestimentas estudados são o jeans e a modinha, segmentos mais 

costurados e produzidos nas áreas pesquisadas. Houve a ampliação e a reconstrução de um 

fluxograma chamado de firmas, que contratam confecções para a montagem de vestimentas, 

apresentado em outra etapa da pesquisa, mas que no atual momento da tese, o Fluxograma 2 

se reconstrói na busca da inserção de características mais gerais do processo produtivo.  

No entanto, o passo a passo da produção da costura foi mantido. A construção dos 

passos da montagem das peças de vestuário e a relação entre confecção, facção e costura em 
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domicílio foram desenvolvidas em um lento trabalho de campo, que começou no mestrado e 

teve continuação no processo de doutoramento. Esses trabalhos de campo foram feitos em 

indústrias de confecções, principalmente de Fortaleza e da RMF12. 

A apreensão in loco dos processos se deu preferencialmente em Fortaleza, no 

Ceará, em Cruzeta, no Rio Grande do Norte, e em Toritama em Pernambuco cidades que 

proporcionaram uma inserção do pesquisador dentro da indústria de confecção. Santos (2008) 

afirma que uma das maiores dificuldades da pesquisa no circuito inferior é ter acesso ao 

objeto pesquisado de uma maneira que se possam conhecer suas dinâmicas e os dados 

relativos a ele. 

A esquematização no Fluxograma 2 da linha de montagem das peças de confecção 

seguiu orientação de costureiras e donos de confecção e  teve apoio em material bibliográfico 

e discussões com o orientador sobre as condições apresentadas nas confecções visitadas. 

Também foi montado um Fluxograma 3 evidenciando a lavagem do jeans em Toritama, em 

Pernambuco. 

A mostra da estrutura produtiva de uma forma técnica e baseada em fluxograma 

permite aliar discussões teóricas sobre o papel das diversas etapas do modo de produzir a 

confecção, em suas divisões indústria de confecção, facção e costureiras em domicílio. Esta 

etapa foi a parte da pesquisa que requereu mais observação. Tratou-se de um momento do 

trabalho que exigiu paciência, pois a construção do material que mostra as estruturas e as 

relações produtivas exigiu um processo longo, em que pesquisador e os sujeitos pesquisados 

tiveram uma relação próxima, visto que a observação e a correção de erros na produção do 

fluxograma eram intensamente repetitivas e comparativas em cada passo da construção do 

diagrama. 

O tema empregos e suas repercussões nas cidades com produção confeccionista 

foi desenvolvido com base num trabalho do Observatório das Metrópoles, em que se pôde ter 

uma espécie de raio-X das condições sociais e de trabalho da primeira década de 2000, nos 

estados do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e da Bahia, além de uma pesquisa 

realizada pelo Ministério do Trabalho (MTE) para a indústria de confecção desde 2003 até 

2015, que mostra a dinâmica do emprego nos anos propostos na série. Esta pesquisa se baseia 

em dados anuais feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o 

número de estabelecimentos de vários ramos industriais, no caso, a indústria de confecção e 

                                                 
12 Tais condições de fabricação seguem passos semelhantes para outras cidades estudadas. Fortaleza foi a cidade 
na qual se teve condições de observar mais acuradamente os processos produtivos de forma contínua, ou seja, no 
dia a dia. 
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vestimentas. 

Além da bibliografia pertinente, o uso dos dados da Rais-Cagede-

Estabelecimentos/empregos foi fundamental para o conhecimento da dinâmica empregatícia 

das indústrias de confecções nos estados estudados. Esses dados são constituídos a partir dos 

Censos do IBGE e distribuídos pelo site do MTE. 

Por meio do portal do MTE do governo federal, pesquisador e orientador tiveram 

acesso aos dados de emprego da indústria estudada.  

Na escolha do tipo de indústria para a pesquisa, o site do MTE remete às bases do 

IBGE, e na composição dos dados foi escolhido o período de 2003 a 2015. Dois mil e três por 

ser o primeiro ano da série histórica, e 2015 para fechar no ano em que foi construído o 

capítulo, completando uma série de doze anos. 

A escala geográfica escolhida foi a delimitação do município e da localização da 

indústria. Foi escolhida essa delimitação para se poder mostrar com precisão os municípios 

onde estão localizadas as indústrias de confecção e o número de postos de trabalho por 

município. 

Para ter acesso aos dados do MTE para a escolha do nível de detalhamento da 

escala, tem que se fazer uma opção pelo nível setorial. No caso do presente trabalho, o nível 

setorial foi o Subsetor de Atividades Econômicas segundo o IBGE, dividido em 26 categorias. 

A categoria escolhida foi indústria do vestuário e do tecido. Esse subsetor foi o que 

possibilitou os melhores resultados para a elaboração das tabelas e mapas com a dinâmica 

empregatícia da indústria de confecção nos estados estudados. 

 Autores como Silva (1992, 2005, 2007, 2009), Dantas (1995, 1009, 2013, 2012), 

Costa, Bitoun (2013), Clementino (2013), Miranda (2013), Lyra (2013) e Carvalho (2013) 

debatem sobre as modificações feitas nos espaços estaduais e metropolitanos dos estados 

estudados nos últimos 10 anos, com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad) e do censo 2000. Assim, neste capítulo teoria e análises numéricas mostram dinâmicas 

e novas realidades presentes nos espaços estudados.  

No quinto capítulo, Trabalho nos Circuitos da Economia Urbana: Mulher, 

Costura e a Indústria de Confecção, primeiramente articulam-se os circuitos, a produção de 

confecção e a mão de obra feminina na busca de mostrar uma configuração importante no 

mercado de trabalho urbano. No caso em questão, da indústria de confecção, inserida no 

circuito inferior da economia urbana, um grande empregador em cidades de países não 

desenvolvidos (SANTOS, 2008), há uma relação intensa entre circuito inferior e trabalho 

feminino. 
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Na segunda parte do capítulo, com base em bibliografia que trabalha com 

questões trabalhistas femininas na América Latina e no Brasil, é evidenciada a realidade de 

várias mulheres em condições de trabalho degradantes, em inúmeros países latinos e no 

Brasil, sendo essas condições de trabalho vistas, preponderantemente, em ambientes urbanos. 

Em seguida, são analisados os discursos captados por entrevistas feitas com as costureiras em 

várias cidades onde há uma produção substancial de produção confeccionista. Esse trabalho 

de campo, ouvindo as costureiras, foi fundamental para a apreensão da realidade do espaço de 

trabalho e de produção das vestimentas. A oportunidade de conversar com os trabalhadores 

traz a percepção da importância dessa atividade do circuito inferior da economia urbana para 

a sobrevivência de inúmeras famílias de diversas cidades brasileiras e de outros países não 

desenvolvidos. 

Não foi aplicado questionário, pois ele não era um instrumento viável. As 

mulheres trabalham longas horas e recebem o pagamento por peças produzidas, não tendo, 

portanto, tempo de parar para responder o questionário. Foi colocado um gravador13 perto da 

máquina de trabalho e essas trabalhadoras/costureiras falavam de suas vidas. Quando havia 

uma oportunidade, o pesquisador fazia alguma intervenção em forma de perguntas. Essa 

estratégia permitiu obter informações importantes sobre fatos da vida as quais talvez não 

fossem evidenciadas com a aplicação de um questionário.  

Os relatos das trabalhadoras e dos trabalhadores da indústria de confecção 

mostram que o ofício deles não se trata apenas de uma arte ou vocação, mas de uma busca 

pela sobrevivência. Muitas mulheres e inúmeras famílias têm como principal meio de 

sobrevivência o trabalho domiciliar remunerado (MACHADO DA SILVA, 1979), que é 

essencial para a sobrevivência em muitas cidades, principalmente do Nordeste brasileiro. 

Na terceira etapa deste capítulo 5, mostra-se a etapa de fundamental importância 

para este trabalho: a de participação e de depoimentos de quem trabalha com costura.  

Foram feitos inúmeros trabalhos de campo em vários bairros de Fortaleza e 

algumas cidades da RMF e em municípios do interior nordestino que têm importância na 

indústria de confecção, como é o caso de Cruzeta-RN. As visitas e as aulas de campo foram 

efetivadas na capital do Ceará ao longo do curso de doutorado, por intermediação de 

sindicatos, principalmente o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Confecção 

Feminina e Moda Íntima de Fortaleza (Sindconfe).  

                                                 
13 As entrevistas foram feitas em Fortaleza, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e Cruzeta. Na fase do doutorado 
tivemos como entrevistar 30 costureiras dentro de confecções e facções. O roteiro da entrevista segue 
praticamente a proposta do questionário, esse não foi aplicados moldes como foi estruturado. 
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Outros sindicatos também foram importantes para a pesquisa, no entanto o 

Sindconfe proporcionou encontros e visitas a uma diversidade de indústrias de confecção em 

Fortaleza. 

 Entrar em uma indústria de confecção é difícil. Quando ela está dentro da casa 

do trabalhador, geralmente ele não abre a porta. Facções de grande porte, por sua vez, são 

muito vigiadas, têm sistema de câmeras, guardas particulares e animais para a proteção, como 

cachorros. Não há autorização para a entrada de pesquisadores. Muitos gerentes e 

encarregados de produção diziam que só poderiam abrir a porta com autorização do patrão, 

pois tudo nas indústrias estava sendo filmado na central e qualquer pessoa estranha era 

interceptada.  

As visitas foram feitas com muitos diálogos e muitas vezes foram vigiadas e 

cronometradas. A pesquisa dentro de uma indústria de confecção é feita sob forte censura, 

com pessoas acompanhando o pesquisador em todos os locais e verificando fotos, registros de 

gravações, entre outros instrumentos de informação de trabalho. 

A quarta parte do capítulo estruturou-se em bibliografia que trabalha com o 

assunto sobre as condições trabalhistas nas cidades produtoras de confecções – Santa Cruz do 

Capibaribe, Toritama e Caruaru – e no trabalho de campo realizado em março de 2017. 

Buscou-se trabalhar as relações entre as três cidades, suas formas produtivas, os segmentos e 

tipos de confeccionados produzidos, além de mostrar um pouco do comércio de confecção 

nessa área. O trabalho de campo permitiu uma análise mais apurada sobre o objeto que se 

localiza nas três cidades. Através dele pôde-se ter registro fotográfico, algumas entrevistas e 

conhecer in loco a estrutura e a dinâmica da indústria de confecção nas três cidades do 

Agreste pernambucano. 

Finalmente é abordada a dinâmica de condições de trabalho nas metrópoles 

pesquisadas e suas modificações no mercado de trabalho, na primeira década dos anos 2000, 

além de tratar do trabalho, da costura, da mulher como agente produtor dessa mercadoria, e da 

indústria de confecção.  

A análise feita neste capítulo 5 se mostrará essencial para a discussão das 

condições de trabalho nos circuitos espaciais, nas indústrias de confecção e suas relações 

espaciais e de gênero. 

O capítulo 6 também foi construído com base em Referências bibliográficas 

pertinentes à temática e trabalho de campo, tendo tido este último uma estruturação diferente. 

Diferentemente de agendamento de visitas, construção de roteiro e outras preparações 

importantes, o trabalho de campo realizado neste capítulo foi feito por meio de leituras, porém 
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o encontro com o objeto poderia ser a qualquer momento pela cidade. Nas ruas percorridas, 

em supermercados visitados no cotidiano, o pesquisador poderia encontrar-se com o objeto 

pesquisado, através de folders, cartazes e outras formas que manifestassem a importância da 

indústria de confecção no ambiente urbano. Então a qualquer momento havia a possibilidade 

de registros, principalmente através da fotografia.  

Na primeira parte do capítulo, faz-se uma análise da indústria de confecção em 

Fortaleza e nas cidades da RMF mostrando a importância dessa indústria para o município de 

Fortaleza e para outras cidades da metrópole como Caucaia e Maracanaú.  

Na segunda e última parte do capítulo, a reflexão vai consistir na relação direta 

entre os circuitos e a produção de confecção na capital cearense e na RMF. Marcas locais, 

nacionais e internacionais participam da dinâmica urbana econômica na capital cearense 

através da produção de confecção. Também reflete-se sobre a manifestação da indústria de 

confecção dentro do espaço urbano (outdoors), em sites e em sites alternativos. Para tais 

apreensões havia por parte do pesquisador o compromisso de sempre andar com câmera, 

bloco de anotações, pois a informação se apresentava de forma muito rápida, às vezes no 

intervalo de fechamento de um sinal que fazia o ônibus parar, quando surgia a possibilidade 

de registro e reflexão do objeto, a indústria de confecção, por meio de uma publicidade, por 

exemplo. Indústria e urbano se apresentam, pois, inter-relacionados por meio de 

manifestações visuais, de importante significância, pois denuncia a existência de uma 

indústria de confecção no urbano, mesmo que muitas vezes ela não seja vista. 

A dinâmica produtiva e comercial dessa indústria faz com que outdoors, feiras e 

outras formas de expressão dos circuitos, principalmente o circuito inferior, apareçam na 

paisagem da cidade. Paradas de ônibus, terminais de integração, paredes de supermercados, 

entre outras formas da cidade, dividem espaço com a publicidade da confecção da produção 

confeccionista. 

Buscando o entendimento do objeto nas várias escalas que o espaço geográfico 

proporciona para sua análise, o capítulo 6 irá se deter nas manifestações da indústria de 

confecção no espaço mundial e sua articulação com o Brasil, o Nordeste, o Ceará, Fortaleza e 

sua região metropolitana. 

Com um trabalho que se estruturou com base em diversos referenciais teóricos, 

em documentos, artigos de revistas e livros, sincronizados com trabalhos de campo e busca de 

dados primários e secundários, obtidos principalmente nas federações estaduais das indústrias, 

a pesquisa resume-se na análise da importância da indústria de confecção na cidade, sendo 

esse ramo produtivo importante para a dinâmica urbana de diversos tipos de aglomerações 
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urbanas, tanto metropolitanas como de cidades pequenas. 

A indústria de confecção mostra-se, portanto, como um ramo produtivo 

intensamente relacionado ao espaço urbano. Embora algumas teorias falem que a indústria 

saiu da cidade, essa afirmação é relativa. A indústria em alguns segmentos se modificou na 

cidade, porém sua presença se mostra importante para o conhecimento da dinâmica urbana 

contemporânea. 

Esta pesquisa mostra, enfim, a importância da indústria de confecção, a 

localização desse ramo industrial, as relações produtivas e de comércio, e o papel da mão de 

obra, especialmente a feminina, na produção e montagem de confeccionados, além de estudar 

e discutir as dinâmicas publicitárias e de comércio que essa indústria promove no espaço 

urbano. Todas essas discussões estão assentadas na teoria dos circuitos da economia urbana, 

circuito superior e circuito inferior, proposta pelo professor Milton Santos nos anos 1970, 

mostrando que a perspectiva e a discussão do espaço econômico e urbano à luz desses 

circuitos são relevantes para a reflexão e os estudos do espaço urbano contemporâneo 
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2 CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA: REFLEXÕES DAS NOVAS 

ARTICULAÇÕES NO ESPAÇO  URBANO E A INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO 

 

Neste capítulo estuda-se a importância dos circuitos da economia urbana para o 

entendimento do espaço urbano em países não desenvolvidos. A proposta de uma teoria 

voltada para o estudo de países que não vivenciaram um processo industrial e de urbanização 

igual ao da Europa e dos Estados Unidos se faz importante para o entendimento de um espaço 

urbano fora dos países chamados de industrialização antiga. 

A teoria proposta nos anos 1970, pelo professor Milton Santos, da existência de 

dois circuitos da economia urbana, se faz atual para a compreensão da realidade de vários 

países não desenvolvidos, como o Brasil. A teoria da economia urbana baseada no circuito 

superior, no superior marginal e no inferior, é, pois, essencial para um estudo de condições 

existentes apenas em países não desenvolvidos. 

O capítulo busca respostas para a importância do estudo dos circuitos da 

economia urbana para o urbano. Essa parte dialoga diretamente com Santos (2008) sobre as 

condições que o levaram a propor tal teoria. A segunda parte procura analisar as origens das 

dinâmicas desses circuitos no urbano atual. A terceira, pretende configurar e caracterizar o 

circuito superior marginal, além de propor um quadro teórico com as novas dinâmicas do 

circuito inferior e a ampliação desse quadro com a inserção do circuito superior marginal, o 

qual não está presente no quadro ilustrativo da obra O Espaço Dividido. Essa busca de 

ampliação tem como um dos objetivos a contribuição da Geografia Urbana Econômica na 

análise dos circuitos da economia urbana. 

A construção deste capítulo teve como metodologia a leitura pertinente à temática 

dos circuitos da economia urbana, com base no livro O Espaço Dividido, como já dissemos 

anteriormente, e em outros autores que trabalham com o assunto. A busca analítica do estudo 

no O Espaço Dividido foi de fundamental importância para a proposição de uma atualização 

do quadro teórico deixado por Milton Santos. O presente capítulo constituiu-se de uma 

fundamentação teórica em busca de uma atualização da teoria trabalhada. É de suma 

importância o conhecimento de que, embora muitas estruturas e dinâmicas tenham mudado ao 

longo dos anos, os circuitos não acabaram, tendo se adequado a essas mudanças. Além disso, 

houve o surgimento mais intenso do circuito superior marginal. 
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2.1 Razões para se estudar os circuitos superior e inferior para o entendimento do 

espaço geográfico urbano 

 

 

A busca por uma teoria que explicasse a condição dos países chamados de não 

desenvolvidos foi um dos desafios para o entendimento da construção do espaço geográfico, 

no chamado Terceiro Mundo, dos anos 1980. Santos (2008) afirma que diversos teóricos 

buscavam um entendimento do que seria a noção de urbanização para aqueles espaços que 

não representavam o centro do processo de urbanização capitalista. 

No Brasil, pesquisar atividades dentro do urbano é imprescindível, pois o 

processo de urbanização se desenrolou de uma forma intensa e rápida. Piquet (1991, p. 19) 

afirma que “[...] seja qual for o padrão de comparação, a rapidez da urbanização é um dos 

traços marcantes do intenso processo de modernização vivido pela sociedade brasileira na 

segunda metade desde século”.  

Sendo assim, a autora diz que a urbanização transcende simples equações 

demográficas, proporcionando novos padrões de vida e consumo. Piquet (1991) ainda afirma 

que vivemos no Brasil em sociedade urbano-industrial.   

Diante disso, o urbano e as atividades dentro do urbano se condicionam como 

uma das variáveis importantes para o entendimento das estruturas e dinâmicas do espaço 

brasileiro atual. Desse modo, estudar circuitos da economia urbana e a indústria é refletir 

sobre as condições e dinâmicas da sociedade atual. 

A reflexão à luz dos circuitos espaciais é um aporte teórico indispensável para o 

estudo das sociedades não desenvolvidas. Santos (2008, p. 16) ressalta que, durante muito 

tempo, as ideias e a busca de compressão do mundo periférico estiveram relacionadas a 

“abordagens adjetivas”, que se baseavam em classificações e comparações entre cidades e 

metrópoles. No entanto, nas condições atuais, os cientistas geográficos precisam pensar sobre 

o que Santos chama de “abordagens subjetivas”, com base em condições que mostrem 

origens, processos e estruturas de fenômenos, muitas vezes encontrados apenas em países 

periféricos. 

Muitos estudos buscavam o entendimento sobre miséria, cidades congestionadas, 

desemprego, subemprego e pobreza por via de reflexões baseadas mais nas consequências 

desses fenômenos do que em suas causas. Santos (2008, p. 17) afirma que tais condições 

programáticas de estudo, com foco nas consequências dessas condições em sociedades ditas 
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periféricas, era um dos “imperativos da política internacional”.  

Santos (2008) vai além quando reflete sobre a teoria dos circuitos na busca de 

compreender o mundo periférico, não por via das teorias do “mundo central”.  Muitas dessas 

teorias estão relacionadas ao rigor matemático que, por muitas vezes, tratou de esconder, ou 

não detectar, características próprias de sociedades ditas não desenvolvidas.  

A comparação, a busca de assemelhar condições, fatos e processos dos países os 

quais o autor chama de industrializados não foram a condição mais correta de procurar 

entender a realidade de sociedades que tiveram processos de formação diferentes. Santos 

(2008, p. 18) afirma:  
Há uma oposição fundamental entre metodologia e aquela que, partindo de fatos já 
conhecidos, estudados, analisados e medidos nos países industriais, procura aplicar 
essa experiência aos países subdesenvolvidos, como se os dados da evolução fossem 
ao mesmo tempo complementares e comparáveis. 

 
 

  O autor defende que as condições e metodologias utilizadas nos países de 

industrialização antiga não são comparáveis àquelas dos países não desenvolvidos. Faz-se 

necessária uma teoria que busque a gênese do processo e as condições em que esses espaços 

chamados de periféricos serão estudados. Comparar dados entre as duas faces espaciais 

mostra mais as diferenças do que as semelhanças de processos. 

Além de resultados opostos, a busca das teorias baseadas nos modelos propostos 

pelos países industrializados, no caso Europa e Estados Unidos, tem como objetivo mostrar 

uma transição de subdesenvolvimento para desenvolvimento, na conhecida faceta dos países 

em via de desenvolvimento.  

Santos (2008, p. 19) afirma que “[...] a situação dos países subdesenvolvidos não é 

em nada comparável à dos países hoje ‘avançados’ antes de sua industrialização”. O processo 

de em desenvolvimento, não necessariamente é um fenômeno contínuo para o 

desenvolvimento. Não existem países em ou via de desenvolvimento. Tal condição é 

“inadequada” (p. 19). Trata-se de países subdesenvolvidos ou não desenvolvidos, que 

possuem características próprias. Em nada a história de formação do espaço dos países de 

industrialização antiga se compara com a história dos de industrialização recente, sendo uma 

das chaves de diferença fundamental entre essas duas formações sociais e espaciais. 

Andrade (1984, p. 57) fala que esse subdesenvolvimento “[...] é o resultado do 

modo de produção capitalista, com a divisão internacional do trabalho, pela superfície da 

Terra”.  

Assim, como um resultado direto do processo de evolução capitalista e da divisão 
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internacional do trabalho, a questão de uma fase passageira de não desenvolvido não se 

constitui no espaço concreto. A contradição entre países “pobres” e “ricos” se faz necessária 

para que haja a construção da estrutura e dos fluxos capitalistas. 

Embora se saiba que os componentes do espaço são os mesmos em todo o mundo, 

como o próprio Santos (2008, p. 20) afirma, o que os diferenciam essencialmente são as 

variações qualitativas e quantitativas do lugar, “do mesmo modo que variam as combinações 

entre eles e seu processo de fusão. Daí vêm as diferenças entre os espaços”. 

 Para o autor, uma das características dos países não desenvolvidos é a condição 

que o espaço tem de formação por decisões distantes, que não impactam o território como um 

todo, pelo contrário, é seletivo, descontínuo: 

 
Descontínuo, instável, o espaço dos países subdesenvolvidos é igualmente 
multipolarizado, ou seja, é submetido e pressionado por múltiplas influências e 
polarizações oriundas de diferentes níveis de decisão (SANTOS, 2008, p. 21). 

 
 

Assim, em comparação com os espaços de irradiação do capital, a construção do 

espaço dos países periféricos tem outras escalas e fatores que são, essencialmente, diversos, 

resultando em condições e contextos diferentes, de modo que não devem ser aplicadas as 

mesmas condições de pesquisa para a análise de contextos diversos. 

Para Santos (2008, p. 21), as características dos países não desenvolvidos se 

baseiam nas diferenças de renda, que, por conseguinte, geram diferenças de localização, uma 

variação grande de consumo individual, resultando em um comportamento espacial de 

“disparidades de situação geográfica e individual”. 

A heterogeneidade do espaço construído por decisões distantes, por desigualdade 

de renda, descontínuo e instável é “a chave de elaboração de uma teoria espacial” (SANTOS, 

2008, p. 21).  

Para Andrade (1984, p. 53), o espaço é formado por “[...] um campo de forças, de 

atritos entre objetos e ações nos quais os elementos mais dinâmicos tendem a se expandir e os 

menos dinâmicos a perder influência”. Assim, o espaço não é homogêneo e nem maciço. 

O espaço estudado como maciço e a cidade tida como homogênea não podem ser 

mais tratados dessa forma, pois tem-se a construção de três sistemas da economia urbana, o 

circuito superior, o superior marginal e o circuito inferior.  

Silveira (2011, p. 7) ressalta que  

 
En esa perspectiva es importante entender la ciudad como una y fragmentada, 
pasible de ser analizada a partir de tales circuitos, pero cuya explicación no se 
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alcanza en los límites de la mancha urbana. De allí la indisolubilidad entre territorio 
nacional y ciudad, economía política de la urbanización y economía política de la 
ciudad, circuito superior y circuito inferior. Nunca hubo tanta interdependencia entre 
esos pares explicativos como en el período actual. 
 

Como a autora confirma, os circuitos da economia urbana são essenciais para que 

haja um estudo das cidades de uma maneira que estruture uma discussão sobre as relações 

econômicas e sociais e a cidade.  

A discussão dos circuitos promove uma reflexão de uma cidade complexa e vista 

como espaço que dialoga com seu contexto de inserção em um território nacional, como, no 

presente caso, o território de um país não desenvolvido. Existe uma diferença fundamental em 

estudar o espaço urbano e suas dinâmicas econômicas através dos circuitos, que têm 

características próprias, que explicam a complexidade e o emaranhado que é a dinâmica do 

espaço urbano, notadamente o periférico. Assim, estudar o sistema da economia urbana, 

constituído pelos circuitos superior, superior marginal e inferior é essencial para se ter a 

compreensão das condições do espaço dos países não desenvolvidos.  

A busca por outros caminhos que não aqueles ditados por órgãos internacionais ou 

agências de pesquisas estatísticas oficiais faz da pesquisa, principalmente para o circuito 

inferior, objeto instigante na busca de desvendar os fenômenos típicos de sociedades do 

chamado antigo “Terceiro Mundo”. 

Dentro da proposta de se fazer estudos em busca das causas de fenômenos 

relacionados aos países não desenvolvidos, a teoria dos circuitos é essencial para o 

entendimento desses espaços, que passaram por processos distintos daqueles por que 

passaram os do mundo desenvolvido. 

Refletir sobre os circuitos inferior, superior e superior marginal, como já afirmamos, é 

indispensável para a compreensão da indústria de confecção no espaço urbano, objeto 

imediato da presente pesquisa. Esses circuitos são constituintes do urbano e se modificam de 

acordo com as condições impostas à cidade.  

 

 

2.2 Reflexões sobre os circuitos superior e inferior na indústria de confecção 

 

 Os circuitos (superior e inferior) da economia urbana fazem parte do sistema 

urbano. Santos (2008) afirma que eles são subsistemas do urbano. Os dois circuitos são 

resultados do capitalismo, porém o circuito superior é resultado direto desse processo, já o 

inferior é resultado indireto da modernização. No entanto, eles não são opostos e não podem 



44 
 

ser estudados isoladamente. Ambos fazem parte do sistema urbano e são interdependentes, ou 

seja, para que haja o circuito superior tem de existir necessariamente o circuito inferior. 

Santos (2008, p. 22), falando da origem dos circuitos do urbano, afirma que 

 
O circuito superior originou-se diretamente da modernização tecnológica e seus 
elementos mais representativos hoje são os monopólios. O essencial de suas relações 
ocorre fora da cidade e da região que os abrigam e tem por cenário o país ou o 
exterior. O circuito inferior, formado de atividades de pequena dimensão e 
interessado principalmente às populações pobres, é, ao contrário, bem enraizado e 
mantém relações privilegiadas com sua região. 

 
Santos (2008) fala da origem desses dois circuitos. O superior se originou de 

condições modernas e relacionadas ao capital monopolista. Suas relações têm condições de ir 

desde o local ao global. Já o inferior foi resultado indireto da modernização, porém não se 

configura como um sistema tradicional, pois é consequência da modernização empreendida 

pelo capital. 

Muitas empresas de confecção, como C&A e Zara, entre outras, têm condições de 

articular produção, circulação e venda, desde a escala local de produção em uma pequena 

oficina na China, ou no Nordeste do Brasil, até a escala que faça com essa mercadoria chegue 

ao mercado internacional, notadamente europeu ou americano. 

Quando usamos o conceito de empresa tem-se a noção que não é a mesma coisa 

de estabelecimento de unidade produtiva. Segundo Pierre George (1980, p. 57),  

 
A empresa é uma unidade financeira de produção. É uma forma invisível de 
organização: sua única manifestação concreta é a dominação da sede social. Pode 
comportar um número qualquer de estabelecimentos situados em locais variados e 
distintos do sítio da localização da firma social. 
 

Andrade (1984)14, concordando com George (1980), afirma que as empresas têm 

sua sede social em um país, na maioria das vezes, desenvolvido. Outros estabelecimentos 

podem estar em países não desenvolvidos, sendo os últimos, geralmente, um galpão de 

fábrica.  

Neste trabalho, a definição de empresa (firma), indústria e unidade de produção é 

                                                 
14 Andrade (1984), quando faz a diferenciação entre empresas e estabelecimentos, busca, também, analisar as 
condições de formação e nomenclatura das grandes empresas internacionais. O autor afirma que as empresas 
hoje chamadas de transnacionais, antes da Segunda Guerra Mundial, recebiam o nome de trustes, nomes 
originários de grandes empresas dos Estados Unidos que controlavam inúmeros setores econômicos. Quando os 
trustes ampliavam a escala de ação ultrapassando o país originário, passavam a ser denominados de 
multinacionais. Andrade (1984, p. 70) afirma que atualmente o conceito de transnacional se faz mais utilitário e 
classificando essas empresas como “[...] sediadas em um país rico, poderoso e que defende os seus interesses em 
caso de choque com os demais países, elas atuam em áreas politicamente bastante diversificadas: canalizam para 
os seus empreendimentos capitais dos países onde atuam e competem no mercado interno dos mesmos, sem 
problemas de ordem alfandegária. O país-sede, porém, é o ponto de destino da maior porção dos lucros que 
obtêm, e aquele a quem recorrem, quando se veem ameaçadas”. 
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extremamente relevante. Nesse sentido, tomemos a afirmação de Anita Kon (1999, p. 13) para 

diferenciar as três conceituações: 

 
Empresa ou firma consiste em uma unidade produção, dentro da qual organizam-se 
os recursos com o fim de produção, em busca da maximização dos seus resultado. 
Nesse sentido, a unidade procura os fatores de produção na forma de capital, 
trabalho, tecnologia e terra (atuando como unidade de consumo intermediário), 
empregando-os para a produção dos bens e serviços (unidade e produção), que são 
vendidos no mercado (unidade de distribuição). Esta conceituação engloba os 
empreendimentos de atividades manufatureiras secundárias, que operam de modo 
independente e se apresentam em formas diferenciadas de organização, do tipo 
propriedades individuais, sociedades limitadas, sociedades anônimas, holdings ou 
cooperativas. Podem apresentar-se seja do ponto de vista de aporte de capital, do 
tamanho físico de suas instalações ou do número de funcionários como grandes, 
médias, pequenas ou microempresas, ou ainda como empresas familiares. 
 

 
Dessa maneira, a autora define a empresa ou a firma como uma unidade do ramo 

secundário, no caso, ligado à transformação, sendo sua variável de conceituação e definição 

ligada ao tipo de registro e forma de capital em que a firma está instalada e de seus aportes, 

como número de funcionários, tamanho do capital empregado, tipos de proprietários. A 

empresa é a unidade jurídica de uma determinada indústria, sendo assim conceituada:  

 
Constitui um conjunto de firmas que elaboram produtos idênticos ou semelhantes 
quanto à constituição física ou ainda baseados na mesma matéria-prima, de modo 
que podem ser tratadas analiticamente ou em conjunto. A indústria do papel, por 
exemplo, tem característica uniforme de empregar uma matéria-prima comum, 
embora suas empresas produzam diferentes produtos. Os conjuntos de firmas são 
considerados agregadamente como setores ou gêneros. [...] (KON, 1999, p. 14). 
 

 
 Assim, a indústria é um ramo de produção, como indústria de ferro, de sapatos, 

de confecção, entre outros tipos. Várias firmas e, no caso da indústria de confecção, várias 

marcas, representam um tipo de indústria, que é o ramo da confecção.  

A confecção através da flexibilização produtiva se articula com várias firmas para 

produzir na indústria de confecção. Várias unidades produtivas às vezes se confundem com a 

própria firma para produzir para a indústria de confecção pelo processo de subcontratação da 

produção.  

Assim, quando há definição de empresa sabe-se que ela não necessariamente está 

ligada a local de produção. A empresa está ligada mais aos negócios do que propriamente à 

produção.  

Lencioni (1996), estudando o caso das indústrias de São Paulo, cita o caso da 

indústria de tecelagem Cianê, cujo processo de descentralização produtiva coloca a produção 

em várias pequenas e médias unidades produtivas, fabricando produtos têxteis sem possuir 
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nenhum tear.  

As empresas C&A, Riachuelo15, Renner, entre outras, não necessariamente têm 

fábricas. Não se tem registros de galpões que tenham a C&A como fábrica; a marca está para 

gerenciar e comercializar, enquanto a produção é feita por diversas empresas, no circuito 

inferior ou no circuito superior marginal. 

Para Kon (1999, p. 83) a firma é uma unidade complexa e básica para a 

organização da produção, não existindo isoladamente e necessitando de outras empresas para 

sua existência, ou seja, a firma “constitui o lugar central de capital”. A mesma reúne, organiza 

e remunera os recursos produtivos. No estudo dos circuitos da economia urbana, geralmente, 

a firma está centrada no circuito superior.  

Santos (2008), quando propõe nos anos 1970 essa condição do circuito superior 

como um subsistema do urbano, mostra uma realidade no espaço contemporâneo. Esse 

circuito ainda tem essas condições essenciais para sua existência. O circuito inferior, que 

continua sendo um resultado indireto do processo capitalista, não é mais apenas voltado para a 

população pobre e ligado à dimensão da escala local. O circuito inferior hoje ultrapassa o 

local e chega a ter relevância nacional e internacional. A Feira da Sé, em Fortaleza, e a Feira 

de Caruaru-PE são fenômenos do circuito inferior que têm a possibilidade de ultrapassar a 

escala local. Silva (2013), estudando em Fortaleza a Feira da Sé e o Beco da Poeira, mostra a 

atração desses comércios sobre consumidores da região Nordeste e de outros países, como 

Cabo Verde, Guiana Francesa, entre outros.  

Além do comércio de confecção baseado no circuito inferior, a indústria de 

confecção do circuito inferior é um ramo produtivo que foge da escala local. Muitos 

bolivianos e paraguaios saem dos seus países para trabalhar na indústria de confecção, 

principalmente em São Paulo. O circuito inferior tem a condição de estruturar processos 

migratórios internacionais, com o é o caso verificado em São Paulo na indústria de confecção. 

 Há uma nova relação do circuito inferior com a escala. Esse circuito teve uma 

nova dimensão, tanto para a população pobre como para setores que se diziam classe média, 

os quais compram e muitas vezes trabalham no circuito inferior, antes voltado para a 

população de baixo poder aquisitivo.  

Na atualidade, algumas políticas estão direcionadas para atividades desse circuito. 

A indústria de confecção tem políticas voltadas para o seu incentivo, mesmo dentro do 

circuito inferior, que por muitos anos era tratado como ilegal. Santos (2008) afirma que a 

                                                 
15 A Riachuelo tem galpões produtivos, mas essas indústrias não usam o nome da marca, estão estando 
relacionadas ao grupo Guararapes. 
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população inserida no circuito inferior é aquela que participa parcialmente da inserção do 

consumo nos países periféricos. 

O circuito superior representa a difusão plena das condições atuais do capitalismo. 

Uma de suas variáveis mais importantes é a informação, compartilhada tanto pelos países 

desenvolvidos quanto pelos não desenvolvidos. Esse circuito, portanto, tem plenas condições 

de controle e acesso à informação, técnica buscada por diversos setores sociais e econômicos. 

“O circuito superior utiliza uma tecnologia importada e de alto nível, uma tecnologia de 

‘capital intensivo’” (SANTOS, 2008, p. 43). 

O circuito superior é “[...] constituído pelos bancos, comércio e indústria de 

exportação, indústria urbana moderna, serviços modernos, atacadistas e transportadoras” 

(SANTOS, 2008, p. 40), instituições presentes dentro da indústria de confecção.  

Muitas marcas, como C&A16, Americanas, Riachuelo, têm suas próprias 

financeiras. Usam técnicas bancárias modernas para o financiamento de seus produtos, 

notadamente a confecção. O comércio é feito em diversos tipos de condições, tanto em lojas 

físicas como pela Internet.  

Além das condições bancárias modernas, essas marcas confeccionistas usam 

serviços de empréstimos e outras formas de serviço antes encontradas apenas em agências 

bancárias. Santos (2008, p. 86) afirma que “[...] as grandes lojas são fortemente sustentadas 

pelas estruturas bancárias, ou então elas mesmas controlam os bancos”. Para Kon (1999, p. 

50),  

 
Com o desenvolvimento do sistema de crédito e com a centralização crescente de 
capitais monetários, a expansão da empresa industrial deixa de depender dos seus 
próprios excedentes de produção e, dessa forma, torna-se também possível, em 
tempos de conjunturas mais favoráveis e de demandas mais intensas e imediatas de 
capital, a rápida expansão da produção. 

 
Assim, o crédito se insere dentro das firmas para diversos segmentos sociais. Tal 

condição de disponibilidade de crédito não é algo recente. Muitas vezes esse crédito é 

disponibilizado para alguns segmentos sociais na forma de cartões de crédito.  

A inserção desses cartões em lojas de confecção e acessórios no Brasil é antiga. 

Na década de 1960 e 1970, antes dos cartões de bancos, empresas como a C&A já 

                                                 
16 A marca C&A tem como braço financeiro o IBI, que no ano de 2009 foi comprado pelo Bradesco no valor de 
1,4 bilhões em ações (Reuters, 2009). O Grupo Guararapes, Riachuelo, tem como financeira a Midway. A 
Riachuelo tem no mercado cerca de 8,8 milhões de cartões e a C&A tem 11,9 milhões, liderando a venda de 
cartões para o segmento de classes C e D (Exame, 2012). 
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trabalhavam com a venda através de cartões, o chamado private label17, método de venda 

utilizado intensamente nos Estados Unidos e na Europa. Hoje, o Brasil só perde para os 

Estados Unidos nesse tipo de venda. Nas figuras 1 e 2 a seguir vê-se um cartão das lojas 

Riachuelo e um da C&A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses cartões têm uma financeira própria. No caso da Riachuelo, a Midway é a 

financeira que garante para o cliente compras em até 10 vezes, empréstimos em dinheiro e 

seguros como saúde e vida nas lojas Riachuelo.  

A C&A tem como financeira o IbI, hoje gerenciada pelo Banco Bradesco. Muitos 

clientes quando entram nas lojas Riachuelo ou na C&A, entre outras lojas de departamento, 

são abordados por funcionários para a aquisição de cartões. Os funcionários que vendem 

cartões têm um ganho adicional. Tanto a C&A como a Riachuelo trabalham com as bandeiras 

Visa e Mastercard. Essas lojas têm o cartão voltado só para compra e financiamento dentro da 

própria loja, e cartões com bandeiras para fazer compras tanto em crédito como em débito em 

outros estabelecimentos. Há uma expansão do crédito via lojas de departamento de confecção. 

O prime label, antes única alternativa de disponibilidade de créditos para clientes varejistas, 

está cedendo lugar para cartões de bandeiras universais como Visa e MasterCard. 

A disponibilidade de crédito faz com que as atividades dentro dos circuitos da 

economia urbana tenham uma articulação e uma dinâmica mais intensa, pois esse crédito 

promove uma maior condição de acesso a bens por uma camada pobre, que muitas vezes está 

totalmente restrita a uma condição de consumo voltado apenas para a sobrevivência cotidiana. 

Silveira (2009) afirma que o crédito é fornecido pelo circuito superior, agregando bancos e 
                                                 
17 Um tipo de cartão de crédito usado por varejistas, de uso limitado, diferentemente dos cartões com bandeiras 
Visa, MasterCard e AmericanExpress. Atualmente os grandes atacadistas estão oferecendo, também, cartões de 
créditos com bandeiras universais. Como mostrado na Figura 2, a C&A trabalha com cartões de bandeira 
universal. 

Figura 1 – Cartão de Crédito Riachuelo Figura 2 – Cartão de crédito C&A 

Fonte: Santos (2016). 
Fonte: www.c&a.com.br (2016). 
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financeiras.  

No entanto, dentro das novas condições nas dinâmicas produtivas e comerciais, 

que estão expandindo o acesso a novos contingentes da população a ter ingresso em alguns 

setores do circuito superior, Silveira (2009, p. 69) analisa que “[...] hoje, o circuito superior 

reconhece a importância de desburocratizar o crédito, para estender suas oportunidades de 

lucro e, assim, os requisitos exigidos são mínimos”.  

Harvey (2013, p. 315) afirma que os sistemas de créditos participam do processo 

de circulação para exercer uma função vital na dinâmica do sistema capitalista, tendo esse 

sistema “[...] reclamado sua parte do excedente na forma de lucro”. O autor afirma que à 

medida que o capitalismo se expande o crédito se torna importante, funcionando como “um 

sistema nervoso central” (HARVEY, 2013, p. 318), fundamental nas novas dinâmicas globais 

de circulação de capital no espaço mundial.   

O crédito, para esse autor, é conseguido por meio de um “labirinto de 

instrumentos”18 (HARVEY, 2013, p. 319). Muitas empresas19 que estão no ramo de 

confecções ou no mercado de variedades têm suas próprias financeiras para custear compras 

de muitos segmentos populacionais, através de empréstimos.  

Tal condição de expansão do crédito não significa alargamento do circuito 

superior para camadas com capital limitado. Nessa condição de aumento de crédito, a redução 

de burocracia para a aquisição de empréstimos e flexibilidade financeira através de bancos 

não inserem os novos setores dentro do circuito superior, os quais têm acesso apenas a 

algumas condições que esse circuito oferece. 

Outros meios utilizados pelas firmas nos circuitos da economia urbana são as 

transportadoras e os atacadistas, essenciais para a formação dos elos dos circuitos espaciais.   

Santos (2008) afirma que as transportadoras são essenciais para os fluxos entre os 

circuitos superior e inferior. Embora muitas vezes essas infraestruturas estejam relacionadas 

ao circuito superior, Santos (2008) assegura que elas são constituintes impuros dos circuitos 

ou são elementos mistos. As transportadoras funcionam como um elo entre o topo do circuito 

inferior e a base do circuito superior. Entre esses dois subsistemas do urbano está o circuito 

superior marginal, que é “atravessado” por esses elementos estruturais como transportadoras e 

                                                 
18 Quando Harvey (2013) afirma que há labirintos de instrumentos para o crédito ressalta a discussão de Silveira 
(2009), que trata a disponibilidade de crédito feita por uma variedade de diversas formas, desde o empréstimo no 
banco até a montagem de uma financeira por uma firma de vestuário para possibilitar uma maior venda de suas 
mercadorias. 
19 A Lojas Americanas, especializada no comércio varejista, vende também confecções, incluindo-se nas firmas 
que possuem financeiras para a disponibilidade de crédito para clientes. Em associação com o Banco Itaú, a 
Americanas criou a Financeira Americanas Itaú (FAI). 
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atacadistas. 

No caso da indústria de confecção, as transportadoras são responsáveis pela 

entrega dos insumos e pelo recolhimento das peças costuradas, serviços esses muitas vezes 

gerenciados por uma empresa de atacado. A Figura 3 a seguir mostra caminhões de 

transportadoras da Riachuelo responsáveis pela entrega de encomendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hering, com facções no Rio Grande do Norte, e a Riachuelo, também do 

mesmo estado, têm uma relação fundamental com as transportadoras. Praticamente de três a 

quatro vezes na semana há a entrega de insumos para a costura dos confeccionados e o 

recolhimento das peças costuradas nas cidades produtora no Seridó potiguar.  

Como mostrado na Figura 3, a Riachuelo tem suas próprias transportadoras, e 

outras marcas terceirizam a transportadora. Santos (2008) afirma que as transportadoras são 

elementos mistos na articulação dos circuitos da economia urbana, tratando-se de elementos 

essenciais para a dinâmica inter-circuitos. 

Esse fenômeno tem como fixos grandes carretas, com boas estruturas para o 

armazenamento de estoques e um intenso fluxo de insumos e mercadorias e por uma produção 

e venda de produtos rápidas, como foi mostrado na figura acima. 

Essa face é uma das características do circuito superior. Embora os 

transportadores e os atacadistas sejam agentes mais presentes no circuito inferior, Santos 

(2008, p. 85) afirma que eles não são elementos “mistos” na constituição da relação dos dois 

circuitos da economia urbana. 

A busca de condições de sobrevivência é, intensamente, buscada no circuito 

inferior, onde praticamente as condições de financiamento estão limitadas ao “fiado”20, que, 

                                                 
20 Compra sem dinheiro ou equivalente para a mercadoria, sendo confiado ao comprador levar a mercadoria e o 
pagamento acontecer depois da compra. 

Figura 3 – Caminhões de transportadoras da Riachuelo 

Fonte: www.Riachuelo.com (2016). 
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para Lopes e Silva21 (1979), embora seja um dispositivo instável de remuneração, é utilizado 

em larga escala por atividades de pequenas dimensões relacionadas à classe trabalhadora.  

O circuito inferior nos últimos anos está usando o cartão de crédito, que se faz 

presente como uma das condições que dá ressignificação a esse circuito. No entanto, o uso do 

cartão de crédito não pode ser colocado em nível de operação das financeiras existentes no 

circuito superior e usado por diversas marcas. O cartão de crédito oferece chances de uma 

alternativa de compra, porém a marca ou o comerciante do circuito inferior não tem o controle 

gerenciador daquela bandeira de crédito oferecida, Mas hoje esse circuito se utiliza dessa 

forma de pagamento.   

Silveira (2011, p. 1) afirma que “[...] el crédito y la propaganda multiplican el 

consumo e invaden los mercados del circuito inferior”. Essa autora discute as novas condições 

que o novo período técnico-científico-informacional (SANTOS, 1996; SANTOS, SILVEIRA, 

2001) estrutura dentro dos circuitos da economia urbana. 

Santos (2008) afirma que os acordos no circuito inferior eram feitos face a face. A 

presença do vendedor e do comprador deveria acontecer mediante uma condição de troca que 

proporcionasse alguma sobrevivência para os usuários do circuito inferior.  

Atualmente, não é necessária a busca do chamado dinheiro líquido, do qual o 

mesmo autor falava. Novas dinâmicas se fizeram presentes para o circuito inferior. Sobre tal 

modificação Santos (2008, p. 44) assevera:  

 
As atividades do circuito inferior são baseadas simultaneamente no crédito e no 
dinheiro líquido. Mas o crédito aqui é de outra natureza, com uma larga 
porcentagem de crédito pessoal direto, indispensável para o trabalho das pessoas 
sem possibilidades de acumular. 
 

 
Não se trata do fato de que a condição do crédito pessoal e da busca de dinheiro 

líquido tenha se acabado no circuito inferior, mas a participação e a intensidade se 

redimensionaram com as novas condições de acesso a bens e serviços que as camadas pobres 

não tinham até poucos anos atrás. 

Embora o circuito inferior não use propriamente a transportadora, hoje ele tem 

condições de deslocar suas mercadorias através do uso de carros populares, por exemplo. 

Muitas famílias que vivem da atividade dentro do circuito inferior usam o carro da família 

para a atividade econômica.  
                                                 
21 Tais autores não trabalham com a reflexão dos circuitos da economia urbana. Para eles, muitas atividades que 
não estão ligadas ao grande capital são atividades pré-capitalistas. Pela teoria dos circuitos proposta por Santos 
(2008) nos anos 1970, as atividades que muitas vezes são tratadas como pré-capitalistas são, na verdade, 
resultados diretos da modernização capitalista. 
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Santos (2008) já previa que novas técnicas pressionavam o circuito que o autor 

chama de inferior. O incremento de novas técnicas pressiona o subsistema, fazendo com que 

ele esteja aberto a novas “possibilidades de inovação” (SANTOS, 2008, p. 31).  

Assim, o circuito inferior, fazendo parte do sistema urbano e dialogando com o 

circuito superior, redimensiona suas características e acolhe variáveis que antigamente eram 

específicas do circuito superior. 

Produtores de confecção de Fortaleza e sua RM, em sua maioria, fazem em seus 

carros a distribuição de suas mercadorias para várias facções em diversos bairros da capital 

cearense e RMF, e depois, nesses mesmos carros, buscam a peça costurada. Depois dessa 

etapa vão vender, também nos mesmos carros, em feiras, como a Feira da Sé, vão negociar 

com os proprietários de boxes no Beco da Poeira22, ou vender em feiras no interior do estado.  

Embora não se trate de transportadoras exclusivas para aquele fim, o carro chegou 

nos últimos anos na casa de muitos trabalhadores desse setor e propiciou novas condições de 

deslocamento para a produção confeccionista e para a venda dessa produção dentro do 

circuito inferior. Tal condição é verificada em Santa Cruz de Capibaribe, em Pernambuco.  

Segundo trabalhos de Melo (2011), muitos produtores e ambulantes têm seus 

carros tanto para o trabalho de venda na Feira de Caruaru quanto para o lazer e outras 

motivações particulares. Há a flexibilidade e o incremento do carro nas atividades do circuito 

inferior, no presente caso, na indústria e comércio de confecção. 

Existe a ocorrência do uso do carro familiar em outros locais; aqui, Melo (2011) 

fala da produção e venda no interior do estado de Pernambuco. A existência de veículo para a 

família proporciona mais condições de expansão das vendas. 

As condições de preço são outra característica que diferencia e caracteriza os dois 

circuitos da economia urbana. O preço no circuito superior é fixo e obedece a regras e 

variação; por exemplo, existe o mínimo aceitável de valor de prestação para que uma 

mercadoria não possa ser negociada em 10 vezes. Há uma dificuldade na expansão de 

prestações para o acesso a mercadorias do circuito superior, dificultando o acesso de algumas 

camadas sociais aos bens do circuito superior, no caso de marcas de roupas de grife.  

No circuito inferior existe a variação de preço. Como se trata de um subsistema no 

qual grande parte da população está inserida na busca pela sobrevivência, esse circuito tem 

                                                 
22 O Beco da Poeira, hoje chamado de Centro de Pequenos Negócios de Fortaleza é um equipamento 
administrado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Sua organização se baseia em Boxes, nos quais o 
comerciante tem a permissão de exercer sua atividade. O Beco da Poeira já foi símbolo do comércio popular de 
confecção em Fortaleza. Antigamente ficava entre a Praça José de Alencar e a Praça da Lagoinha, um 
equipamento que foi montado na gestão de Maria Luiza Fontenele (1985-1989). 
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uma variação de preço que procura a venda de mercadorias de uma maneira mais rápida. 

Porém, nos últimos anos, isso tem diminuído nesse circuito. Com a entrada de cartões de 

crédito e algumas técnicas financeiras, a variação de preço foi reduzida e foram aumentadas 

as diversas formas de pagamento.  

A busca do dinheiro líquido é fundamental para esse subsistema, no entanto ele 

opera em condição de fixar o preço e buscar a alternativa do parcelamento para garantir suas 

vendas. Muitos comerciantes de feiras de confecção utilizam o cartão de crédito como forma 

de aumentar o número de clientes e ampliar as formas de pagamento. Muitos clientes que vêm 

à Feira da Sé trazem uma soma significativa de dinheiro, muitas vezes, porém, não o 

suficiente para as compras. Com a disponibilidade do cartão, há condições de o comerciante 

ou fabricante de confecção vender uma parte significativa de sua mercadoria em dinheiro 

líquido e o resto em crédito, tendo a segurança do pagamento. 

O circuito superior se constitui pela indústria de exportação. Muitos países 

desenvolvidos transferem para os países não desenvolvidos a produção de muitos bens, 

inclusive a têxtil-confecção, que, para Santos (2008), foi uma das primeiras indústrias a 

saírem dos países desenvolvidos.  

Hoje um número significativo de empresas de confecção transfere para os países 

não desenvolvidos sua produção, na maioria asiáticos e latino-americanos, no entanto os 

lucros e as vendas dos comerciantes se dão preponderantemente nos países desenvolvidos. 

Santos (2008, p. 94), refletindo sobre o comércio de exportação e a indústria de exportação, 

ressalta:  

 
O comércio de exportação e a indústria de exportação são uma fonte de extração do 
excedente dos países subdesenvolvidos, particularmente em detrimento dos 
produtores e principalmente em benefício das firmas multinacionais. 
 

 
Muitos países têm suas indústrias de confecção voltadas apenas para a costura 

para exportação. Indústrias mexicanas, asiáticas e brasileiras têm significativas produções e 

costura de confecção para empresas multinacionais, como a C&A. Embora o comércio e a 

indústria de exportação sejam características do circuito superior, nos países não 

desenvolvidos, e, no caso, a indústria de confecção, as indústrias que fazem a costura dos 

confeccionados estão geralmente no circuito inferior. 

Diante disso, mostra-se evidente a relação intrínseca entre os dois circuitos. A 

busca do comércio e da indústria de exportação pelos países não desenvolvidos está na 

facilidade da remessa de lucros para os países sedes dessas empresas e na oferta de mão de 
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obra barata23. O autor afirma que a mão de obra é um dado locacional importante no atual 

momento na atração de empresas e equipamentos que produzem para a exportação para países 

ricos.  

Santos (2008, p. 95) ressalta que os países não desenvolvidos se “[...] tornaram 

grandes fornecedores de produtos têxteis e de vestuário”, circunstância importante no período 

tecnológico atualmente, quando os circuitos da economia urbana buscam a publicidade como 

uma técnica importante para promover sua dinâmica tanto na venda como na expansão das 

atividades centradas nesses circuitos.  

O circuito superior sempre se beneficiou dos meios que a grande publicidade 

oferece: TV, rádio, outdoor, sites com domínios próprios para a divulgação das marcas. Por 

muito tempo o circuito inferior não teve condições de se promover através da publicidade, 

mas agora ele procura estratégias publicitárias. Esse circuito hoje tem divulgação em cartazes, 

em páginas de rede de relacionamentos pela Internet. Essas condições proporcionaram ao 

circuito meios mais baratos de divulgação, de modo a conseguir se fazer presente no espaço 

urbano. 

Um grande diferencial hoje na relação entre os dois circuitos da economia urbana 

está na inserção de políticas públicas dentro desses circuitos. Santos (2008, p. 47) afirma:  

 
 
As atividades do circuito superior usufruem direta ou indiretamente da ajuda 
governamental, enquanto as atividades do setor inferior não dispõem desse apoio e 
frequentemente são mesmo perseguidas, como no caso dos vendedores ambulantes 
em numerosas cidades. 

 
O circuito inferior não tem necessariamente ajuda governamental. As atividades 

de confecção que estão nesse circuito atualmente, principalmente no ramo produtivo, têm 

benefícios do governo através de políticas de incentivo ao aumento da produção, da 

exportação e do emprego. Sabe-se que ainda são poucas, mas algumas articulações, que 

antigamente estavam apenas voltadas para o circuito superior, hoje ganham dimensão dentro 

do circuito inferior.  

É importante salientar que o circuito inferior não se transforma em outro tipo de 

circuito. Embora muitas modificações estejam sendo empreendidas nesse circuito, ele não tem 

condições de desaparecer, pois é resultado da formação espaço-histórica e social dos países 

não desenvolvidos.  

Não se pode falar que algumas modificações observadas no uso de créditos, 
                                                 
23 Santos (2008) em sua obra construiu uma tabela mostrando o preço baixo de mão de obra em países 
periféricos. 



55 
 

bancos, transportadoras, preço, publicidade e presença do governo em algumas atividades do 

circuito inferior tenham a condição de reestruturar uma nova dimensão do sistema urbano. 

 A relação entre os circuitos inferior e superior se dá tanto na gênese como na 

dinâmica do processo de formação do espaço urbano. Algumas estruturas da dinâmica dos 

circuitos foram reconfiguradas e modificadas, todavia não promoveram a formação de um 

novo sistema urbano, não extinguiram o circuito inferior, apesar de algumas camadas do 

contingente demográfico dos países não desenvolvidos, principalmente o Brasil, nos últimos 

anos, terem conseguido acesso a consumo e a melhores condições no mercado. 

Não há uma reestruturação social, há alguns dispositivos que fizeram com que 

grupos sociais, que antes não tinham nenhum acesso direto à economia de consumo, se 

inserissem em condições ainda limitadas. Os principais fatores responsáveis por essa inserção 

da camada pobre foram a disponibilidade de créditos e os programas sociais do governo 

federal, no caso do Brasil.  

A inserção no orçamento de alguma quantia de dinheiro garantida todo mês pelo 

Programa Bolsa Família aumentou a expansão de crédito e o alargamento do mercado 

consumidor, mesmo que esse alargamento tenha se dado de uma forma limitada para a 

aquisição de alguns bens e à custa de um certo endividamento. 

As novas articulações entre os circuitos da economia urbana têm promovido uma 

modificação no chamado circuito superior marginal, geralmente descrito como um circuito de 

transição, que não se pode chamar nem de superior e nem de inferior. Nos últimos anos, esse 

circuito está ganhando características que lhe permitem uma individualização para efeito de 

avaliação teórica e empírica para a atual conjuntura econômica espacial do urbano. 

 

2.3 Caracterização do circuito superior marginal e as novas características do circuito 

inferior da economia urbana na indústria de confecção  

 

 

Na obra O Espaço Dividido, Santos (2008) faz uma reflexão sobre a formação e 

as características do espaço dos países não desenvolvidos. O autor caracteriza o circuito 

superior como resultado direto da modernização e o inferior como resultado indireto e diz que 

o circuito superior marginal é resultado da modernização, mas com uma produção menos 

modernizada; no entanto faz pouca alusão às características concretas desse circuito. 

No Quadro 1 pretende-se pontuar algumas características do circuito superior 

marginal e as modificações do circuito inferior, com base no quadro teórico feito por Santos 
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(2008) na obra O Espaço Dividido. No quadro original, o autor propõe as características do 

circuito superior e inferior, porém não insere o circuito superior marginal.  

No Quadro 1, proposto no presente trabalho, há a inserção do circuito superior 

marginal. O que está em fontes sem grifo é relacionado ao quadro original, e o que está em 

negrito refere-se à inserção de características específicas do circuito superior marginal e do 

circuito inferior. 

Além das modificações referidas e da inserção do circuito superior marginal no 

quadro teórico proposto por Santos (2008), o circuito inferior também ganha outras 

dimensões. Não se trata de querer mostrar que a visão do quadro proposto por Santos (2008) 

nos anos 1970 esteja ultrapassada, ao contrário; a investigação profunda feita por Santos 

(2008) é a base fundamental para uma pequena contribuição para a teoria que fala e reflete 

sobre as condições concretas dos países não desenvolvidos. Ou seja, a intenção de montar um 

quadro com alguns elementos que o professor Milton Santos (2008) não ressaltou é contribuir 

para a continuação e a adaptação da teoria dos circuitos da economia urbana nas novas 

dinâmicas do meio técnico-científico-informacional no urbano. Então fica clara a busca por 

contribuir para essa teoria fundamental para o entendimento do urbano. A seguir apresenta-se 

o Quadro 1. 
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Fonte: Santos (2008), adaptado pelo autor em 2016.  

 

 

 Circuito Superior Circuito Superior 
Marginal 

Circuito Inferior 

Tecnologia Capital intensivo Capital através de linhas 
de créditos via bancos 
públicos ou privados em 
convênio com governos e 
instituições públicas 

Trabalho intensivo – 
Inserção de capitais nos 
últimos anos 

Organização Burocrática Burocrática com 
estruturas primitivas 

Primitiva, mas com 
modificações em 
algumas estruturas, 
principalmente de venda 

Capitais Importante Essencial, porém 
limitado 

Reduzido 

Emprego Reduzido Volumoso, com pouco 
rendimento 

Volumoso 

Assalariado Dominante Não-obrigatório Não-obrigatório 
Estoques Grande quantidade, alta 

qualidade  
Existente, porém 
limitado 

Pequena quantidade, 
qualidade inferior 

Preços Fixos em geral Fixos com possibilidade 
de negociação 

Submetidos à discussão 
entre comprador e 
vendedor. Parcelamento 
via cartão de crédito 

Créditos Bancário institucional Institucional e não 
institucional 

Pessoal não-institucional. 
Inserção de um pequeno 
crédito institucional 

Margem de 
lucro 

Reduzida por unidade, 
mas importante pelo 
volume de negócios (com 
exceção de produtos de 
luxo) 

Ampla em algumas 
etapas e limitadas na 
fase de produtiva 

Elevada por unidade, mas 
pequena em relação ao 
volume de negócios 

Relações com 
a Clientela 

Impessoais e/ou com 
papéis 

Impessoais e diretas Diretas, personalizadas ou 
através de páginas 
alternativas nas redes 
sociais Facebook 

Custos fixos Importantes Importantes Desprezíveis 
Publicidade  Necessária Necessária Pequena (hoje a 

publicidade adentra o 
circuito inferior, mesmo 
com formas primitivas) 

Reutilização 
dos bens  

Nula Existente Frequente 

Overhead 
capital 

Indispensável Dispensável Dispensável 

Ajuda 
governamental 

Importante Importante Nula ou quase nula  

Dependência 
direta do 
exterior 

Grande, atividade voltada 
para o exterior 

Relativa Reduzida ou nula, ganha 
uma maior importância 
nos últimos anos 

Quadro 1 – Características dos circuitos da economia urbana, superior e inferior, com a 
inserção do circuito superior marginal 
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Santos (2008)  pontua algumas dimensões essenciais para o entendimento e a 

estruturação dos circuitos da economia urbana, que são: Tecnologia, Organização, Emprego, 

Assalariado, Estoques, Preços, Créditos, Margem de Lucro, Relações com a Clientela, Custos 

fixos, Publicidade, Reutilização dos bens, Overhead capital, Ajuda governamental, 

Dependência direta do exterior. Essas dimensões foram propostas e analisadas por Santos 

(2008) diretamente para o circuito superior e o circuito inferior da economia urbana, porém o 

circuito superior marginal não foi tratado do mesmo modo. O superior marginal não se trata 

apenas de uma transição, um limite superior do inferior e base do superior. Ele adquire 

características próprias, e embora muitas vezes tenha um aspecto de transição não é apenas 

isso, mas é também diferenciação e resultado em um circuito constituinte do urbano. 

Para Santos (2008), o circuito superior marginal é o circuito inferior em 

ascendência, incorporando atividades e variáveis modernas, podendo ser também um circuito 

superior em declínio, quando muitas vezes o superior não pode acompanhar dinâmicas atuais 

impostas.  Trata-se do circuito superior com características e condições específicas, 

possibilitando uma maior complexidade à dinâmica da economia urbana, demonstrando uma 

complexidade nas relações dos dois circuitos que não são apenas polarizações, mas realidades 

complexas no espaço urbano atual. 

Silveira (2011, p. 6) ressalta que o circuito superior marginal é “[...] una porción 

marginal del circuito superior”, sendo vulnerável a transformações na divisão territorial do 

trabalho. A citada autora afirma que 

 
[...] el circuito superior marginal revela un movimiento de transición permanente. De 
allí su naturaleza emergente o residual. La especialización técnica de sustareasle 
permite suinserción em la modernidad, y es a misma es pecialización lo vuelve 
residual frente a las transformaciones técnicas. Su existencia está dada por la 
multiplicación contemporánea de pequeñas empresas (SILVEIRA, 2011, p. 10). 
 

 
O circuito superior marginal funciona como uma engrenagem entre o circuito 

superior e o inferior. É uma peça-chave para a união dos dois circuitos, sendo ponte direta 

entre os dois subsistemas do urbano, construindo, portanto, o sistema urbano da economia, 

como Santos (2008) considera os circuitos da economia na cidade. 

O circuito superior marginal promove uma maior inserção de indivíduos nos 

circuitos da economia. Enquanto circuito derivado da decadência do superior, possibilita que 

camadas sociais pobres tenham acesso a bens do circuito superior e, enquanto circuito 

superior, embora, marginal, permite a inserção de setores da sociedade com melhores 

condições financeiras, como a classe média. 
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Quando se estuda tecnologia, vê-se que o circuito superior tem base no capital 

intensivo, enquanto o circuito inferior tem no trabalho intensivo sua condição de existência, 

porém nos últimos anos vem usando o capital em suas relações econômicas. 

O circuito superior marginal se relaciona ao capital através de linhas de créditos 

via bancos públicos ou privados em convênio com governos e instituições públicas, condição 

que se dá nos últimos anos por alargamento de políticas governamentais em setores do 

circuito inferior e do superior marginal. 

O circuito superior tem uma organização burocrática e o circuito inferior se 

estrutura por formas primitivas de organização. Já o circuito superior marginal estrutura-se 

numa relação de organização burocrática e primitiva, no caso da indústria de confecção, de 

trabalho familiar, porém com a assistência de algum escritório de contabilidade para fazer 

balanços e condições documentais essenciais para a captação de possíveis financiamentos 

através de bancos públicos de desenvolvimento. 

Quando analisa a quantidade de capital para os circuitos da economia urbana, 

Santos (2008) afirma que o capital é importante para o circuito superior, mas tem importância 

reduzida no caso do circuito inferior. Para o circuito superior marginal o capital é essencial, 

porém limitado.  

Embora não sendo circuito superior propriamente dito, o circuito superior 

marginal tem o capital como uma de suas variáveis, no entanto, com limites, não adentra os 

grandes circuitos de capitais internacionais a que o circuito superior tem acesso e 

gerenciamento direto. 

O circuito superior, embora seja um circuito com grande disponibilidade de 

capital, uma organização moderna e muita intensidade de emprego de técnicas, ele não é 

responsável por uma grande disponibilidade de empregos. Muitas vezes, com o advento de 

novas técnicas, a quantidade de postos de trabalho é reduzida. Já para a existência do circuito 

inferior, os postos de trabalho não essenciais. As indústrias de confecção, no caso, têm uma 

grande quantidade de postos de trabalho, pois, mesmo com o advento de novas máquinas, elas 

não substituem por completo o trabalho manual.  

No circuito superior marginal os empregos ou postos de trabalho são importantes, 

porém menos importantes no circuito inferior e mais no circuito superior. As condições 

trabalhistas ficam no limiar entre os dois circuitos, mas com especificações que não as 

configuram nem no circuito superior nem no inferior.  

Quanto à questão de salários, ela é dominante no circuito superior, mas não é 

obrigatória no circuito inferior. No circuito superior marginal, também, a questão do salariado 
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não é obrigatória. Mas qual seria a diferença do não obrigatório entre o circuito superior 

marginal e o circuito inferior? A diferença reside no fato de que no circuito inferior a 

remuneração majoritariamente tem como características não o pagamento em dinheiro, mas 

muitas vezes a troca de mercadoria ou objetos que o indivíduo necessite no momento, sendo o 

pagamento feito, portanto, em roupas, gêneros alimentícios, entre outros modos.  

Já no circuito superior marginal, embora não seja obrigatório o pagamento em 

salários, muitas vezes o trabalhador está em condições melhores de trabalho numa empresa ou 

fábrica onde ele tem algum registro, tendo como pagamento o dinheiro, embora sem ter um 

salário fixo. 

Nas indústrias de confecção, principalmente as que têm uma produção em escala 

mundial como a C&A, os estoques são relevantes. O circuito superior tem como característica 

uma grande quantidade de estoques de mercadorias ou insumos. Muitas empresas 

confeccionistas têm na concentração de estoques uma maneira de baratear os custos 

produtivos.  

Quando as marcas de confecções mundiais mandam insumos para costura em 

países da Ásia ou da América Latina, enviam por aviões grandes quantidades de estoques para 

pequenas fábricas dentro do circuito inferior, que são responsáveis pela costura.  

Mesmo que seja enviado um estoque grande de material de uma marca 

confeccionista para a costura, nas indústrias de confecção esse estoque é pequeno, pois são 

muitas as fábricas que costuram para uma mesma marca; então esse estoque, que geralmente 

sai dos Estados Unidos ou da Europa, é enviado para centenas de fábricas em vários países 

não desenvolvidos. 

Muitas dessas fábricas, dependendo do país, caso do Brasil, estão dentro do 

circuito superior marginal. Dentro desse circuito há um menor número de fábricas e muitas 

vezes o estoque que é enviado para essas fábricas tem uma maior concentração de peças, mas 

ele é limitado.  

Os preços no circuito superior são fixos. Eles obedecem a tabelas prefixadas para 

determinados grupos consumidores, não existindo, pois uma variação grande entre os preços 

ofertados por esse circuito. Santos (2008) ressalta o exemplo de boutiques, que têm preços 

elevados e poucas peças em mostruário.  

Não tem como baixar o preço em condições abaixo dos custos de circulação de 

determinada mercadoria. Muitas marcas de confecção, classificadas como grifes, têm um 

preço fixo e tabelas padronizadas.  

Se houver uma redução significativa de preço produtor, o comerciante não 
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consegue se manter no mercado, pois os compromissos com contribuição tributária e outras 

formas que atestam a inserção no circuito superior serão prejudicados. 

No circuito inferior, o preço é discutido entre comprador e vendedor. Antes a 

flexibilidade de preços nesse circuito era maior, pois havia uma busca desenfreada pela venda 

para garantir o sustento dos agentes desse circuito. Hoje alguns ramos do circuito inferior, 

como os produtores de confecção, os comerciantes de confeccionados, os camelôs e os 

ambulantes, entre outros, têm a possibilidade do uso do cartão de crédito. Com esse 

dispositivo financeiro, o vendedor pode até baixar o preço, mas a um limite menor que 

anteriormente, pois ele pode usar condições de parcelamento para que o cliente possa ter 

acesso ao bem desejado.  

A Feira da Sé em Fortaleza-Ceará e os chamados shoppings populares como 

Fontenele, Casarão da Confecção, no centro da capital, têm o uso do cartão como uma forma 

de aumentar as vendas, devido à possibilidade de parcelamento e à diminuição dos preços. A 

Figura 4, a seguir, mostra a venda de confecções na Feira da Sé e nos shoppings populares da 

Rua José Avelino. 

 

Figura 4 – Comércio de confecção na Feira da Sé e nos shoppings populares da rua José 

Avelino, em Fortaleza-Ceará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Santos e Silva (2014). 
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No circuito superior marginal os preços são fixos, mas pode haver negociação 

para a venda. Mesmo que esse circuito tenha menor maleabilidade de amplitude de preços, em 

relação ao circuito inferior e também ao superior, ele tem condições de angariar compradores 

dos dois circuitos. No caso da confecção, lojas de bairros, armarinhos e indústrias de 

confecção de escala local se configuram nesse circuito. 

Na Figura 4 mostra-se uma intensa presença de clientes que passam dias ou 

algumas noites em feiras, camelódromos e outros centros de venda de confecção negociando 

preços, na Rua José Avelino.  

Uma das características que mais se modificou nos últimos anos foi o crédito para 

os circuitos da economia urbana, principalmente o circuito inferior. Antes esse crédito era 

pessoal e não institucionalizado e estava relacionado muitas vezes à questão do fiado.  

No circuito superior, o crédito vem por meio de instituições, notadamente os 

bancos, sendo muitas vezes gerenciados pelas próprias empresas. Mas nos últimos anos o 

circuito inferior teve acesso a condições de crediário nas quais há pouco mais de uma década 

não tinha condições de se inserir, tendo algumas instituições promovido margens de crédito 

para esse circuito. 

Com essa condição, o circuito inferior se aproxima do circuito superior marginal, 

que tem condições de crédito tanto institucional quanto não institucional. A diferença está na 

intensidade da presença desse dispositivo nas negociações dos circuitos.  

O circuito inferior caracteriza-se predominantemente pelo crédito não 

institucionalizado enquanto no circuito superior marginal prevalece o uso do crédito 

institucionalizado, porém tendo condições do crédito não institucional. 

A margem de lucro é uma das características importantes para definir os circuitos. 

No circuito superior, essa margem é reduzida por unidade, mas importante para o montante 

das negociações24. O circuito inferior tem uma elevada taxa de lucro por unidade, garantindo 

a sobrevivência imediata dos seus agentes, mas em relação ao montante essa taxa é limitada.  

Para o circuito superior marginal, os ganhos por unidade são amplos nas vendas; 

por exemplo, sacoleiras que compram roupas na Feira da Sé em Fortaleza-CE, Caruaru-PE e 

vão para suas cidades de origem, segundo pesquisa de campo, chegam a vender a mercadoria 

pelo dobro do preço comprado ou mais do que isso. Embora elas tenham muitas despesas e 

trabalho em todo o trajeto de aquisição da mercadoria, suas vendas têm uma margem de lucro 

individual importante. 

                                                 
24 Santos (2008) diz que essa característica não se aplica aos produtos de luxo. 
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No entanto, no setor produtivo confeccionista, a margem de lucro é limitada. 

Embora uma indústria esteja no circuito superior marginal, tendo o pagamento de seus 

trabalhadores feito por meio de dinheiro, mesmo que não seja o salário mínimo, os ganhos são 

limitados, pois quando ela costura geralmente para uma grande empresa já tem fixado um 

valor para as contratadas. 

Essa condição acontece nas pequenas oficinas confeccionistas do circuito inferior, 

mas essas oficinas, como muitas vezes não têm seu pagamento por meio de dinheiro líquido, 

chegam a ter uma mínima maior margem de lucro. 

A relação entre compradores se dá de diferentes maneiras entre os circuitos da 

economia urbana. No circuito superior, as relações são impessoais ou, como Santos (2008) 

afirma, com papéis. São relações jurídicas, que passam por órgão reguladores e instituições 

que reconhecem juridicamente acordos e contratos ou por sites que garantem uma certa 

segurança em comprar pela Internet.  

No circuito inferior, as relações se dão personalizadas, com o contato direto entre 

comprador e vendedor, seja no comércio ou na aquisição de mercadorias, no caso na indústria 

de confecção. Mas, nos últimos anos, fábricas confeccionistas estão usando técnicas 

alternativas pela Internet ou celulares smartphone-WhatsApp ou Facebook, tanto para a 

propaganda como para a venda de mercadoria. 

O circuito superior marginal está em uma transição, opera no caráter pessoal, mas 

suas condições em busca de uma entrada possível no circuito superior faz com que ele busque 

relações impessoais, muitas vezes através de bancos, com facilidade de crédito. 

Os custos fixos, como infraestrutura, local de produção, venda, transportadoras, 

investimentos em comunicação, são importantes para os circuitos superior e superior 

marginal.  

O circuito inferior, embora tenha adquirido algumas características importantes 

em seu redimensionamento, busca a contenção de despesas, investindo pouco ou buscando 

alternativas baratas para sua dinâmica econômica. No caso, ele prefere usar apenas uma 

página de Facebook a montar e pagar um domínio próprio na Internet. 

A publicidade é um aspecto que será discutido no capítulo 6, mas de antemão 

pode-se dizer que ela se faz necessária tanto no circuito superior quanto no circuito superior 

marginal. No circuito inferior ela é pequena, porém, na atualidade, esse circuito tem buscado 

novas formas de publicidade, embora primitivas. 

A reutilização de bens é nula para o circuito superior, que busca uma maior 

rotação de insumos e mercadorias. Não há condições de reutilização de mercadorias, as quais 
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muitas vezes podem ser recolhidas e tiradas de venda. 

Muitas marcas de grife ou de algumas lojas de departamento que têm uma 

clientela mais segmentada, quando alguma mercadoria não está sendo bem avaliada no 

mercado, tendem a preferir ter o prejuízo de recolher e não colocar mais a venda o 

confeccionado ou o acessório a arcar com uma imagem negativa do produto. 

No caso do circuito superior marginal, pratica-se a reutilização, porém ela é 

evitada. Muitas vezes as empresas estão em fase da busca de construção de um capital que 

lhes possa dar mais condições de giro, aí não perdem a oportunidade de fazer uma 

reutilização. Já no caso do circuito inferior, a reutilização é frequente. Muitas peças podem 

sofrer adaptações importantes para a manutenção do circuito; quando chega a estação mais 

seca, calças viram bermudas, blusas de mangas compridas viram camisetas, por exemplo. 

Na obtenção de capital, o qual Santos (2008) chama de Overhead capital, 

principalmente vindo do Estado e de bancos estatais, o circuito superior sempre foi 

beneficiado.  

O circuito inferior por muitos anos não teve acesso à obtenção de capital, restrito 

ao circuito superior. Nos últimos anos houve a expansão do crédito e o circuito inferior teve 

acesso a esses créditos, por meio de políticas gestadas nas últimas décadas, principalmente no 

Brasil. O circuito superior marginal, um elo dos dois circuitos, também se beneficia de capital 

e passa a ter acesso a créditos. 

A ajuda governamental para o circuito superior sempre foi importante. Santos 

(2008) ressalta o papel do Estado para a promoção de empresas que operam nesse circuito. 

Principalmente os estados dos países não desenvolvidos oferecem condições de infraestrutura 

e manutenção para empresas em seus espaços nacionais. Muitas vezes o próprio Estado é 

financiador de projetos para a captação de indústrias ou empresas do circuito superior.  

Pereira Júnior (2011), estudando a indústria do Ceará, afirma que prioritariamente, 

nos últimos anos, o Estado deu condições essenciais para a constituição de empreendimentos 

internacionais e nacionais, do Sul e Sudeste, no setor de calçados, têxtil e de alimentos, em 

detrimento das indústrias locais. Tais condições se davam pela isenção de impostos, 

incentivos ficais, locações privilegiadas.  

 
 
Ao agir assim, aproveitaram amplas oportunidades fiscais oferecidas pela política do 
estado e outras vantagens disponíveis no território, a exemplo de uma mão de obra a 
baixo custo e uma localização privilegiada para com os mercados europeus e norte-
americanos (PEREIRA JÚNIOR, 2011, p. 75). 
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Com isso, a chegada de indústrias e empreendimentos no circuito superior é 

importante também para o circuito inferior, pois muitos dos processos produtivos em alguns 

empreendimentos industriais movimentam pequenas indústrias desse último circuito. 

No caso da Marisol, situada no município de Pacatuba, RMF, a empresa transfere 

uma etapa de produção para pequenas indústrias, principalmente no município de Fortaleza, 

capital do estado. 

Andrade (1984) afirma que, para as indústrias tradicionais como de cimento, 

produção de açúcar, têxtil e de confecção, muitas vezes essa relação entre as grandes firmas 

internacionais e o Estado é uma condição para que empresas nacionais e locais entrem em 

falência pela concorrência avassaladora ou sejam incorporadas aos grandes empreendimentos 

que chegam ao território nacional por meio da relação grande capital e Estado. 

Para o circuito superior, é muito importante a presença do Estado como agente 

promotor de fixos em seu território para uma possível instalação e até como credor para 

projetos que ainda não tenham um lucro real.  

Para o circuito superior marginal e para o circuito inferior, o Estado se faz mais 

presente como condicionante de políticas de incentivos produtivos para exportação e crédito, 

medidas voltadas para o circuito superior. A inserção do circuito inferior se estabelece pelo 

surgimento de pequenas linhas de empréstimos para alguns negócios. 

A dependência ao exterior é importante no circuito superior. Muitas vezes sua 

administração, seu gerenciamento, suas vendas e grande parte de suas atividades são voltados 

para o exterior. É o caso da produção confeccionista de países da Ásia e da América Latina, 

onde a confecção é enviada para a costura, mas seu protótipo e suas vendas são voltados para 

o mercado estadunidense ou europeu.   

No circuito superior marginal isso é relativo. A maior inserção desse circuito está 

na busca de vendas no exterior. Seu gerenciamento e sua administração e produção estão em 

escalas locais, mas hoje busca exportar mercadoria, através de facilidades, mesmo que 

pequenas, no comércio internacional. 

Para o circuito inferior, essa dependência ao exterior é reduzida e quase nula, 

ganhando uma pequena importância nos últimos anos com a inserção de vendas. Mas no caso 

da indústria de confecção, em muitos países asiáticos e da América Latina, mesmo que uma 

pequena oficina esteja no circuito inferior é importante sua relação com o exterior, pois suas 

encomendas de costura vêm de outros países, ainda que seus contratos muitas vezes não sejam 

feitos de maneira direta, mas por meio um atravessador. 
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Diante dessas considerações na busca da atualização dos circuitos da economia 

urbana, vê-se que uma atividade essencialmente urbana, que é a indústria de confecção, está 

dentro dessas modificações pelas quais os circuitos espaciais da economia vêm passando.  

A indústria de confecção é um dos segmentos produtivos que tem uma capacidade 

de se articular desde a escala local à global. Não se tem condições de analisar esse ramo 

industrial sem entender seus fluxos globais produtivos. Há uma relação direta entre quem 

entrega os insumos para serem produzidos e quem costura as peças, que são pequenas 

indústrias estabelecidas em países não desenvolvidos. 

A existência dessa articulação é essencial para que exista essa indústria de 

confecção, tanto em países pobres como ricos, para assim haver o fluxo global de comércio de 

produtos confeccionados. 

Dentro desse pensamento procura-se, no próximo capítulo, estudar as relações 

produtivas, comerciais e trabalhistas globais responsáveis pela existência da indústria de 

confecção no espaço urbano contemporâneo.  

Abreu (1986) afirma que essa indústria não é um segmento novo no espaço 

urbano. Sua existência remonta ao final da Idade Média, dentro da casa dos camponeses, 

depois passando pelas Corporações de Ofícios no período manufatureiro, indo para o grande 

galpão produtivo depois da Primeira Revolução Industrial, mas que no período chamado de 

flexível, após os anos 1970, volta à casa do trabalhador, se modificando, mas no urbano. 

Mesmo que na Idade Média essa indústria estivesse muitas vezes nos feudos, sua expansão se 

deu nas cidades, onde até hoje é o espaço essencial para que ela exista. 

Krost (2016) concorda com Abreu (1986) quando afirma que a indústria de 

confecção, embora tenha se proliferado no século XX, como uma nova organização produtiva 

da indústria de confecção, tem origem no século XVI, alavancando a mudança do artesanal 

para a manufatureira e fabril. A indústria ressurge com expressão em um mundo totalmente 

novo, mas que acolhe a forma de produção em facção, na qual “[...] o servo deu lugar ao 

trabalhador livre, a economia regional se globalizou” (KROST, 2016, p. 112). 
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3 A ARTICULAÇÃO E A FRAGMENTAÇÃO DOS CIRCUITOS DA ECONOMIA 

URBANA NA CADEIA DE PRODUÇÃO CONFECCIONISTA DO ESPAÇO 

URBANO 

 

No presente capítulo, busca-se refletir sobre a produção e a circulação de 

confecções no espaço global, mostrando a importância dessa indústria na dinâmica atual do 

espaço. Ela está localizada sobretudo nos países não desenvolvidos, centralizando capital nos 

chamados países ricos e produção nos países periféricos. A indústria de confecção é uma 

atividade do urbano, significativa no número de postos de trabalho. Sendo uma categoria que 

será estudada na segunda parte do capítulo. Nessa parte, aborda-se sobre as condições do 

trabalhador na indústria de confecção, as situações trabalhistas, os locais onde essa produção é 

feita e o perfil da mão de obra. Esses fatores serão analisados como uma forma de buscar a 

explicação da localização dessa indústria em um espaço específico, no caso os países não 

desenvolvidos. 

Na terceira parte do capítulo, analisa-se a importância da indústria de confecção 

para o Brasil e o Nordeste e relacionam-se os investimentos e as políticas públicas 

implantadas pelos governos Lula (2003-2010) e Dilma (2010-2016) e a repercussão dessas 

ações na produção de confecções dos estados pesquisados. 

O conteúdo deste capítulo se fundamentou em uma bibliografia específica da 

temática, além de trabalhos de campo realizados em algumas confecções, no caso de Fortaleza 

e outras cidades do Nordeste, que em muitos aspectos mostram condições semelhantes às de 

outros países. Portanto, a reflexão busca relacionar o teórico e o empírico como forma de 

vislumbrar de maneira mais nítida o fenômeno e o objeto estudado. 

 

3.1 Produção e circulação de confecção nos circuitos inferior da economia urbana no 

espaço periférico mundial 

 

 

A produção de confeccionados acontece primordialmente nos países chamados de 

periféricos, aqueles situados na Ásia, na América Latina e na África25. A confecção está 

sobretudo nos países que tiveram um processo de urbanização e industrialização dependente, 
                                                 
25 Santos (2010), na obra A Urbanização Desigual, fala das diferenças do processo de industrialização e 
urbanização do mundo não desenvolvido. O autor afirma que as diferenças sociais e econômicas entre os países 
desenvolvidos e os não desenvolvidos foram essenciais para a formação do espaço produtivo e urbano atual 
desigual. 
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sendo a rede urbana desses países estruturada em grandes cidades macrocefálicas, povoadas 

por um significativo número de imigrantes vindos do campo, gerando por consequência uma 

diferenciação de renda desigual entre cidade e campo (SANTOS, 2010). 

Assim, os principais países produtores de confeccionados e insumos são, 

geralmente, países subdesenvolvidos26. Grande parte das mercadorias confeccionistas que 

circulam no mercado mundial são produzidas particularmente por países asiáticos.  

Somente a China e seu território especial, Hong Kong, têm uma participação de 

49,7%27 da produção mundial, com 23,696 mil toneladas de insumos e vestimentas, segundo 

dados da Abit. A Índia tem uma significativa presença nesse mercado, no entanto fica bem 

atrás da China, pois a primeira tem uma inserção na produção de 7,1%, correspondendo a 

3.391 mil toneladas na produção mundial, enquanto a China é responsável por quase 50% da 

produção. 

O Brasil está entre os principais produtores mundiais. Sua participação é de 2,5%, 

correspondendo a 1.215 toneladas de produtos confeccionistas. Mesmo com uma participação 

proporcional ínfima em relação à China, o Brasil tem uma importância significativa na 

América Latina como produtor de confeccionados. O Mapa 1 mostra os principais produtores 

mundiais do ramo. 

 

                                                 
26 Em 1955, representantes de 29 países da África e da Ásia se reuniram em Bandung, Indonésia. Era a primeira 
ocasião em que essas nações recém-descolonizadas se encontravam como grupo para reconhecer seus interesses 
e identidades comuns. Eles alegavam ser diferentes tanto do mundo capitalista como do mundo socialista. Como 
grupo não-alinhado, eles representavam um “terceiro mundo”. A Conferência de Bandung foi organizada para 
chamar a atenção sobre questões político-anticolonialistas e a criação de um movimento não-alinhado com uma 
poderosa voz ativa na comunidade internacional. Nascia assim o Terceiro Mundo como conceito político. A 
solidariedade desse movimento político pode ser rastreada através de sucessivas conferências anuais de não-
alinhados, enquanto a eficácia da união do Terceiro Mundo foi observada na influência que ela veio a exercer na 
política e na prática de instituições globais como as Nações Unidas (p. 189). 
27 Dados fornecidos pela Abravest (2015).  
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Mapa 1 – Produção Mundial de Confeccionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Abravest (2015). 
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Como evidenciado no Mapa 1, os países asiáticos lideram quase em absoluto a 

produção de confeccionados: China, Índia, Paquistão, Turquia, Malásia, Bangladesh, Tawain, 

Vietnã e Indonésia são responsáveis por 74,4% da produção mundial, mostrando, portanto, 

um posicionamento significativo nesse setor produtivo. Para Michalet (1993), há uma 

incontestável diferença salarial entre os países ditos industriais e os países subdesenvolvidos. 

Para o autor, as relações de horas trabalhadas são indiscutivelmente maiores nos países não 

desenvolvidos.  
 
A duração do trabalho é mais longa do que nos países subdesenvolvidos. A semana 
de trabalho é, em média, de 50 horas na Colômbia, 51,6 horas na Coreia do Sul, 49,5 
horas em Cingapura; atinge, porém, apenas 40,6 horas nos Estados Unidos e 42,7 
horas na Alemanha (em 1972) (MICHALET, 1993, p. 160). 
 
 

Assim, a busca de superlucros é feita pelo aumento de horas trabalhadas, através 

da mais-valia absoluta, a qual se estrutura como uma das formas de as grandes empresas 

diminuir as “incertezas"28 em seu processo de lucratividade. Dentro dessas condições, o 

surgimento de um circuito inferior é fundamental para que se estruture o sistema internacional 

produtivo. 

A estruturação do circuito inferior nesses países faz com que grandes marcas 

internacionais realizem o processo de montagem de suas peças nesses locais. Geralmente as 

marcas estão sediadas em países desenvolvidos, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, 

principalmente, e a confecção e a costura estão nos chamados países periféricos.  

Dentro das condições modificadoras do modo de produzir empreendidas nos anos 

1970, a indústria de confecção se localiza em novos espaços produtivos que antes não eram 

tratados como industriais. Para Krost (2016, p. 48),  

 
Automação, just-in-time29, trabalho em equipe, flexibilização da mão de obra, gestão 
participativa, controle de qualidade e subcontratação são as palavras-chaves desse 
modelo horizontalizado de empresa, cujos efeitos se expandiram por todo o planeta 
na medida em que a concorrência por mercados também ganhou dimensões globais. 

 
Como afirma o autor, a indústria de confecção, através de uma nova engenharia de 

produção, conseguiu modificar sua estrutura produtiva, suas relações com outros segmentos e 

                                                 
28 Para o autor, a incerteza “[...] constitui o objetivo principal das grandes empresas. Este argumento explicaria a 
constituição de uma EMN, na medida em que ela consegue obter assim uma estreita integração em escala 
mundial, por intermédio da verticalização e homogeneização de suas atividades”. (Michaelt, 1993, p. 151). EMN 
é a sigla de Empresa Multinacional.  
29 Para Kon (1999) o just-in-time é produção somente necessária, no momento certo evitando estoques, com 
poucos gastos e evitando perdas. Também dentro dessa análise a autora define kanban como o processo de 
produzir só quando necessário, “só repor o que for consumido.” (p. 124), “sendo a filosofia japonesa” (p. 124) de 
produção. 
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sua localização pelo planeta. A “internacionalização da produção é, portanto, um fenômeno 

inegável e relativamente novo” (Michalet, 1983, p. 20). Muitas empresas transferem todo o 

seu processo produtivo para o exterior.  

As relações de matrizes empresariais se dá em vários aspectos. Pode ocorrer de a 

empresa estrangeira comprar a maioria das ações e se tornar majoritária, ou fazer uma relação 

paritária, no regime de uma joint venture, que compreende empresa conjunta, no qual “[...] a 

EMN30 está disposta a dividir o capital de sua(s) filial(ais) na base de 50/50, com associados 

locais (Michalet, 1993, p. 25). 

Compreende-se então que a horizontalização da empresa permite que estruturas 

como escritórios, laboratórios, galpões de fábrica e compradores possam estar em diversos 

locais do planeta. A desconstrução da verticalização horizontal proporcionou uma nova forma 

de a empresa estruturar-se num ramo produtivo. Muitas empresas multinacionais instalaram a 

chamada “filial-atelier” (Michalet, 1993, p. 169), na qual a unidade produtiva não funciona 

isoladamente, estando ligada por relações horizontais e verticais. 

Os modelos gerais baseados em grandes estruturas produtivas, concentradas em 

espaços específicos, cede lugar a uma nova forma de articulação produtiva e gerencial.  

Garofoli (1993), refletindo sobre as modificações espaço-produtivas da Itália após 

a crise dos anos 1970, afirma que com as pequenas e médias empresas uma nova organização 

espacial pode se estruturar. Dentro dessa nova forma de articulação empresarial e produtiva, 

fatores31 norteadores dos anos 50 e 60 se tornaram empecilhos para as novas articulações 

espaço-empresarias e produtivas. 

Escritórios nos Estados Unidos, laboratório na França e galpão na Índia se 

tornaram comuns e princípio para uma maior condição produtiva das chamadas indústrias de 

subcontratação em sua produção. Tal condição é fundamental para a estruturação das relações 

empresariais produtivas. É significativo saber que, no caso da Itália, a desconcentração e a 

rearticulação espacial e produtiva não se basearam, apenas, na política empresarial de 

determinadas empresas na verticalização. Muitas pequenas e médias empresas se articularam 

entre si, sem necessariamente ser braços de grupos econômicos maiores em busca de 

melhores condições produtivas.  

Para Garofoli (1993), vocações locais produtivas, unidades familiares 

organizadas, vocação para um ramo específico produtivo (como calçado, confecção, entre 

                                                 
30 EMN – Empresa Multinacional. 
31 Tais fatores, para Garofoli (1993), estavam representados nas grandes cidades, no caso da Itália, localizadas no 
noroeste. Mão de obra sindicalizada que proporcionava uma maior rigidez ao mercado de trabalho. 
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outros ramos), com um acesso maior a tecnologias produtivas e informacionais, 

possibilitaram a estruturação de novas áreas industriais na Itália. Para o autor,  

 
[...] existe, de qualquer maneira, a divisão das tarefas32, mas não dependência 
entre os vários sistemas territoriais e entre ás várias regiões: a articulação territorial 
do sistema econômico italiano dos anos 70 e dos primeiros anos da década de 80 
teria, em outros termos, gerado integração na diferença, com base em consistente 
heterogeneidade estrutural dos modelos de desenvolvimento regional (GAROFOLI, 
1993, p. 70). 

 
Assim, como estamos até aqui refletindo, a rearticulação de novas pequenas e 

grandes empresas não necessariamente tem que passar pelo processo de expansão de uma 

grande empresa. O surgimento de um novo espaço produtivo não depende da expansão de um 

espaço já existente. Assim a rearticulação empresarial e produtiva não tem obrigatoriamente 

essa dependência para a sua existência, mas procura articulações heterogêneas para a sua 

estruturação33, fato verificado na Itália. 

Krost (2016, p. 65) afirma que as relações sociais são fragilizadas, a competição 

se torna cada vez mais valorizada e as relações perenes e duradouras são diminuídas por 

relações mais superficiais e objetivas, “[...] tudo se fluidifica, se transforma, se desfaz”. Essas 

características são evidentes nos modelos de reestruturação industrial.  

O “tudo”, como o autor salienta, são as antigas condições de trabalho, as relações 

de trabalho fordistas, que nos últimos anos não desapareceram, mas que sofreram 

modificações e adaptações para as novas condições que autores como Harvey (1992) chamam 

de produção flexível a partir dos anos 1970. 

Como salientado pelo autor, a flexibilidade é uma condição importante para a 

estruturação da indústria de confecção e de outros segmentos que a buscaram como uma 

estratégia de permanência no mercado e em condições produtivas lucrativas. 

Silveira (2010, p. 77), refletindo sobre as condições dos países não desenvolvidos, 

afirma: “Esse novo período do capitalismo pode ser reconhecido pela dominação das 

empresas multinacionais sobre as frágeis estruturas políticas, econômicas, sociais e territoriais 
                                                 
32 Destacado pelo autor. 
33 Cabe ressaltar que o modelo estudado por Garofoli (1993) é baseado no italiano, com suas especificidades 
produtivas e espaciais locais. É interessante saber que desconcentração industrial italiana não foi, apenas, 
orientada por “novas” plantas industriais em novos espaços; tal processo foi feito por grande empresas, como 
aconteceu no Brasil com a Sudene a partir dos anos 60. No caso italiano, houve a desconcentração industrial 
baseada na pequena e média empresa, não necessariamente articulada a grandes grupos econômicos.  
No caso do Brasil, a tentativa de desconcentração industrial partiu da reposição de unidades produtivas ligadas a 
grandes grupos econômicos do Sudeste brasileiro, mandando para o Nordeste do país técnicas, muitas vezes, 
ultrapassadas de produção. No caso brasileiro, tal política foi implantada pelo governo federal; no caso da Itália, 
a rearticulação industrial esteve mais ligada a empresas, sem necessariamente ter havido a coordenação do 
governo, que esteve voltada para a manutenção das grandes unidades produtivas localizadas no Norte daquele 
país. 
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dos países subdesenvolvidos”.  

Quando a autora analisa essas condições de fragilidade das estruturas dos países 

não desenvolvidos, mostra que esses países acolhem estruturas industriais nas quais muitas 

vezes têm sua produção em condições não aceitáveis nos territórios nacionais dos países de 

origem das empresas. Tais condições de trabalho estão muitas vezes dentro do circuito inferior 

da economia urbana, gerando uma estrutura produtiva entre empresas e oficinas de montagem 

de peças de vestuário.  

Para Michalet (1983), as indústrias não se limitam a vender apenas no exterior. As 

corporações produtivas, no período atual, deslocam seu setor produtivo para outros países, 

“[...] transferem indústrias inteiras, retiram certos setores do seu berço original para instalá-los 

em outras economias desenvolvidas e em regiões periféricas subdesenvolvidas” 

(MICHALET, 1983, p. 11). E muitas vezes burlam leis locais.  

A dinâmica dos circuitos da economia urbana – o circuito inferior, voltado para 

uma população em condições de pobreza, mas atualmente voltado não apenas a essa categoria 

social, e o circuito superior, dono, segundo Santos (2008), de grandes reservas de capital, com 

empresas monopolistas e mão de obra qualificada – constitui uma divisão espacial na criação, 

produção e circulação de confecção no mundo chamado de globalizado. 

Não se pode falar, apenas, em uma divisão norte-sul. A especificidade dos países 

do norte é que eles estão voltados para a criação e circulação dos confeccionados, e a dos 

países do sul é que estão direcionados para a costura da vestimenta. Portanto, não é apenas 

uma condição de dualidade, mas de especificidades criadoras de articulações para que os 

fluxos de mercadorias, capital e mão de obra aconteçam. Firkowski (2005, p. 69)34, 

analisando a distribuição das empresas e unidade produtiva afirma:  

 
Concentração e descentralização devem ser compreendidas como duas faces de um 
mesmo processo, portanto, a partir de uma relação dialética, onde, ao mesmo tempo 
em que as atividades produtivas (as plantas industriais propriamente ditas) se 
desconcentram territorialmente, inserindo novos lugares ao processo produtivo, têm-
se, por outro lado, uma grande concentração, em poucos lugares privilegiados, das 
atividades relacionadas à decisão da gestão, além de produção e inovação.  

 
Portanto, a localização das firmas e de suas unidades produtivas está condicionada 

a um processo dialético, em que poucos espaços têm acesso às atividades de gestão. 

Entre as contradições na produção de confecção no mundo globalizado está o fato 
                                                 
34 Firkowski (2003) também analisa os conceitos relacionados aos locais de instalação industriais quando fala 
greenfields regions, caracterizados como novas regiões de localização industrial com características de baixa 
atuação sindical e busca de investimentos internacionais, e brownfileds, antigas áreas de industrialização as quais 
não estão sendo mais utilizadas para esse fim. 
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de haver articulação através de fluxos entre os países desenvolvidos e os não desenvolvidos. 

As especificidades proporcionam as condições de fluxos intensos na indústria de confecção 

mundial.  

Mão de obra barata, condições de trabalho que muitas vezes fogem às regras35 

aceitáveis mundialmente, aglomeração de pobreza são condições essenciais para a 

estruturação do circuito inferior. Já mão de obra qualificada, capitais e condições técnicas 

modernas, constituem variáveis estruturais para o circuito superior. Diante dessas condições, 

proporciona-se uma especificidade mundial na indústria de confecção, porém essa 

especificidade é fonte de uma condição de articulação de fluxos. 

Mesmo sendo um produtor significativo no ramo confeccionista, o Brasil possui 

uma balança comercial deficitária, pois importa mais que exporta insumos e confeccionados. 

A deficiência da balança comercial do Brasil é de US$ 148,181.796 mil dólares, pois grande 

parte do material utilizado para a montagem e costura das peças de confecção vem de países 

asiáticos. O Fluxograma 1 mostra a relação que  o Brasil tem com os países para onde ele 

importa e para onde exporta36 insumos e vestimentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como foi evidenciado, os 

principais países exportadores de mercadorias para o Brasil são os asiáticos: China, Hong 

Kong, Malásia, Vietnã. Esses países têm uma produção significativa de insumos e 

confeccionados sintéticos e artificiais para o uso tanto nacional como internacional. Nas 

figuras 5 e 6 a seguir, vê-se carregamento e caixas de insumos de origem de países asiáticos 

                                                 
35 Tal condição é intensamente verificada na China. 
36 Os principais países exportadores de insumos e vestimentas para o Brasil são: China, Índia, Peru, Hong Kong, 
Vietnã, Malásia, Portugal, Itália e Argentina. Os principais países importadores de insumos e vestimentas do 
Brasil são: Paraguai, Estados Unidos, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Japão, Portugal e Nova Zelândia. 
 

Fluxograma 1 – Relações de importações e exportações entre Brasil e outros países produtores e 
consumidores de insumos 

Balança Comercial do Setor de Vestuário 
Exportações – Importações= 2,087.204.000 – 150, 269.000=  -148,181.796. 

Países que o Brasil importa insumos e confeccionados.  
Valor das importações brasileiras do vestuário : U$ 

2,087.204.000. 

 

Países que o Brasil exporta insumos e confeccionados. Valor 
das exportações brasilerias do vestuário:U$150,269.000 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Abravest (2015). 
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em uma indústria de confecção em Fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como mostrado nas figuras 5 e 6, grande parte das fábricas de confecção tem a 

origem de seus insumos no comércio com os países asiáticos. O carregamento de insumos 

mostrado nas citadas figuras ocorreu numa facção que trabalha para a marca DelRio em 

Fortaleza-Ceará. A marca tem uma produção dividida em quatro galpões, três deles no bairro 

Serrinha em Fortaleza, e um (sede) localizado no município metropolitano de Maracanaú. 

Essa fábrica tem a produção totalmente voltada para a moda íntima e feminina.  

Andrade (1984) afirma que alguns países ricos têm uma significativa produção de 

fibras sintéticas e artificiais, ligada, principalmente, a uma moderna indústria química. No 

entanto, essa produção de sintéticos foi-se deslocando para outros espaços, principalmente os 

países asiáticos, que ofereceram condições produtivas significativas para insumos de 

confecção. 

 Segundo Dan (2001), no final da década de 1980 os produtos têxteis e o vestuário 

ultrapassaram a importância do petróleo no mercado de exportação chinês, mostrando a 

importância da indústria de vestuário para a economia daquele país.  

Figura 5 – Caixas com insumos para a 
costura de moda íntima em uma 
facção em Fortaleza-Ceará 
 

Figura 6 – Carregamento de insumos 
para a costura de moda íntima em 
uma facção em Fortaleza-Ceará 
 

Fonte: Santos (2016). Fonte: Santos (2016). 
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Amaral37 (2008) ressalta que países do sudeste asiático têm uma grande produção 

de fibras sintéticas, como Nylon38 e Poliéster39. Esses materiais sintéticos e artificiais chegam 

ao mercado de diversos países tendo mais condições de ser adquiridos pela indústria de 

confecção para a montagem e costura de suas mercadorias, pois os preços deles são mais 

baratos. 

Os países ditos subdesenvolvidos tiveram por longos anos barreiras no mercado 

internacional de confeccionados. Os Estados Unidos e uniões econômicas como a União 

Europeia por muito tempo construíram barreiras aos confeccionados para proteger suas 

indústrias locais.  

O comércio têxtil e confeccionista é um dos mais afetados por medidas restritivas, 

que se intensificaram nos anos 1970, principalmente, para os (NICs40) asiáticos, que ocupam 

uma parte significativa do comércio mundial em um momento de baixo crescimento 

econômico global. 

Para Ten (2011), já na década de 1960, devido à concorrência comercial entre 

Europa e Estados Unidos, a indústria de confecção começa a se deslocar para a Ásia em busca 

de melhores condições produtivas. Para o autor,  

 
The key to the internal transformation of the industry in East Asia  lies in the 
changing strategies of the northern tier East Asia NIEs.  In the face of increasing 
competitive pressures from the newer wave of Asian producers (notably China, 
Malaysia, Thailand, Indonesia and more recently, Vietinam and Cambodia), as well 
as restrictions on their trade with North  America  and Europa through  the MFA, 
firms  from Hong Kong, South Korea and Taiwan progressively shiftled  other 
producion offshore. In fact Hong Kong fims began to shift clothing production other 
Asian countries as early as the  mid 1960. With the tightening grip of MTA  in the 
1970s, Hong Kong firms set up plants in the Philippines, Thailand, Malaysia and  
Mauritius subsequently, in Indonesia and Sri Lanka, to get round quota restriction. 
As the clothing industry  in  East Asia has matured and especially  in response to 
shifting  its organization  has acquired a particular  geometry that  of triangle 
manufacturing41 (TEN, 2011, p. 323-324)42 

                                                 
37 Para Amaral (2008), os tecidos e insumos à base de algodão e seda, classificados como fibras naturais, são 
mais caros e exigem indústrias mais intensivas em capital, havendo como consequência uma maior procura por 
produtos sintéticos, que são mais baratos no mercado. 
38  O Nylon foi criado para substituir a seda. É um material sintético feito pela mistura de ácido adípico e 
hexametilenodiamina. As principais peças de vestimentas feitas com esse material são meias e roupas íntimas. 
39 O Poliéster É uma fibra sintética baseada em polímeros resultados de condensação de cadeias de 
macromoléculas de grupos ésteres. Apenas o poliéster é usado na fabricação de PETs. Na indústria têxtil e de 
confecção esse material é misturado ao algodão resultando no tergal empregado na fabricação, principalmente, 
de maiôs. 
40 Países de Industrialização Recente. 
41 Grifo do autor. 
42 A chave para as transformações internas da indústria no leste da Ásia se apoia na mudança de estratégias dos 
países da NIE no bloco norte do leste asiático. Em face do aumento da pressão competitiva por parte da mais 
nova onda de produtores asiáticos (especialmente China, Malásia, Tailândia, Indonésia e mais recentemente, 
Vietnã e Camboja), bem como restrições em seu comércio com a América do Norte e Europa por meio do MFA 
(Ministro para assuntos exteriores), empresas de Hong Kong, Coreia do Sul, e Taiwan progressivamente 
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Assim, esse autor reflete sobre o processo de deslocamento da indústria de 

vestuário para a Ásia ainda na década de 1960, quando as indústrias se restringiam mais a 

Hong Kong, mas que, com o endurecimento do acordo multifibras (MFA), essa indústria 

passou a se deslocar para outros países asiáticos, formando um triângulo produtivo na 

fabricação de roupas. 

Para Benko (1998), nos anos 70 e 80 foram intensificadas formas flexíveis de 

produção em países asiáticos e latino-americanos. O autor afirma: 

 
Ali, setores especializados agrupam o têxtil, a confecção, o trabalho do couro, a 
transformação das matérias plásticas e a eletrônica.  As empresas muitas vezes se 
tornam florescentes graças à superexploração e a políticas estatais que favorecem 
uma industrialização orientada para a exportação (BENKO, 1998, p. 54). 
 

Esses “Novos Países de Industrializados (NPI)” (BENKO, 1998, p. 54) foram alvo 

de intensa presença de braços de indústrias para montagens de mercadorias. Grandes marcas 

internacionais do setor de confecção, como C&A, Brookfield, entre outras, procuram oficinas 

para a montagem de seus confeccionados, principalmente na Ásia e na América Latina. 

A procura por países de industrialização recente e mão de obra barata possibilita 

às firmas do circuito superior condições de montar suas mercadorias no circuito inferior e ter 

baixas despesas e, consequentemente, um alargamento de lucro no mercado. Essas condições 

fazem com que muitos produtos, principalmente dos países asiáticos, tenham mais 

competividade, pois têm preços mais baixos do que numa montagem em países ditos 

desenvolvidos.  

Andrade (1984) assevera que as firmas transnacionais, como são chamadas as 

firmas que atuam em diversos locais do globo, são grandes, gerenciam capitais próprios, com 

acesso a grandes quantidades de créditos na busca de matéria-prima, mão de obra barata e 

ajuda governamental local, em forma de subsídios.  

Essas firmas, geralmente, têm seu alto comando no país de origem, notadamente 

Estados Unidos, Europa e Japão, com instalação de escritórios, laboratórios e investimentos. 

Nos países onde são montados estabelecimentos, o retorno local de lucro é pequeno em 
                                                                                                                                                         
realocaram a produção para outros países para diminuição de custos. Na verdade, empresas de Hong Kong 
começaram a mudar a produção de roupas para outros países asiáticos por volta de 1960. Com o aperto no 
controle do MTA em 1970, empresas de Hong Kong montaram fábricas nas Filipinas, na Malásia, na Tailândia e 
na Maurícia e subsequentemente na Indonésia e no Sri Lanka, para tentar contornar as restrições. A indústria de 
roupas no leste da Ásia aperfeiçoou-se e reagiu à mudança na organização, a qual adquiriu uma geometria 
particular do triângulo manufatureiro (TEN, 2011, p. 323-324). Citação do próprio autor Ten (2015) no 
texto as indústrias de vestuários. 
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relação ao arrecadado nos países no qual ocorre a produção. Tais fatores locacionais fazem 

com que muitas vezes as economias do centro capitalista percam número de empregos e 

tenham concorrência de produtos feitos em outros países, podendo prejudicar alguns setores 

industriais, como o têxtil ou de vestuário, classificados como tradicionais.  

Nesse cenário, o comércio têxtil e de vestuários desde os anos 1970 tem sido 

regrado pelo Acordo Multifibras43. Esse acordo estava presente em cerca de 70% a 80% dos 

fluxos do comércio mundial têxtil e de vestuário (AMARAL, 2008).  

Com a Rodada Uruguai (1986) houve a redução gradativa de barreiras comerciais, 

e o mercado internacional têxtil e confeccionista passou a ter novas dinâmicas de produção e 

fluxos de mercadorias.  

A China e outros países asiáticos passaram a se beneficiar da redução progressiva 

e do fim do Acordo Multifibras. No entanto houve a implantação de acordos bilaterais para 

conter a entrada excessiva de confeccionados asiáticos, evitando um possível 

desmantelamento das indústrias nacionais, principalmente dos Estados Unidos, do Canadá e 

de países da União Europeia. 

Embora seja feito todo um discurso de integração internacional por meio da 

globalização, tendo como suporte o meio técnico-científico-informacional, como Milton 

Santos denomina o atual estágio das condições mundiais, a presença de limites e barreiras é 

frequente, embora se tenha uma falsa apregoação dos espaços nacionais sem fronteiras. 

O meio técnico-científico-informacional, embora seja sentido em todos os locais 

do planeta, não é compartilhado por todas as nações ao mesmo tempo. A difusão do 

conhecimento segue uma regra sobre a qual Michalet (1993, p. 121) comenta o seguinte: 

 
Os países desenvolvidos detêm o monopólio da P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) 
e da inovação. O saber se difunde em seguida, com uma velocidade maior ou menor, 
até os países periféricos. Estes se encarregam então de pôr em prática uma 
tecnologia ready made. Eles não possuem o controle desta técnica. Apenas 
tornaram-se uma base de fabricação industrial. 
 

Diante do exposto, vê-se que o compartilhamento do meio técnico-científico- 

informacional se faz em tempos diferentes, entre as nações ditas desenvolvidas e não 

desenvolvidas. Em meio à criação de discursos que pregam o período atual de globalização, o 

qual permite o fim dos limites nacionais e a possibilidade do espaço mundial para a realização 

de atividades, na realidade não se evidencia isso, pois a propagação de P&D, embora fruto 

direto da globalização, obedece as fronteiras nacionais e econômicas do “mundo sem 

                                                 
43 O Acordo Multifibras foi renegociado por diversas vezes até a Rodada Uruguai, na qual foi instituída a 
Organização Mundial do Comércio (OMC), que projetou o fim dessas barreiras até 2005. 
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fronteiras”.   

Santos (2000, p. 18) afirma que “[...] o primeiro seria o mundo tal como nos 

fazem vê-lo: a globalização como fábula; o segundo seria o mundo tal como ele é: a 

globalização como perversidade; o terceiro, o mundo como ele pode ser: uma outra 

globalização”. 

O mito de uma globalização44 é apregoado, e essa fábula chamada de 

globalização, como o autor afirma, se mostra relativamente destituída de praticidade, tendo 

uma realidade diferente, na qual essa globalização se apresenta como uma condição de 

dominação para poucos países e firmas. 

Esses países têm a possibilidade de estar presentes em praticamente todo o espaço 

mundial, mas fecham suas fronteiras quando ameaçados, quando passam a sofrer concorrência 

comercial, no caso do setor de vestuário. Sobretudo os Estados Unidos e a União Europeia se 

protegem para salvar sua indústria nacional contra os países asiáticos, principalmente. 

A proposta de Santos (2000) seria uma outra globalização45. Assim, esse “[...] 

mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta 

quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas [...]” (SANTOS, 2000, p. 19).  

Porém, nesse momento, há a possibilidade da “simultaneidade no espaço” 

(NICOLAS, 1998 p. 92), fazendo com que as especificações locais tenham dinâmicas 

sincrônicas no espaço-tempo internacionalizado pela globalização. A propósito, Silveira 

(2010, p. 79) afirma: 

 
Uma característica do período atual é a necessidade de criar condições para a maior 
circulação de pessoas, produtos, mercadorias, dinheiro, informação e ordens. Poucas 
são as porções do planeta que não registram tal mandato, ainda que sua realização 
não se concretize plena nem uniformemente. 

 
 Quando a autora reflete sobre as condições do momento atual, mostra que 

muitas condições técnicas e financeiras são difundidas para que haja uma expansão de 

negócios para qualquer local do planeta.  

Mesmo que essas condições sejam postas para atuar em qualquer local do mundo, 

elas não se realizam uniformemente no planeta. Assim, como assegura Santos (2000), a 

homogeneidade buscada e muitas vezes apregoada pela globalização não se realiza 
                                                 
44 Milton Santos compreende a globalização como “[...] o ápice do processo de internacionalização do mundo 
capitalista. Para entendê-la, como, de resto, qualquer fase da história, há dois elementos fundamentais a levar em 
conta: o estado das técnicas e o estado da política” (SANTOS, 2000, p. 22). 
45 Santos, em outros trabalhos, mostra que o atual período é um momento que o homem tem uma maior 
disponibilidade de recursos, no entanto, é nesse período que tais recursos são mais privatizados e restritos a uma 
grande maioria. Uma outra globalização talvez se construísse não pela interrupção de avanços técnicos, mas em 
sua socialização. 
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concretamente. 

Pereira Júnior (2011, p. 50) assevera que esse espaço é constituído pelas  

 
[...] relações de apropriação e dominação numa sociedade fundada na 
produção/circulação/consumo de mercadorias. As contradições apreendidas no 
espaço serão manifestações da lógica desse sistema. 
 

Como Santos (2008) afirma, há uma variação de local para local, embora os 

constituintes do espaço sejam os mesmos. E essas diferenças são ressaltadas pelas 

contradições que existem na construção do espaço capitalista, não podendo, portanto, ter uma 

homogeneidade global pregada por um discurso que fundamentava a globalização como um 

fenômeno que necessariamente acaba com as especificidades locais. 

Na indústria de confecção, na qual uma mesma marca envia para diversos países 

suas vestimentas para serem costuradas, não há como ter uma uniformidade global do 

processo produtivo. Mesmo que a costura seja a mesma, as formas de costurar são diferentes. 

Essas diferenças se dão no tipo de mão de obra, nas condições dos estabelecimentos de 

costura, nas legislações de cada país, na relação com os atravessadores.  

Enquanto no México existem legislações próprias para a produção de vestimentas 

em péssimas condições trabalhistas, as maquilas, no Brasil essas formas muitas vezes não são 

aceitáveis. Houve caso de fechamento de diversas oficinas em São Paulo pelo Ministério 

Público por empregarem mão de obra boliviana e paraguaia em péssimas condições de 

trabalho. Trabalhos de Lipietz (1988) apontam que necessariamente o “mundo 

subdesenvolvido” não é o mesmo em qualquer espaço. Não há uma homogeneização que 

possibilite uma leitura e regras gerais, pelo contrário, a homogeneização do espaço é algo 

muito difícil para o estudo espacial.  

Na indústria de confecção, a produção de vestuários se mostra disseminada por 

vários países, especialmente por nações subdesenvolvidas, porém a unidade de dominação se 

mostra concentrada, sendo a condição mais visível as barreiras comerciais feitas atualmente 

pela OMC46.  

Haesbaert e Goncalçalves (2005, p. 24), refletindo sobre o fenômeno da 

globalização, afirmam o seguinte 

 
À medida que grandes grupos empresariais começaram a se formar na Europa e, 
depois, nos Estados Unidos e no Japão, e a oligopolizar os mercados, estavam dadas 
as condições político-econômicas – de poder econômico47 – para empreender a fase 
imperialista da globalização. 

                                                 
46 Criada em 1995 em substituição ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). 
47 Grifo dos autores. 
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Dentro dessas condições centradas na chamada tríade de comando do capitalismo 

global se instituem os comandos para os processos que estruturam a globalização. Esses 

processos não representam centro de irradiação de condições econômicas e sociais dos países 

do centro, mas centro de comando para a estruturação de exploração do capitalismo, na 

chamada fase monopolista, constituindo o mundo que para poucos é global e sem barreiras. 

Santos (1998, p. 18)48 afirma que esse “Mundo” é constituído pelo Fundo 

Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial, OMC e outras organizações, que constroem 

um governo internacional que normatiza, gere e fundamenta “a globalização perversa” através 

de suas normas e disciplinas aplicadas em escala mundial. 

As barreiras que supostamente seriam eliminadas se mostram vivas e se 

reestruturam. O Estado não desaparece, porém se reestrutura em consonância com o mercado, 

o qual, quando detentor de poderio econômico e de outras forças de poder, faz com que a 

nova realidade espacial se torne mais visível, por meio da segregação. Para Krost (2016, p. 

66), 

 
[...] o Estado, elemento central da Modernidade sólida, passa a coadjuvante do 
Mercado e de seus atores transnacionais. As fronteiras são rompidas para o capital 
financeiro, mas preservadas aos cidadãos de alguns países, que seguem dependentes 
de autorização de governos para migrar ou mesmo viajar a determinados destinos. 

 
Assim, o desmantelamento de alguns acordos econômicos e de instituições 

financeiras não significa o fim de barreiras e solidariedades globais; mostram a busca de 

readaptação diante das novas demandas de concentração de lucro e de socialização de 

pobreza. Fim de barreiras, muitas vezes, não é sinônimo de abertura, mas de estruturação de 

novas barreiras, mais perversas, porém flexibilizadas em sua existência. 

Embora com a Rodada Uruguai49 tenha-se desmantelado o Acordo Multifibras, 

imposições bilaterais, através da dominação política, têm sido feitas nas negociações 

internacionais em diversos ramos comerciais, inclusive no setor têxtil confeccionista. Nesse 

momento de fim do Acordo Multifibras é criado o Acordo Têxtil Confeccionista (ATC)50. 

                                                 
48 Haesbaert e Gonçalves (2005, p. 31) concordam com Santos (2000) quando fala da dominação das condições 
econômicas atuais através de organismos internacionais. Haesbaert e Gonçalves (2005) afirmam que as 
mudanças ocorridas nas últimas décadas são resultado de interesses subordinados ao grande capital e às grandes 
corporações internacionais “[...] sem falar nos organismos internacionais que atuam como verdadeiros gerentes 
da economia global, em especial o capital financeiro, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 
Internacional”. 
49 Realizada em Puenta del Leste, no Uruguai, em 1986, para a integração do comércio têxtil confeccionista ao 
GATT. 
50 Esse acordo visa o fim progressivo de medidas protecionistas, no entanto, quando a indústria nacional se sentir 
ameaçada por algum fluxo de produtos têxteis e confeccionistas abaixo dos “preços de mercado”, medidas 
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Santos (2000, p. 45), refletindo sobre as condições político-econômicas 

apregoadas pelo discurso da globalização, como liberdade total do ir e vir de mercadorias, 

salienta: 

 
Quando o sistema político formado pelos governos e pelas empresas utiliza os 
sistemas técnicos contemporâneos e seu imaginário para produzir a atual 
globalização, aponta-nos para formas de relação econômicas implacáveis, que não 
aceitam discussão e exigem obediência imediata, sem a qual os atores são expulsos 
da cena ou permanecem escravos de uma lógica indispensável ao funcionamento do 
sistema como um todo. 
 

Há uma falsa condição de liberdade para outros países que não fazem parte dos 

centros hegemônicos de dominação política e financeira. A abertura gradual de acordos e o 

fim de tarifas gerais para determinados produtos não são resultados de tendências solidárias 

globais, mas de busca de condições para a manutenção do sistema de trocas atual.  

A redução e a eliminação do Acordo Multifibras estão baseadas em um novo 

panorama que tem a China como um dos principais espaços de possibilidade de um 

crescimento e uma expansão capitalista de mercado (HARVEY, 2013, 2014). As relações 

econômicas implacáveis permanecem camufladas até o momento favorável para uma 

reconstituição da mesma. 

 

3.2 Trabalho na indústria de confecção. 

 

Os maiores produtores mundiais de confeccionados são os países não 

desenvolvidos, principalmente os asiáticos, como já dissemos, que fazem parte do circuito 

produtivo da indústria de confecção: China, Bangladesh, Paquistão, na Ásia; Brasil, 

Honduras, Peru, na América Latina; Polônia e Romênia, na Europa Oriental. 

Dentro das condições produtivas de confeccionados há uma intensa utilização do 

trabalho manual, longos períodos de labuta em condições insalubres de produção, como: 

oficinas confeccionistas localizadas em prédios antigos, com infiltração e ligações elétricas 

expostas; intensas horas trabalhadas; metas produtivas exorbitantes; intervalos de alimentação 

pequenos; baixos salários. Essas condições são verificadas de maneira mais intensa nos países 

asiáticos. No Brasil, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, existe a ocorrência de 

intensa exploração de mão de obra na indústria de confecção.  

                                                                                                                                                         
restritivas são permitidas. Porém esse acordo teve fim com a gradativa redução das taxações de exportações até 
2005. 
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Essa exploração é um pouco diferente da do Nordeste, pois no Sudeste a 

exploração tem como principal perfil de trabalhadores imigrantes bolivianos e paraguaios, 

enquanto no Nordeste a exploração se baseia na mão de obra feminina, emigrantes do rural, 

que tinha como atividade a agricultura ou afazeres domésticos, vinda de cidades ou estados 

próximos onde estão as indústrias de confecção. 

Há uma fragmentação do processo produtivo, em que a fase de costura é colocada 

em locais onde tem mão de obra fácil e barata, muitas vezes relacionada com a baixa 

qualificação. Benko (1998, p. 52), refletindo sobre o processo de fragmentação da produção, 

afirma que ela  

 
[...] se articula em torno da nova divisão espacial e internacional do trabalho – 
introduzida pela empresa multinacional e, de maneira mais geral, pela empresa de 
estabelecimentos múltiplos, na qual as diferentes fases do processo de produção são 
atribuídas no espaço do modo diferenciado, em função de suas características 
tecnológicas e do nível de qualificação que requerem. 
 

Como salientado por Benko (1998), o processo produtivo é fragmentado, sendo 

resguardadas para os países não desenvolvidos as fases ditas muitas vezes manuais. 

Lencioni (1996), quando analisa o processo de fragmentação industrial em São 

Paulo e a passagem de várias linhas de produção do ramo têxtil-confeccionista para pequenas 

empresas, diz que a produção é intensamente fragmentada, evidenciando que uma empresa 

têxtil chamada Cianê não tem nenhum tear, apenas gerencia capitais e recursos humanos. 

Nessas condições, a fragmentação do processo produtivo se faz evidente e 

facilitada pelas condições técnicas e informacionais do momento, que possibilitam espaços de 

costura bem definidos no chamado mundo global. 

Dentro dessa lógica, muitos acidentes e condições precárias de trabalho são 

detectados nessas indústrias. Nos últimos anos, jornais, meio acadêmico, justiça de diversos 

países e organizações como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) têm discutido e 

têm sido acionados pela justiça para a inspeção e o indiciamento de condições que fogem às 

leis trabalhistas. 

Em 24 de abril de 2013, no subúrbio de Dacca-Bangladesh, houve o desabamento 

de um prédio, o Rana Plaza, provocando a morte de centenas de costureiras que trabalhavam 

no local. Havia cerca de 2.412  pessoas trabalhando na produção no dia do desabamento. 
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Nesse local, funcionava uma diversidade de pequenas oficinas que costuravam para grifes 

internacionais como Primark51 e Mango52 (PÚBLICO, R7, 2013). 

No Paquistão, na cidade de Karachi, 300 trabalhadores em unidades de produção 

confeccionista morreram em virtude de incêndios (O DIA, 2013). Também em 2013 

desabamentos no Camboja deixaram 23 pessoas feridas nas indústrias de confecções 

subcontradas palas marca H&M53 (RFI, 2013).  

Outras grifes como a ZARA, do grupo espanhol Index, operam nesses países 

asiáticos, sendo, do mesmo modo, responsabilizadas por acidentes dentro dos ambientes de 

trabalho nas indústrias confeccionistas. Há 30 anos, o setor de confecções se concentrou nos 

países asiáticos, tornando-se atividade essencial para a economia, principalmente em 

Bangladesh (G1-Mundo, 2013).   

No México, há uma produção significativa de confeccionados de marcas 

americanas. Muitas cidades daquele país articulam um fluxo produtivo para algumas marcas 

americanas, que enviam seu processo de costura para esses locais para baratear seu processo 

produtivo. As indústrias mexicanas de confeccionados são chamadas de maquilas54.  

Funcionam em condições precárias de trabalho, burlando leis trabalhistas. Lucas 

(2015) afirma que as maquilas apareceram nos anos 1970, porém nos anos 1990 é que tiveram 

um significativo crescimento, pelo aumento de fábricas relacionado à instituição do Acordo 

de Livre Comércio da América do Norte (Nafta). “Desde a década 70, empresas norte-

americanas vêm se instalando na fronteira mexicana em busca de redução de custo” (LIMA, 

1997, p. 142). 

                                                 
51 Cadeia de lojas irlandesa fundada em 1969, que se estrutura pela distribuição de confecções e acessórios em 
diversos países como Espanha, Holanda, Portugal, Alemanha, Bélgica e Áustria, demonstrando uma atuação de 
venda global na venda de confeccionados e acessórios. 
52  Rede de lojas espanhola, fundada em 1984, que atua em mais de 100 países, com 1.400 lojas. Possui uma 
liderança na venda de roupas no varejo, sendo responsável por eventos no circuito de moda como a promoção do 
El Batón, prêmio de moda para novos talentos. Santos (2008) evidencia a publicidade como arma de expansão 
do circuito superior da economia urbana. No Brasil, essa firma atua com o nome de MNG, Estados Unidos MNG 
by Mango. Ultimamente, está lançando uma nova grife, “HE”, expressão latina “Homini Emerito”. 
53 Hennes & Mauritz, cadeia de lojas fundada em 1947, em Estocolmo, Suécia, que atua no ramo de moda 
casual. A princípio, seus modelos foram voltados para o público feminino, mas hoje conta, também, com uma 
diversidade de roupas masculinas. Sua atuação fica, principalmente, nos Estados Unidos, na Europa e com 
expansão para Israel. A marca está com grande notoriedade devido a campanhas relacionadas à artista pop 
Madonna, como a coleção “M by Madonna”, e à aparição da primeira-dama norte-americana, Michele Obama, 
com uma roupa casual em um programa de TV. Suas principais concorrentes são a Zara, a Top Shop, a C&A, a 
GAP, a Forever 21.   
54 Para Lucas (2015) as maquilas são indústrias montadas por grandes empresas para a finalização da produção, 
como costura e fixação de aviamentos. A expressão tem origem na palavra árabe makila, que significa a 
quantidade de farinha que o moleiro guardava para si como pagamento pela moagem dos cereais. Hoje em dia, a 
maquila, regulamentada por leis e até com ofertas de emprego na Internet, constitui um sistema que se 
caracteriza pela exploração desumana dos que nela trabalham, a maior parte mulheres.   
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Hoje, principalmente na área de fronteira com os Estados Unidos, funcionam em 

média 2100 fábricas com 500 mil trabalhadores.  Oitenta por cento dos trabalhadores são 

mulheres. As maquilas não estão presentes apenas no México, mas foi nesse país que esse 

tipo de indústria teve maior significância. Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicarágua e El 

Salvador são países da América Central onde a indústria da maquila se estendeu já nos anos 

90 e hoje é significativa para aqueles países. Lucas (2015) afirma que, segundo o relatório da 

OIT, das 881 maquilas existentes em 1999 nessa região apenas 57 tinham presença sindical. 

A citada autora afirma que nos anos 1980 as maquilas representavam 11,7% da 

indústria de manufatura do México. Após o Nafta55, essa indústria passou a representar 73,1% 

da indústria de manufatura, destruindo a indústria têxtil nacional. Essas indústrias estão em 

zonas chamadas de “francas”56, onde pode se produzir em condições “especiais”, baseadas na 

ausência de fiscalização, afronta às leis trabalhistas, intensas horas trabalhadas e muitas vezes 

constrangimentos morais e violência física para com os trabalhadores. 

As condições de trabalho nas indústrias de confecção asiáticas são tão degradantes 

quanto as maquilas. Tal fato chamou tanta a atenção que uma TV norueguesa colocou no ar 

um reality show Sweat Shop: Dead Cheap Fashion57, no qual blogueiras do mundo da moda 

passaram a vivenciar as condições das costureiras do Camboja e participar do processo 

produtivo naquelas fábricas. 

O relato foi de condições sub-humanas de produção, em que mulheres passavam 

doze horas de trabalho em um ambiente fechado, com iluminação precária e banheiros com 

péssimas condições de uso. 

Muitos dos trabalhadores que estão em situação de trabalho degradante na 

indústria de confecção são imigrantes. Salviano (2015, p. 1), refletindo sobre as condições de 

trabalho na indústria de confecção no momento atual, descreve como vive um trabalhador, no 

caso, mais especificamente, o imigrante: 

 
Os trabalhadores explorados em oficinas de costura clandestinas acumulam dívidas 
que se tornam cada vez mais difíceis de serem quitadas. Isso ocorre porque eles têm 
que arcar com todas as despesas da casa como luz, água, produtos de limpeza e de 
higiene. Essa quantia é descontada do que eles recebem por mês, um valor muito 

                                                 
55 O Nafta é constituído pelo México, Estados Unidos e Canadá. Foi fundando em 1994 como um acordo de livre 
comércio, mas não de livre tráfico de pessoas. 
56 Zonas onde as empresas estrangeiras, no caso dos estadunidenses, se instalam recebendo terrenos e isenção de 
impostos, condições difíceis de serem instituídas para a indústria nacional. 
57 Reality show produzido por uma televisão norueguesa, que leva blogueiras de moda para vários locais do 
mundo que têm uma produção significativa de confecção. Muitas das blogueiras foram para o Camboja, a Índia e 
o Vietnã.  Dentro dessa experiência, indivíduos que trabalham com divulgação e organização de eventos do 
mundo da moda viram condições sub-humanas de trabalho e salários. Algumas marcas famosas como a H&M 
tinha a produção nesses países citados e em péssimas condições de trabalho observadas para outras marcas. 
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baixo. Além disso, esses trabalhadores recebem um valor X por unidade produzida, 
sendo que essa mesma peça é vendida por um valor até 100 vezes maior nas lojas. 

 
A dívida acontece no momento da negociação da mão de obra que será utilizada 

em outro país ou em diferentes áreas do mesmo. O chamado gato, que é o agente que se 

responsabiliza pelo transporte da mão de obra, promove uma dívida com o trabalhador, que 

será responsável pelo pagamento da viagem, pagamento esse muitas vezes negociado em 

várias parcelas conforme os ganhos do trabalhador. 

Tal condição deixa esses trabalhadores reféns dos proprietários das oficinas 

confeccionistas, pois, na chegada, o trabalhador contrai uma dívida que só tende a crescer, já 

que energia, água, alimentação serão fornecidas pelo patrão, que descontará no pagamento 

desses funcionários.  

Essa situação é intensa em São Paulo com trabalhadores vindo da Bolívia e do 

Paraguai em busca de melhores condições de vida. Isso acontece em algumas áreas da China 

com trabalhadores migrantes do interior e do Leste Europeu com um contingente de mão de 

obra que busca alguma inserção em trabalhos que estão à margem das leis trabalhistas. 

O dia a dia nas fábricas confeccionistas é de intensa jornada de trabalho e 

renúncia a qualquer filiação sindical. Em alguns países, como no Zimbábue, o trabalhador tem 

que comprovar ausência de vínculo com qualquer tipo de sindicalização. Em alguns países da 

Ásia, como Indonésia, os trabalhadores da confecção têm um salário inferior ao salário 

mínimo daquele país. Na China, chega-se a somar mais de 90 horas de trabalho semanais, 

com desmoralização dos trabalhadores e castigos físicos. Geralmente o direito de ir ao 

banheiro restringe-se a duas vezes ao dia. Muitas mulheres só usam essas duas chances, pois, 

ultrapassando a regra, têm redução salarial. Em consequência dessas condições, muitos 

trabalhadores têm infecção urinária, inflamação nas articulações geradas pela adoção da 

mesma posição em um mesmo local ao longo de dias.  

Gravidez não é aceita dentro das fábricas. Em alguns países, o teste de gravidez 

deve ser entregue no momento da “contratação”, e em caso de qualquer tipo de doença que 

surja o trabalhador é encaminhado para um médico58 do trabalho. São dados em média 15 dias 

de atestado e, na volta, a demissão da fábrica. 

No Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, muitos bolivianos e paraguaios estão 

em condições de trabalho sub-humanas. Muitos imigrantes de países vizinhos ao Brasil, 

                                                 
58 Muitas vezes a ida ao médico do trabalho é apenas um requisito para a demissão, pois a doença não é 
investigada e nem tratada. Essa etapa da dispensa busca evitar uma possível legalização para impedir a demissão. 
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citados anteriormente, vêm para essas metrópoles brasileiras por meio do tráfico de seres 

humanos.  

Alencar e Diéguez (2014), refletindo sobre as condições de trabalho das 

bolivianas em São Paulo, diz que elas mesmas vivem em condições de cativeiro, onde as 

máquinas estão em um porão, com janelas fechadas, muitas vezes em locais com eletrificação 

precária.  

Tais condições de camuflagem, como salientam as autoras, é para não levantar 

nenhuma desconfiança daquelas condições trabalhistas. Para as autoras, muitas das 

confecções passam o dia reproduzindo músicas, muitas vezes da cultura boliviana, para 

esconder o ruído das máquinas. 

As autoras afirmam que muitas marcas como EMME e Luigi Bertoli passam suas 

peças de vestuário para subcontratadas clandestinas. Em pesquisa, foi descoberto que uma 

dessas contratadas bolivianas para trabalho precário no Brasil era uma confecção chamada 

GED, que contratava imigrantes, os quais eram transportadas no “trem da morte”, substantivo 

relacionado às péssimas condições de transporte e acomodação a que esses trabalhadores são 

submetidos para chegar ao Brasil.  

A busca desses imigrantes quando saem da Bolívia é ter condições de vida melhor 

no Brasil, porém o que se verifica são condições de praticamente servidão e trabalho escravo. 

As mulheres e alguns homens passam o dia todo e algumas horas da noite a 

costurar, e quando moram no mesmo ambiente de trabalho a situação é mais complicada, pois 

a cada horário livre são “convidados” a terminar a montagem das peças para que não 

acumulem e tenham maior produtividade. 

Para Salviano (2015), as marcas que mais fazem esse processo de degradação do 

trabalho são: Ellus, Marisa, Pernambucanas, C&A, Zara, Collins, Gregory, M. Officer, 

Schultz, Le Lis Blanc, Bo.Bô e Luigi Bertolli.  

Para o autor, muitas oficinas contratadas por essas marcas têm como principal 

fonte de lucro, além da exploração do trabalho, o tráfico humano. Algumas dessas marcas têm 

um código de conduta, que seria algumas regras de contratação de uma facção para a costura 

da empresa. No apêndice 1, mostra-se a capa do Código de Conduta da C&A. 

Diante das condições verificadas nos vários países, notadamente os países não 

desenvolvidos, percebe-se a estrutura de produção da confecção no chamado mundo 

globalizado. Vê-se uma nítida separação entre quem gerencia, quem comercializa os 

vestuários e quem são responsáveis pela produção. 
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Embora haja diferença geográfica do produzir e de outras formas de circulação da 

confecção, essa indústria é responsável por intensa articulação entre os processos. 

Fragmentação produtiva e articulação são condições essenciais para que exista a indústria de 

confecção. 

Embora o mundo esteja no período técnico-científico-informacional, como afirma 

o professor Milton Santos, existem condições de trabalho que remontam a períodos anteriores 

baseados na degradação das condições produtivas.  

Porém Santos (2000) afirma que as condições de globalização não se realizam 

dessa maneira como se coloca. Ela produz no momento atual as melhores condições de 

domínio da técnica e do objeto, ao mesmo tempo que cria as maiores condições de 

privatização voltadas para um pequeno grupo social. 

Quando se analisam as condições de trabalho e a situação precária de milhões de 

trabalhadores urbanos na indústria de confecção, percebe-se o limite dos processos ditos 

globalizadores. 

A globalização chega a qualquer lugar geográfico, porém não se articula da 

mesma forma. Pensar que um país asiático ou latino-americano com péssimas condições de 

trabalho não está inserido na globalização é ter uma falsa apreensão da realidade. Esses países 

estão dentro dos processos globalizantes, porém sua articulação se estrutura como 

participadores das condições finais e “manuais” do trabalho; essa é uma das formas de a 

globalização socializar suas condições de exploração. Só acontece a produção de confecção 

para grandes marcas internacionais pela condição global de informação e transportes, 

estruturando um complexo de fluxos no espaço contemporâneo. 

Assim, para que haja a construção desse mundo baseado na exploração humana 

em todos os sentidos, tem que haver um outro lado que tenha nessas condições degradantes de 

trabalho a possibilidade do lucro,  isso através das grandes empresas e das técnicas de 

transporte e encurtamento de distâncias, configurando o mundo- moderno-colonial 

(HAESBAERT, GONÇALVES, 2006). 

 

3.3 A indústria de confecção no Brasil e sua significância para o Nordeste 

 

 

A indústria de confecção é um ramo industrial que está presente em inúmeros países. 

No Brasil, praticamente todas as regiões brasileiras possuem produção na indústria de 

confecção, destacando-se o Nordeste.  
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Segundo dados da Abit (2015), todas as regiões brasileiras têm emprego formal na 

indústria de confecção. O Sudeste tem um número significativo de empregos (546,468 mil), 

depois vem o Nordeste (200, 010), em seguida a região Sul (329,960), o Centro-Oeste 

(45,200) e o Norte (8,362). O mapa a seguir mostra a colocação das regiões segundo o 

número de empregos e investimentos. Os mapas 2 e 3 mostram os investimentos e o número 

de empregos no Brasil por região. 
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Mapa 3 – Número de empregos formais na indústria de confecção por regiões brasileiras 

Mapa 2 - Investimentos na indústria de confecção por regiões brasileiras em milhões de 
dólares 

Fonte: Abit (2015). 

Fonte: Abit (2015). 

Fonte: Abit (2015). 
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Como mostrado nos mapas 2 e 3, o Sudeste é a região que tem o maior número de 

empregos e investimentos para a indústria de confecção, tendo à frente São Paulo e Minas 

Gerais. O Rio de Janeiro tem uma participação significativa na produção e investimentos na 

indústria de confecção, com 70,060 empregos e com investimentos de 475,1 em milhões de 

dólares. No caso do Sudeste, há uma significativa participação de estrangeiros bolivianos, 

peruanos e paraguaios na indústria de confecção dessa região. 

O Nordeste está em segundo lugar, com 200,010 empregos formais e 

investimentos em torno de 1356,4 em milhões dólares.  No Nordeste, os estados que têm 

maior participação no número de empregos e investimentos são Ceará, Rio Grande do Norte, 

Pernambuco e Bahia, com 79.100, 35,030, 29,380 e 24,860 empregos formais, 

respectivamente. Em investimentos em milhões de dólares, são 536,4, 237,6, 199,2 e 168,6 

milhões respectivamente. 

O sul tem uma participação significativa no número de empregos formais e 

investimentos. Em empregos formais tem um número em torno de 329,960, e fica em 2237,6 

milhões de dólares de investimentos. No Sul há uma tradição forte na produção de confecção 

e de artigos têxteis, principalmente, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina (na cidade de 

Blumenau). 

O Centro-Oeste tem uma participação razoável na produção têxtil e 

confeccionista. São 45,200 mil empregos formais e uma taxa de investimento em torno de 

223,8 milhões de dólares. Goiás e Mato Grosso têm uma produção significativa de algodão. 

Guimarães (2005) fala que o estado de Goiás tinha uma produção em torno de 250 mil 

toneladas de algodão anualmente, tendo como principais municípios produtores Agreúna, 

Santa Helena de Goiás, Paraúna e Chapadão do Céu. 

Para o autor, na cadeia confeccionista propriamente dita, Goiânia é o local onde 

está a maioria das unidades de produção confeccionista do estado, e assim como no Ceará, 

que tem sua produção centralizada em Fortaleza.  

Goiás exporta principalmente para os estados do Mato Grosso, Pará e Tocantins.  

O Norte aparece em número de empregos com 8,262 postos de trabalho e um 

investimento de 49,1 milhões de dólares para esse ramo industrial, principalmente nos estados 

Pará e Amazonas. Percebe-se uma articulação entre os principais produtores de confecção e o 

mercado nos estados do Norte e do Centro-Oeste. 

Dentro dos objetivos do trabalho, procuraremos nos centrar na indústria de 

confecção de alguns estados do Nordeste. Serão analisadas a dinâmica e as características 

dessa indústria nessa região, em questões de investimentos, tipo de estabelecimentos e 
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políticas públicas dos últimos anos, principalmente nos governos Lula (2003-2010) e Dilma 

(2010-2016).  

Em algumas capitais e regiões metropolitanas, a indústria de confecção apresenta-

se espacialmente sob duas configurações, a saber: 1) os sistemas produtivos locais, e 2) as 

zonas industriais. As zonas industriais estão relacionadas a investimentos que partiram da 

Sudene59 no caso do Nordeste, principalmente nas RMs de Fortaleza, Salvador e Recife, e dos 

investimentos dos últimos anos para na indústria tradicional. Em Natal e em sua região 

metropolitana temos empreendimentos do Grupo Gurarapes-Riachuelo. Em Fortaleza, 

especificamente em Pacatuba, há a instalação da Marisol, e no município de Horizonte, da 

Malwee. No entanto, embora essas RMs tenham algumas manifestações no espaço da 

indústria de confecção em zonas industriais, a predominância é de sistemas produtivos locais. 

Pereira Júnior (2015) afirma que as zonas industriais foram atraídas por investimentos dos 

governos, relação de capitais internacionais, nacionais e locais, estando esses 

empreendimentos localizados geralmente nas periferias metropolitanas e estruturados em 

grandes unidades fabris. Já os sistemas produtivos locais estão relacionados, 

predominantemente, às médias e pequenas cidades, com características de aproveitar as 

produções tradicionais. Têm investimentos intensos de capitais locais, baseados em médios e 

pequenos negócios, mas podem estar articulados a grandes firmas e adaptados a modificações 

nas dinâmicas de capitais e trabalhistas. 

 

3.3.1 A indústria no Nordeste e as políticas para a indústria nas gestões Lula (2003-2010) e 

Dilma (2010-2016) 

 

A indústria se modificou com políticas e planos de governo dos últimos anos. 

Vários dos estabelecimentos de confecção que estão nas RMs nordestinas, Recife, Fortaleza, 

Natal, Salvador e Feira de Santana, e também em algumas cidades60 não metropolitanas 

pernambucanas e potiguares, se beneficiaram de algumas políticas públicas e de programas de 

governos para a pequena indústria, predominantemente no Nordeste.  

                                                 
59 Fala-se que as zonas industriais tiveram a intervenção da Sudene, mas não foi apenas esse fator a influenciar 
essas zonas. Reflete-se no atual momento que o modelo de investimentos regionais promovidos pelo governo 
federal é o embrião, mas que novas dinâmicas e investimentos de capitais foram colocados em prática. A partir 
do governo Lula (2003-2010), os investimentos através da Sudene foram colocados em ação, pois o órgão tinha 
sido desativado.   
60 As cidades ressaltadas anteriormente produtoras de confecção que não estão nas regiões metropolitanas. 
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No período atual, a indústria de confecção está baseada nas micro61 e pequenas 

empresas, havendo uma grande disponibilidade de trabalho para a população que vive nas 

cidades. Geralmente, essas empresas se configuram como sistemas produtivos locais. 

Para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a classificação do porte das 

empresas se dá pelo fator postos de trabalho. São consideradas microempresas os 

estabelecimentos que têm até 9. Funcionários, pequenas empresas de 10 a 49 funcionários, 

médias empresas de 49 a 249, e grandes empresas acima de 250 funcionários. Para a CNI, a 

grande maioria dos estados tem seus estabelecimentos baseados na microempresa. A Tabela 1 

mostra a porcentagem desses tipos de empresas nos estados nordestinos, corroborando a 

presença preponderante da microempresa na região. 

 

Tabela 1 – Tamanho das empresas nos estados nordestinos. 

Estados Microempresa Pequena 
Empresa 

Média 
Empresa 

Grande 
Empresa 

Piauí 69,50% 24,30% 5,30% 0,90% 
Paraíba 69,50% 23,80% 5,40% 1,20% 
Bahia 69,30% 22,60% 6,60% 1,50% 
Alagoas 68,80% 22,80% 6,70% 1,70% 
Rio Grande do 
Norte 

68,80% 24,90% 5,20% 1,10% 

Ceará 67,50% 24,80% 6,50% 1,20% 
Pernambuco 67,50% 24,80% 6,40% 1,40% 
Maranhão 66,40% 23,70% 8,10% 1,80% 
 

 

Os estados Piauí, Paraíba e Bahia têm quase 70% de empreendimentos baseados 

na pequena empresa. Outros estados como Alagoas e Ceará têm acima de 60% desse tipo de 

empreendimento. Segundo a Tabela 1, com dados da CNI, todos os estados do Nordeste têm 

mais de 60% de seus empreendimentos de pequeno porte. A indústria de confecções, objeto de 

pesquisa deste trabalho, tem como uma de suas características empreendimentos estruturados 

na linha de pequenas empresas. 

Santos (2008) afirma que dentro do circuito inferior da economia as empresas são 

pequenas e não conseguem ter muitos funcionários dentro de seus estabelecimentos. Amaral 

(2008) ressalta que a indústria de confecção é caracterizada por ter pequenas dimensões e uma 

                                                 
61 A base de pequena e média indústria se dará tendo como referência a classificação do tipo de empresa que a 
CNI adota, com base no número de funcionários.  

Fonte: CNI (2016) 



94 
 

 

intensiva utilização de trabalho, ao invés de capital.  

Segundo dados da CNI, grande parte dos estados brasileiros tem uma 

preponderância de micro e pequenas empresas. Com os governos Lula (2003-2010) e Dilma 

(2010-2016) houve a criação de estímulo para as pequenas empresas, como acesso facilitado 

ao crédito e aperfeiçoamento tecnológico.  

Criaram-se duas políticas de incentivos para as indústrias, especialmente para as 

pequenas, a Política Industrial, Tecnológica de Comércio Exterior (Pitce), que vigorou entre 

2004 a 2008, e a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), cujo período de vigência 

começou ainda em 2008 e terminou em meados de 2011.   

Em 2014, foi criado o Plano Brasil Maior, com objetivos semelhantes de 

fortalecer a pequena e média indústria através de disponibilidade de créditos e linhas especiais 

de financiamento. Além disso, foi criada em 2013 a Secretaria Especial da Pequena e Média 

Indústria62, que tem status de ministério e gerencia políticas e planos para as indústrias de 

pequeno e médio porte. 

Para Barbosa (2013), esses planos e políticas têm como objetivo estimular a 

indústria do país, na busca de aumentar sua dimensão pelo território nacional, através do 

aumento da oferta de crédito e juros a baixo custo, além de carga tributária reduzida. Esse 

autor afirma que essas são consideradas “[...] políticas públicas cujas ações mais impactam no 

território” (BARBOSA, 2013, p. 228).   

Silveira (2010) assegura que na América Latina há a participação de organismos 

internacionais por meio de empréstimos e créditos e do próprio estado na busca de 

estruturação e fortalecimento de dinâmica econômicas e espaciais63.  

Santos (1998) assevera que os créditos internacionais são disponibilizados às 

nações subdesenvolvidas na busca da construção de um território transnacionalizado e em 

rede. A disponibilidade de créditos pelos países ricos aos países mais pobres é a uma das 

características concretas da verticalidade64 do espaço.  

                                                 
62 Pelo decreto nº 8.001, de 10 de maio de 2013, foi criada a Secretaria da Pequena e Média Indústria, tendo 
status de ministério. Esse ministério busca auxiliar a Presidência da República na articulação, em ações, 
programas e incentivos às micro e pequenas empresas, buscando o fortalecimento da produção e o aumento da 
dinâmica dessas entidades para a economia do Brasil. Fonte: Presidência da República, Casa Civil, 2015. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8001.htm.  Acesso em: 24  
jun. 2015. 
63 Concordando com Silveira (2010), Pereira e Codis (2009) afirmam que nos anos 90, com as condições 
inflacionárias e a crise fiscal do estado brasileiro, promoveram-se abertura econômica mais acelerada, 
privatizações e empréstimos seguindo receitas econômicas de agências multilaterais. 
64 Santos (2008) afirma que existem as horizontalidades e as verticalidades. “As horizontalidades são espaços 
contínuos formados de pontos no espaço que se agregam sem descontinuidade, como na definição tradicional de 
região. De outro lado, há pontos no espaço que, separados uns dos outros, asseguram o funcionamento global da 
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Pereira e Codis (2009) apontam que as receitas e os empréstimos feitos por 

organismos internacionais na década 1990 foram exigências para a inserção da economia 

brasileira no mercado globalizado.  Porém essas exigências contribuíram para o agravamento 

das condições sociais, que, 

 
[...] desde a década de 90 até o presente, período marcado por um baixo crescimento 
econômico, uma deterioração das condições de trabalho e renda da população e uma 
persistência ou agravamento das desigualdades sociais e  
espaciais (PEREIRA E CONDIS, 2009, p. 111) 
 

Uma diferença que se percebe nessas políticas e nos programas fomentados pelo 

governo federal nos últimos anos é o incentivo às pequenas empresas. Diferentemente da 

Sudene, cujo objetivo era o fortalecimento de indústrias tradicionais assentadas em grandes 

estabelecimentos e de cunho de desenvolvimento regional, as novas políticas de incentivo 

buscam o fortalecimento das micro e pequenas empresas baseadas na dimensão territorial e na 

busca da região Nordeste como hegemonia.  

No entanto, cabe ressaltar que investimentos para estabelecimentos tradicionais e 

de grandes dimensões continuam sendo objeto de políticas e programas por parte do governo 

federal, principalmente.  

No governo Lula foi reativada a Sudene65, como já dissemos, buscando 

financiamentos para as indústrias do Nordeste.  Silva (2009, p. 26), refletindo sobre a 

reativação do órgão, afirma: 

 
Região era o conceito chave e a integração do espaço uma meta. Hoje o conceito 
dominante é o de território, que, por sua natureza, lida com frações, com 
fragmentos. Há cinquenta anos atrás, o ator principal era o Estado e as ações eram 
governamentais. Hoje a gestão é “compartilhada” com realce para as empresas que 
assumem destacado papel na identificação de problemas e possíveis intervenções. 
O país mudou muito. A correlação de forças é outra. A Sudene hoje ficaria, 
certamente, deslocada. 

 
Como observa Silva (2009), a Sudene hoje estaria deslocada, pois a produção do 

espaço estaria no território e não propriamente na região como área hegemonia Além disso, as 

políticas e os planos não são apenas baseados em investimentos governamentais, como há 

cinquenta anos, mas em condições que alargam os agentes financiadores com a inserção de 

firmas privadas. 

                                                                                                                                                         
sociedade e economia. São as verticalidades. O espaço se compõe de uns e de outros desses recortes, 
inseparavelmente. Enquanto as horizontalidades são, sobretudo, a fábrica da produção propriamente dita e o 
locus de uma cooperação mais limitada, as verticalidades dão conta sobretudo dos outros momentos da produção 
(circulação, distribuição, consumo), sendo o veículo de uma cooperação mais extensa e implacável” (SANTOS, 
2008, p. 88).   
65 A Sudene foi reativada no governo Lula no ano de 2003. 
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Igualmente como Silva (2009), que toma o conceito de território tendo como 

característica a fração e a fragmentação, Santos (2000) ressalta que esse território tende a uma 

compartimentação generalizada, sendo o espaço geográfico objeto de compartimentação. 

Santos (2000, p. 89) ressalta que a “[...] palavra fragmentação impõe-se com toda força”, 

resultando em novos atores, pois não somente o Estado interfere na construção do espaço 

geográfico, mas também outros agentes como o sistema financeiro, representado 

preponderantemente pela propriedade privada.  

O território, para Santos (1998, p. 16), “[...] pode ser formado por lugares 

contíguos e de lugares em rede”, podendo existir contiguamente, fragmentado ou em rede.  

Uma das características da indústria de confecção é não ser, muitas vezes, 

visualizada, chamada de indústria invisível de confecção (Santos, 2014). Uma característica 

marcante é que tanto a pequena indústria como a grande indústria de confecção pode se 

articular em redes, desde locais até internacionais.  

Ponto, continuidade e relação em rede são condições sob as quais a indústria de 

confecção pode se constituir. Assim, a heterogeneidade dessa indústria é uma de suas 

características marcantes, diferenças que estão em sua condição no espaço, desde a grande 

indústria até a pequena indústria de fundo de quintal, além das condições de produção, que 

vão desde estruturas de regime fordista até praticamente artesanais. 

Santos (2000) busca falar do território como não sendo [...] apenas o resultado da 

superposição de um conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas 

pelo homem. “O território é o chão” (SANTOS, 2000, p. 96, 97), sendo esse “território usado, 

utilizado pela população” (SANTOS, 2000, p. 96, 97), sofrendo modificações por iniciativa 

de diversos agentes – Estado e firmas, por exemplo. 

Silva (2009), quando fala da inviabilidade da Sudene para o período atual, mostra 

que a proposta dessa agência era baseada no conceito de região. Andrade (1974) afirma que 

essa proposta estava centrada, principalmente, em investimentos para os estados de 

Pernambuco, da Bahia e do Ceará, voltados, prioritariamente, para o financiamento de 

indústrias tradicionais.  

Andrade (1984, p. 201) afirma que os investimentos da Sudene foram 

intensamente colocados nas três principais cidades do Nordeste: “Salvador, com sua cidade 

industrial de Aratu, Recife com os distritos industriais do Cabo, do Curado e de Paulista, e 

Fortaleza”. 

Pereira Júnior (2015, p. 66) afirma que para essas capitais foi dado tratamento 

privilegiado para os investimentos da Sudene, pois eram “[...] capitais mais propícias à 
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implantação industrial em decorrência de suas boas condições de infraestrutura”. 

Pereira e Codis (2009) afirmam que os investimentos feitos pelo governo federal a 

partir dos anos 1960 para a indústria no Nordeste foram responsáveis por proporcionar uma 

efetivação das RMs de Fortaleza, Recife e Salvador. 

Nos últimos anos, há duas políticas de busca de industrialização feitas pelos 

governos Lula (2003-2010) e Dilma (2010-2016). Uma política procurando a reestruturação 

da Sudene, com incentivos semelhantes aos do passado, e outra promovendo ações voltadas 

para condições de fragmentação do espaço, através do território, incentivando pequenas 

indústrias. 

Silveira (2011, p. 7) afirma que atualmente “Los grandes proyectos públicos 

buscan ora equipar el territorio para la producción moderna, ora disminuir las desigualdades 

sociales.”. A busca dos governos do PT, desde 2003, está assentada no fortalecimento de 

projetos nacionais e programas sociais, para a diminuição da pobreza, como o Bolsa 

Família66, além de incentivos a negócios de pequenas dimensões, como a microempresa. 

Barbosa (2013, p. 229) ressalta: 

 
O planejamento econômico brasileiro tem sido caracterizado pela alternância entre o 
ideal nacional desenvolvimentista e o ideal de desenvolvimento associado ao capital 
estrangeiro. Contudo, uma estratégia jamais suprimiu a outra. Ambas foram e 
continuam sendo aplicadas concomitantemente, adotando-se aquela que melhor 
corresponda às necessidades político-econômicas de cada período. 
 

Assim, a complexidade e a busca de dois processos de fortalecimento da 

economia e das dinâmicas espaciais da economia urbana nordestina estão baseadas na 

condição de que o Estado brasileiro tem de relacionar nacional desenvolvimentismo com 

capital estrangeiro, na busca de alternativas para o fortalecimento da dinâmica econômica 

espacial, no caso a industrial. 

Dentro dessa condição de articulação de dois projetos, as micro e pequenas 

empresas têm sua promoção dentro do território, e a Sudene, na busca de incentivos às 

grandes indústrias na perspectiva da região, estrutura-se em um espaço complexo, 

principalmente no urbano.  

Tal complexidade ainda é mais intensa, pois essas duas formas de ação estão 

dentro de um mesmo governo e articuladas com diversos setores econômicos no período 

atual, na busca de um fortalecimento econômico e espacial do país e, no presente caso, do 

                                                 
66 Programa de distribuição de renda e equidade social voltado para famílias carentes. Também, através do 
Cadastro Único, houve a unificação de programas pontuais de distribuição de renda de governos anteriores, 
como o Programa Vale Gás. 
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Nordeste. 

Os estados que são os maiores produtores de confeccionados do Nordeste são 

Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia, com mais de 60% de sua indústria baseada 

na microempresa. A indústria de confecção tem a maioria de seus estabelecimentos como 

micro ou pequena indústria. 

Uma nova característica aparece nos estados nordestinos. Amora (2007)67, quando 

fala das fases do processo industrial do Ceará, afirma que entre as décadas de 1960 e 1980 o 

Ceará e outros estados, como Bahia e Pernambuco, consolidaram seu processo de 

industrialização baseados na indústria tradicional.  

Essas indústrias compreendiam as de alimentos, têxtil e petroquímica, sendo 

financiadas pelos investimentos da Sudene e de outros órgãos e programas implementados 

pelos estados como o Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor). Essas indústrias eram 

estabelecidas em grandes galpões, e havia investimentos maciços na compra de maquinários e 

empréstimos para os empresários locais. Com base na indústria tradicional, Piquet (1999, p. 

16) afirma que essa indústria era 

 
[...] basicamente voltada para a produção de bens de consumo popular: biscoitos, 
pão, massas, banha, óleo de cozinha, cerveja; tecidos de algodão, chapéu, roupas e 
calçados; móveis; louça; materiais para construção (como madeiras, vidros, 
cerâmicas, tijolos); sabão; velas, vassouras, fósforos e cigarros.  

Pereira Júnior (2015, p. 70)  diz: 

 
Na região Nordeste, eles sempre reforçaram elementos de tradição regional, 
sustentando velhos esquemas produtivos de gêneros como confecção, móveis, 
calçados, oficinas e pequenas metalurgias, fabricação de tijolos e telhas, produção de 
alimentos e bebidas, entre outros. 
 

Assim, a indústria do Nordeste, baseada nos investimentos da Sudene, foi 

estruturada tendo como foco gêneros tradicionais. Muito das gerências e dos equipamentos 

novos ficaram na região de origem de muitas empresas, no caso a região Sudeste. 

Amora (2007)68 ressalta o que Andrade (1974)69 afirmava sobre o processo 

                                                 
67 Já no final dos anos 1970, a Sudene demonstrava redução de investimentos para a implantação de indústrias 
nos estados nordestinos. No Ceará, no segundo governo Virgílio Távora, fora aprovado o III Polo Nordeste, 
buscando maiores investimentos na indústria, por parte do governo do estado, estando esse projeto incorporado 
ao Plano de Metas do Ceará (Plameg), com o fim de manter os investimentos na indústria por meio de incentivos 
da Sudene, do Banco do Nordeste e do governo do estado (ARAGÃO, 2007, 1989). Mesmo com tais incentivos, 
os investimentos tiveram diminuição, com a estruturação de uma nova lógica nos anos 1990 aliada a uma nova 
composição de forças governamentais ligadas ao Centro Industrial do Ceará (CIC), que buscou investimentos 
por meio do estado e do poder privado, colocando o Ceará em relações econômicas internacionais pautadas “[...] 
em incentivos ao turismo, ao agronegócio e à industrialização” (AMORA, 2007, p. 376), sendo as indústrias 
baseadas na produção têxtil e de calçados, preponderantemente.   
68 Amora (2007) divide o processo de industrialização do Ceará em três momentos. O primeiro, no século XIX, 
que compreendia a indústria de capital local na produção de mercadorias tradicionais, como alimentícias e 
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industrial nordestino: “no Nordeste houve duas fases de desenvolvimento industrial, uma que 

ocorreu a partir das duas últimas décadas deste século (séc. XX) e uma segunda desencadeada 

pela política desenvolvimentista da Sudene70 a partir de 1959” (Andrade, 1974, p. 118). 

Além da Sudene, Andrade (1984 p. 201) afirma que os estados e municípios, “[...] 

através de seus conselhos de desenvolvimento, procuram atrair indústrias, criando distritos 

industriais e concedendo isenções de impostos”. Assim, estado e capitais se organizaram para 

a promoção de localizações específicas para as indústrias.  

Para Pereira Júnior (2015), com a Sudene puderam-se assegurar projetos 

industriais para o Nordeste, investimentos esses que se deram de forma desigual no espaço 

regional. O autor afirma que a Sudene 

 
[...] privilegiou áreas já estruturadas e com forte poder político na atração de 
financiamentos e recursos, evidenciando acentuada concentração espacial dos 
investimentos. As vantagens competitivas locacionais destacaram as cidades de 
Salvador, Recife e Fortaleza como capitais mais propícias à implantação industrial 
em decorrência de suas boas condições de infraestrutura. (PEREIRA JÚNIOR, 2015, 
p. 67). 

 
Como já foi ressaltado, as capitais dos estados supracitados foram as que mais 

receberam investimentos da Sudene nos anos 1960, 1970 e 1980. Pereira Júnior (2015) ainda 

afirma que nas três capitais, Salvador, Recife e Fortaleza, 34% dos estabelecimentos são 

industriais e 37% dos trabalhadores são formais. 

No caso do Ceará, fora criado o Distrito Industrial de Maracanaú, atraindo 

indústrias tradicionais. Pereira Júnior (2011) afirma que os empreendimentos têxteis e 

confeccionistas foram os que receberam maiores investimentos e condições de se implantar 

no estado. 

O que se percebe na nova lógica é uma reestruturação da indústria, que alia 

grandes indústrias implantadas a uma vasta quantidade de pequenas indústrias, baseadas na 

intensificação do trabalho. Há uma nova lógica industrial no espaço nordestino, que 

                                                                                                                                                         
têxteis. A segunda fase teve como principal agente financiador a Sudene para as empresas locais, e uma terceira 
fase, que compreende o fim dos investimentos maciços da Sudene no Nordeste, a busca dos estados pela 
industrialização baseada  em investimentos públicos e privados. Pereira Júnior (2011) fala de uma quarta fase da 
industrialização cearense, que tem o Porto do Pecém como principal equipamento dessa nova industrialização. 
69 Andrade (1974) afirma que a primeira fase foi caracteriza por grupos econômicos locais que utilizavam 
capitais locais. A segunda fase resultou de uma política governamental implementada pela Sudene, a qual 
buscava transferir para o Nordeste grupos econômicos nacionais e estrangeiros. Muitos grupos nacionais eram do 
Sudeste.  
70 Para Andrade (1984), a Sudene buscava a integração regional, com o objetivo de desenvolvimento das 
chamadas regiões deprimidas. Além da criação da Sudene para o Nordeste e norte de Minas Gerais e Espírito 
Santo, outras superintendências foram criadas, como a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam), a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e a Superintendência de 
Desenvolvimento do Sul (Sudesul). 
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possibilita a sincronização de indústrias baseadas em estruturas ditas fordistas aliadas às 

indústrias que surgem com pouco capital e intenso emprego de mão de obra, essas últimas 

constituindo uma das expressões do circuito inferior. 

Na indústria de confecção, há articulação dos dois circuitos, tanto o superior 

quanto o inferior, porém, por meio de algumas modificações econômicas, atualmente o 

circuito superior marginal71 se amplia, levando à possibilidade de financiamentos 

direcionados ao circuito inferior.  

No caso das indústrias de Cruzeta72, no Rio Grande do Norte, várias instituições 

como o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), o Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena 

Indústria (Sebrae) e prefeituras municipais investiram em pequenas unidades de confecções, 

que fortaleceram a relação do circuito superior, com base no grande capital, com o circuito 

inferior, detentor de um limitado aporte de capital. Assim, há diversas formas de articulação 

dos circuitos da economia urbana. 

Dentro dessas condições oferecidas pelo estado do Rio Grande do Norte e pelas 

agências de financiamento, vislumbram-se as novas articulações dos circuitos espaciais. 

Anteriormente, os circuitos da economia urbana eram estudados como tendo duas pontas: o 

circuito superior, como rico, cheio de capitais e investimentos, e o circuito inferior, como 

ilegal e com ausência de capital. Como o próprio Santos (2008) afirma, os dois circuitos não 

se tratam de subsistemas duais, mas resultados de uma dinâmica complexa. No entanto, suas 

características eram mais demarcadas e visíveis. 

Atualmente, o circuito inferior, voltado para o segmento da população com baixas 

condições de vida, não está mais apenas ligado à pobreza. Ele se insere em alguns 

investimentos, feitos pelo próprio Estado ou por instituições privadas.  

Muitas empresas que anteriormente não podiam receber investimentos e ter um 

certo tipo de aporte de capital, atualmente, através de novos dispositivos governamentais e 

financeiros, conseguem obter financiamentos e outros tipos de créditos. Não que essas 

indústrias tenham saído do circuito inferior, pois apenas o crédito e os investimentos não 

caracterizam essa condição, no entanto, o circuito inferior, antes tratado apenas como pobreza, 

se modifica com as novas dinâmicas econômicas que estão proporcionando modificações 
                                                 
71 Santos (2008) fala em circuito superior marginal como uma transição entre os chamados circuitos superior e 
inferior da economia urbana. Com a inserção de algumas dimensões no circuito inferior antigamente restritas ao 
circuito superior, hoje pode-se falar de uma ampliação desse marginal superior, pois falar que uma indústria de 
confecção está no circuito superior apenas porque recebeu investimento de algum órgão governamental, ou 
participou de uma política de créditos, não é suficiente para uma inserção dentro do circuito superior. Neste 
trabalho algumas dessas dimensões serão trabalhadas. 
72 A empresa Hering passou a enviar suas mercadorias para serem costuradas em pequenas oficinas 
confeccionistas, não só na cidade de Cruzeta (RN), mas em outras cidades do Seridó Potiguar. 
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espaciais.  

A inserção de alguns negócios pertencentes ao circuito inferior em algumas 

políticas de financiamento, crédito e qualificação de mão de obra possibilita novas dinâmicas 

no urbano.  Santos (2008, p. 161) afirma: “O Estado apresenta-se como um aliado do circuito 

moderno da economia nos países subdesenvolvidos”.  

Esse autor ressalta que o Estado é um aliado do circuito superior, mas nas 

condições atuais esse mesmo Estado busca fortalecimento do circuito inferior. Pelas 

condições técnico-científicas e informacionais, o circuito moderno, assim chamado por Santos 

(2008), não é a grande fonte de emprego.  

O circuito inferior tem na mão de obra um fator determinante para a sua 

existência. Programas e políticas que foram criadas nos últimos 12 anos estão sendo voltados 

para estabelecimentos que antes não estavam inseridos em benefícios.  

Essas novas condições trazem novas configurações para o circuito inferior, com o 

objetivo de aumentar ou manter empregos para a população dos países chamados de 

subdesenvolvidos. Além do fortalecimento do circuito inferior, o circuito superior marginal se 

amplia, modificando a estrutura da relação entre os dois circuitos. 

Essas indústrias de pequenas dimensões estão em diversos estados nordestinos. O 

ramo industrial estudado no presente caso é a indústria de confecção, que, na próxima seção, 

será mostrada e analisada em diversas RMs e cidades de alguns estados do Nordeste. 

Com capitais locais que alguns estados do Nordeste implantaram, depois com os 

investimentos da Sudene a partir dos ano 60,  com as políticas feitas nos últimos anos através 

de políticas de governo federal e com a fragmentação do processo produtivo, muitas RMs do 

Nordeste e algumas cidades tiveram um aumento percentual expressivo da indústria de 

confecção em seus territórios. Atualmente há a instalação de inúmeras indústrias de confecção 

no Nordeste. 

 

3.3.2 A produção de confecção em Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia 

 
 

A indústria de confecção está presente no Nordeste brasileiro como uma atividade 

significativa para a dinâmica de muitas cidades. Uma especificidade dessa indústria é 

localizar-se no espaço urbano, porém não obrigatoriamente metropolitano. 

Grande parte dos estados nordestinos tem uma significativa produção 

confeccionista, principalmente Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. A indústria 
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de confecção busca estabelecer-se nas capitais e nas regiões metropolitanas, mas em alguns 

estados, como Pernambuco e Rio Grande do Norte, os espaços urbanos não metropolitanos 

têm uma significativa presença dessa indústria. Depara-se com indústrias que têm uma 

produção volumosa de confecções nas cidades Caruaru, Santa Cruz de Capibaribe e Toritama, 

em Pernambuco, e Cruzeta, Caicó, São José do Seridó, no Rio Grande do Norte. Nessas 

cidades, o tipo de empreendimento que se configura no espaço está predominantemente 

concretizado nos sistemas produtivos locais, sistemas já caracterizados por nós no presente 

trabalho com base na definição de Pereira Júnior (2015). 

As capitais desses estados têm, também, uma produção significativa, mas a 

intensidade de produção está assentada nas indústrias de cidades do interior. No caso de 

Pernambuco, há uma concentração no Agreste pernambucano. Nos últimos anos houve uma 

modificação na produção de confecção entre essas citadas cidades de Pernambuco.  

Na pesquisa de Melo (2011), Santa Cruz do Capibaribe era a principal cidade em 

número de indústrias de confecção, seguida por Toritama e Caruaru. No entanto, em 2014, 

segundo dados da Fiepe73 (2014), a principal cidade produtora de confeccionados e em 

número de indústrias foi Caruaru. Mesmo que essas cidades façam parte de uma característica 

produtiva baseada na sulanca74, há em Santa Cruz do Capibaribe, em Toritama e em Caruaru 

especificidades de confeccionados produzidos. Em Santa Cruz do Capiberibe, a produção é 

baseada em roupas de malha (moda praia); em Toritama, a especificidade é a fabricação de 

roupas de índigo; em Caruaru, existe a preponderância de roupas em tecidos planos e em 

malha (MELO, 2011). 

Para Melo (2011), a produção, e também o mercado de confecção, começou 

quando os comerciantes dessas cidades iam para Recife e traziam tecidos para as costureiras 

locais. Os comerciantes que iam para Recife, os caminhoneiros do Agreste pernambucano, 

transportavam mercadorias dessa sub-região do estado para São Paulo e na volta, pela falta de 

mercadorias, traziam um tipo de tecido chamado helanca75, de baixa qualidade. A 

transformação da helanca em roupas atribui-se o nome de sulanca. As figuras 7 e 8 a seguir 

mostram os primeiros carregamentos de sulanca vindos do Sudeste e as primeiras costureiras 

da sulanca em Santa Cruz do Capibaribe 

                                                 
73 Federação das Indústrias de Pernambuco. 
74 Sulanca é a palavra atribuída a vestimentas feitas com retalhos e restos de tecidos. Essa produção localiza-se 
no interior Pernambucano, principalmente na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Muitas peças de tecido 
vinham da região Sudeste, especialmente do estado de São Paulo, para se transformar em vestuário no interior de 
Pernambuco. 
75 Um tipo de tecido em malha. Muitas vezes era a sobra desse tecido, chamada de retalhos, que seria usada na 
confecção dos produtos dessas cidades. 
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Como mostrado nas figuras acima, a sulanca era restos de tecidos que vinham 

geralmente de São Paulo. Na Figura 8 evidencia-se o trabalho de uma costureira com idade 

avançada. 

A curto prazo, por consequência da parceria entre caminhoneiros e costureiras 

Figura 7 – Primeiros 
carregamentos de sulanca em 
Santa Cruz do Capibaribe-PE 

Figura 8 – Costureira da 
sulanca na década de 1970, em 
Santa Cruz do Capibaribe-PE 

Fonte: Moda Center Santa Cruz (2017). Fonte: Moda Center Santa Cruz (2017). 
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locais, houve a estruturação da Indústria da Sulanca. Para Melo, 2011, p. 29, essa produção 

era baseada 

 
[...] na fabricação de peças de roupas com baixa qualidade e baixo custo, e eram 
vendidas na “Feira da Sulanca” da cidade de Santa Cruz do Capibaribe e em cidades 
nos arredores da região 

  
Hoje a produção de confecção é significativa, e Santa Cruz do Capibaribe, 

Caruaru e Toritama são responsáveis por uma intensa produção, complementada pela 

produção de Recife, chegando a ultrapassar a produção da capital pernambucana. 

Diferentemente do Ceará, onde a indústria de confecção está praticamente na 

RMF, Pernambuco concentra a produção tanto no Agreste como em Recife e na RMR. Assim, 

essa indústria não está apenas nas regiões metropolitanas, mas no espaço urbano 

metropolitano ou não. Diante dessas constatações, vê-se que a indústria de confecção não 

está, apenas, nas capitais e regiões metropolitanas, mas no espaço urbano não metropolitano, 

e, no caso do Nordeste, em cidades que têm uma tradição na produção artesanal.  

Na RMR76, a indústria de confecção tem predominância na capital pernambucana, 

estando 70,10% da produção em Recife. As demais cidades da RMR têm um percentual 

pequeno. Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, 

Ipojuca, São Lourenço da Mata e Moreno somam 24,39%, atestando, portanto, uma 

concentração do número de indústrias de confecção na cidade de Recife. Geralmente, nas 

RMs a concentração está nas capitais, fenômeno que ocorre em Fortaleza, Natal e em 

Salvador.  

A indústria de confecção tem como uma de suas características a localização 

próxima às residências de seus trabalhadores. Segundo pesquisa do Observatório das 

Metrópoles (2009), a RMR tem uma concentração demográfica que parte do núcleo central, 

no caso a cidade polo, Recife, estendendo-se para os municípios de Olinda, Jaboatão dos 

Guararapes e Paulista. 

Esses municípios, embora tenham uma concentração bem mais baixa de indústria 

de confecção em relação a Recife, são os que possuem uma significativa presença desse ramo 

industrial em seu território. Olinda concentra 9,9%, Paulista 5,9% e Jaboatão dos Guararapes 

2,9%. 

A RMR concentra o maior número de indústrias de transformação de 

                                                 
76 A Região Metropolitana do Recife representa 3% do território de Pernambuco, concentrando 42% da 
população do estado e mais da metade do PIB. Essa região metropolitana é composta por 14 municípios, dos 
quais dez apresentam uma população inferior a 200 mil habitantes (CLEMENTINO e SOUZA, 2009). 
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Pernambuco, segundo Clementino e Souza (2009), segmento no qual está a indústria de 

confecção. Os municípios que possuem maior integração com Recife são Olinda, Jaboatão 

dos Guararapes e Paulista, que registram uma concentração significativa da indústria de 

confecção na RMR. A localização da indústria de confecção nesses municípios deve-se ao 

fato de eles estarem mais interligados ao município polo da metrópole, podendo ter um fluxo 

rápido de insumos e mercadorias, além de ter concentração populacional significativa.  

O município de Paulista teve um expressivo crescimento nas décadas de 1980 e 

1990, devido à implantação de conjuntos habitacionais feitos pela Companhia de Habitação 

de Pernambuco (Cohab-PE). Outros municípios da RMR também receberam conjuntos 

habitacionais em uma época que havia um fluxo migratório de pessoas, vindo de canaviais 

falidos ou fugindo das secas do sertão. Para Clementino e Souza (2009, p. 108), 
[...] o processo migratório, bem mais intenso há décadas atrás (sic), geralmente 
associado às crises da economia canavieira e a recorrentes secas que afetam a base 
produtiva do semi-árido, ampliava a oferta de força de trabalho na RMR. Isto, 
evidentemente, concorria para o surgimento e a consolidação da informalidade, do 
desemprego e subemprego. 

 

A população imigrante tem em um primeiro momento a disponibilidade de 

trabalho com pouca remuneração, esse rejeitado por alguns segmentos sociais com melhores 

condições trabalhistas (SANTOS, 2008). Diante dessas condições, a indústria de confecção 

como um ramo que busca um significativo número de força de trabalho é uma das atividades 

que consegue absorver essa mão de obra que muitas vezes tem pouco ou quase nenhuma 

escolaridade. Na RMR, a produção de confecção se baseia na modinha e no jeans. 

Como em Recife, na RMF a concentração da indústria de confecção está em 

Fortaleza, capital cearense que, sozinha, tem 89,27% dessa indústria. Outras cidades como 

Maracanaú, Caucaia, Maranguape, Pacajus, Aquiraz, Eusébio, Cascavel, Itaitinga e 

Pindoretama somam 10,69%. Na RMF, a indústria de confecção tem uma maior expressão na 

zona oeste de Fortaleza e em cidades como Caucaia e Maracanaú. 

Tanto a zona oeste quanto as cidades de Caucaia e Maracanaú têm uma 

concentração significativa de população trabalhadora vinda do interior. Silva (1992) afirma 

que um número substancial da população da zona oeste de Fortaleza é composta por uma 

população vinda do interior que buscava melhores condições de vida na capital.  

Maracanaú é a cidade que tem o Distrito Industrial do Ceará, sendo um município 

que detém muitas indústrias e onde há uma aglomeração populacional de trabalhadores que, 

quando não empregada na grande indústria, está trabalhando na indústria de confecção. Tal 

fenômeno é observado em Caucaia, com seus conjuntos habitacionais construídos na década 
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de 1980, quando havia a busca da implantação de um distrito industrial para aquele 

município. 

No Ceará, a RMF e o município de Fortaleza são praticamente os únicos 

produtores de confecção, diferentemente do que ocorre em Pernambuco, que tem uma 

produção significativa tanto em Recife quanto no Vale do Ipojuca e no Alto Capibaribe. Esse 

fenômeno de Pernambuco acontece no Rio Grande do Norte, Natal e a Região Metropolitana 

de Natal (RMN)77 são responsáveis por uma produção significativa de confeccionados, porém 

o Seridó tem uma produção volumosa em cidades como Cruzeta, São José do Seridó, Caicó, 

entre outras. 

Como em Fortaleza e Recife, Natal detém a maior parte das indústrias de 

confecção no estado (RN). Dentro dos espaços metropolitanos pesquisados é comum que a 

indústria de confecção se localize na cidade motriz das RMs. Muitos fatores influenciam essa 

localização, entre eles a disponibilidade de transportes coletivos para o deslocamento de 

pessoas e mercadorias que as capitais oferecem. Mesmo fazendo parte de regiões 

metropolitanas, muitas cidades não têm uma integração de transporte, o que caracteriza a 

fragmentação das metrópoles. 

Natal, como foi mostrado, tem 78,91% da indústria de confecção da RMN. Para 

Clementino e Souza (2009), a indústria têxtil e principalmente a confeccionista é importante 

para Natal, por ser responsável por uma grande disponibilidade de empregos. Depois de 

Natal, Parnamirim tem uma forte presença da indústria de confecção, tendo 12,24% dessa 

indústria no município.  

Parnamirim é considerado um município de alta integração com Natal, condição 

importante para a concentração da indústria de confecção, pois facilita o deslocamento da 

produção e de insumos (CLEMENTINO E SOUZA, 2009). Além disso, é um dos municípios 

mais populosos da RMN, resultado de um contingente demográfico vindo do interior do Rio 

Grande do Norte. Essa é uma condição presente na ocupação das metrópoles nordestinas: um 

contingente demográfico saindo de áreas de seca ou de declínio econômico e buscando 

condições de vida nos ambientes urbanos metropolitanos. 

Santos (2008) afirma que grande parte desse contingente irá para o circuito 

inferior da economia urbana.  A indústria de confecção no processo de fragmentação e 

subcontratação passou a ser um ramo importante para o circuito inferior, pois possibilita a 

                                                 
77A RMN foi criada em 1997 através da Lei Complementar n° 152, constituindo-se de seis municípios: Natal, 
Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Ceará-Mirim e Extremoz.  No ano de 2002, pela Lei 
Complementar n° 221, foram incluídos os municípios de São José do Milibu e Nísia Floresta. 
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contratação de mão de obra de pessoas com pouca formação educacional, além de fazer com 

que o processo de formação para a máquina de costura aconteça em pouco tempo. A produção 

de confecção da RMN é baseada na modinha e na moda praia. 

No estado do Rio Grande do Norte, o Seridó tem uma concentração da indústria 

de confecção. Essa área potiguar produz costura para algumas empresas do Sul do país, como 

a Hering, e as cidades dessa região são responsáveis por um importante fluxo de mercadorias 

de confeccionados. As principais cidades produtoras são Caicó (35,29%), Jardim do Seridó 

(8,40%), São José do Seridó (10,29%), Currais Novos (3,36%), Carnaúba dos Dantas 

(2,52%), Cruzeta (1,60) e Ouro Branco (0,84%). Essas cidades totalizam 62,3% da produção 

de confecção na região, enquanto outras cidades produzem em quantidades menores, 

completando os 47,7% do resto da produção. 

A Hering tem sua sede localizada no Sul do Brasil. Krost (2016) diz que essa 

fábrica teve origem com capital local dos irmãos Hering (Tricontwarenfabrik e Gebrüder 

Hering) em 1880, na cidade de Blumenau, tendo se tornado um centro produtivo de vestuário 

e confeccionados de importância para todo o Brasil. 

No Nordeste, grandes marcas do Sul do Brasil, como a Hering78, buscam montar 

suas peças em indústrias de confecções localizadas em pequenos municípios de alguns 

estados. Em trabalho de campo, foi verificada a costura para a Hering em municípios como 

Cruzeta.  Para o IBGE (2014), esse município tem 8.173 habitantes e tem como principal 

atividade a agrícola. São José do Seridó conta com uma população de 4.231 habitantes e tem 

uma produção significativa para a indústria de confecção.  

Esses são os municípios que possuem uma maior concentração de confecções 

costurando para Hering. O Mapa 4 mostra a localização e a concentração da indústria de 

confecção no Nordeste brasileiro. 

                                                 
78 A Hering, registrada como Cia. Hering, foi fundada pelos irmãos Bruno e Hermann Hering em 1880. 
Atualmente, possui cinco marcas em seu portfólio – Hering, Hering for you, Hering Kids, PUC e DZARM. Está 
presente também, com lojas, no Uruguai, Paraguai, Venezuela e Bolívia, além de exportar para outros países. A 
empresa hoje adota uma produção híbrida, tanto com fábricas próprias como com terceirização, com fábricas em 
Santa Catarina, Goiás e Rio Grande do Norte. A marca é de Blumenau (SC), porém o setor administrativo, a 
presidência, o gerenciamento de marcas, a relação com as franquias e a gestão de pessoas estão na cidade de São 
Paulo (Hering, 2015). 
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Mapa 4 - Localização e concentração da indústria de confecção no Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia 

Fonte: Federações das indústrias dos estados pesquisados (2016). 
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Como foi visto no Mapa 4, a indústria de confecção está em vários locais do 

Nordeste. No Ceará ela se concentra na RMF, sendo esse espaço o mais importante do estado. 

A produção confeccionista está em Fortaleza, principal cidade de produção no Nordeste. 

O Rio Grande do Norte tem Natal e sua região metropolitana como grandes 

produtores, no entanto o Seridó Potiguar tem uma significativa produção de confeccionados 

para aquele estado.  

A Hering e a Riachuelo, essa última do grupo Guararapes, buscam terceirização 

no sertão potiguar.  

O governo do Rio Grande do Norte é um dos agentes que promove essa expansão. 

Através do programa Pró-Sertão, há um incentivo para que essas marcas viabilizem e 

contratem facções do interior potiguar.  Uma das metas do programa é a criação de 100 mil 

empregos no interior do Rio Grande do Norte. Para muitos, a busca pela costura é um refúgio 

à falta de emprego ou à migração até a capital, no caso Natal. No entanto, muitas costureiras e 

costureiros estão com problemas de saúde devido às grandes exigências feitas nas fábricas de 

confecções, como muitas horas de trabalho, posição do trabalhador no mesmo local por muito 

tempo e processos produtivos repetitivos (Repórter Brasil, 2016). 

A expansão da indústria de confecção no interior é significativa. No caso de 

Pernambuco, a expansão vem do interior para a capital Recife. Nesse estado, a produção está 

no Alto Capibaribe e no Vale do Ipojuca.  

Nessa área há uma grande e tradicional produção de confeccionados para o estado 

de Pernambuco e para o Nordeste. Recife e a RMR têm uma produção importante, porém 

menos expressiva do que nas cidades de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama.  

Na Bahia, a produção se concentra em Salvador, na Região Metropolitana de 

Salvador (RMS), em Vitória da Conquista e em Feira de Santana, essa última hoje 

considerada região metropolitana (RMFS). 

Assim, a indústria de confecção tem uma significativa importância para a 

produção do espaço urbano nordestino, seja nas capitais seja nas RMs seja ainda nas cidades 

não metropolitanas. Há uma dinâmica empreendida por essa indústria tanto na produção como 

no comércio regional e nacional para essas cidades.  Tal circunstância mostra que, mesmo 

com as modificações econômicas e espaciais de novos ramos econômicos no espaço urbano, a 

indústria, no caso a indústria de confecção, está presente na cidade e no espaço urbano. A 

indústria está na cidade e pode estar em outras condições espaciais e produtivas, pois o urbano 

e a indústria são conceitos extremamente ligados um ao outro. 

A centralização da indústria é bem analisada por Pereira Júnior (2011) para o 
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Ceará. Para o autor, muitos grupos econômicos do Sul e Sudeste buscam se instalar em outros 

territórios do país à procura de melhores fatores produtivos, como mão de obra barata e menor 

gasto com impostos. Essas novas localizações de plantas industriais e fragmentação de 

produção são características das novas condições impostas ao território. 

O trabalho de costura para a Hering é terceirizado para indústrias locais. Essas 

indústrias têm como trabalhadores os próprios moradores dessas cidades. São fatores 

fundamentais para a instalação das facções em cidades do interior: investimentos de linha de 

crédito do BNB; auxílio de qualificação e gerenciamento feito pelo Sistema Sebrae; 

prefeituras municipais, cabendo a essas últimas auxiliar em investimentos em estruturação de 

alguns galpões, isenção de energia e água por determinado período. A busca dessas prefeituras 

em auxiliar a indústria de confecção, que produz para uma marca, uma empresa privada, tem 

como objetivo proporcionar trabalho para a população local. A mão de obra é recrutada do 

próprio município, no caso, a maioria dos trabalhadores pertence à sede79. 

Os trabalhadores que se dedicavam aos afazeres domésticos ou trabalhavam na 

agropecuária são, na maioria, mulheres. Além das mulheres, são recrutados jovens do 

município para o primeiro emprego, entre homens e mulheres.  

A jornada diária é de 9 horas, com uma hora de pausa para o almoço. Os 

trabalhadores são divididos em funções específicas, mas têm que ter habilidade de trabalho 

em qualquer máquina ou função que a produção possa exigir, tratando-se de trabalhadores 

polivalentes. A Figura 9 mostra as trabalhadoras e os trabalhadores na produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 A sede é a divisão dos distritos dos municípios. Todos os municípios têm seus distritos e o distrito sede, onde 
se concentram a sede da prefeitura, o hospital, a  sede da agência dos Correios, o Banco do Brasil e outros 
serviços disponíveis para a população. 



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa indústria de confecção mostrada tem no gerenciamento duas mulheres, que 

são responsáveis pelos contratos, pelos tipos de peças costuradas e pela organização da 

fábrica. Todos os dias caminhões terceirizados pela Hering passam pelas cidades produtoras 

para o recolhimento da produção e a entrega de mais matérias-primas e insumos para a 

continuação da produção das encomendas. A Figura 9 mostra mulheres em uma facção 

contratada pela Hering na cidade de Cruzeta, no estado do Rio Grande do Norte. 

Os caminhões vêm de Natal, pois o processo de costura é inteiramente 

fragmentado. Os modelos, os cortes da frente traseira são feitos no Sul do país. A costura, os 

aviamentos são feitos nas pequenas cidades potiguares, mas a lavagem e a fixação de alguns 

adereços e aviamentos finais são feitos em Natal.  

Nessa área do Rio Grande do Norte, a manifestação da indústria de confecção no 

espaço está assentada em sistemas produtivos locais, pouco incentivo do governo, porém não 

nulo, investimentos em produtos tradicionais, produção baseada em pequenos e médios 

galpões, mão de obra local e flexibilidade à dinâmica de capital e mão de obra. A dispersão 

espacial da produção é para além da região. Há uma articulação contratual entre Sul e 

Nordeste para a disponibilidade da confecção no mercado.  

Figura 9 – Montagem de peças de confeccionados da indústria Hering em uma 
facção no município de Cruzeta-RN 

Fonte: Santos (2015). 
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Todas as peças são estritamente conhecidas pela Hering e elas chegam nas 

pequenas confecções numeradas quando são contratadas. Cada confecção tem um número 

específico. Por exemplo, uma blusa montada em Cruzeta em uma confecção X, terá uma 

numeração 1. Outra remessa da mesma blusa, produzida em São José do Seridó, terá uma 

numeração 2, pois, caso tenha algum defeito, o gerenciamento da marca contratante já sabe 

em qual confecção foi feita a montagem e poderá pedir o conserto da peça. Toda essa 

produção segue um tempo e uma meta esplanada na parede da fábrica. A Figura 10 mostra a 

placa de meta da confecção 

 

 

 

 

O trabalho é temporalmente cronometrado e tem como objetivo a eficiência no 

número de peças produzidas e na qualidade. Em um dia uma costureira pode montar até 500 

peças, dependendo do modelo. Se for jeans, a quantidade montada é menor, pois se trata de 

um material pesado. 

Lencioni (1998) reflete sobre a condição de concentração do capital feito pelas 

grandes firmas e a dispersão da produção. A autora ressalta que há uma centralização do 

capital para os monopólios: 

 
Muito da dispersão industrial está vinculada a processo de centralização do capital, 
pois enquanto estreitam-se as possiblidades de investimentos das pequenas e médias 
empresas, se ampliam, ainda mais, as vantagens dos grandes monopólios capazes de 

Figura 10 – Placa de metas de peças costuradas para Hering em uma facção em Cruzeta-RN 

Fonte- Santos (2015). 
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procederem ao controle dos capitais (LENCIONI, 1998, p. 205). 
 

 
Lencioni (1998), refletindo sobre as novas condições de acumulação do capital, 

mostra que quando há a descentralização da produção não existe necessariamente a 

acumulação de capital em novos espaços. Estruturar a produção em uma pequena cidade do 

interior nordestino não é sinônimo de chegada de acumulação capitalista naquele espaço. Tal 

fenômeno a autora denomina de centralização, a qual consiste em uma relação espacial 

diferente de concentração, pois essa última está relacionada à ampliação de máquinas e 

equipamentos de uma firma.  

No caso da Hering e outras firmas de confecção, não houve necessariamente o 

aumento de máquinas da marca, mas sim a subcontratação de pequenas e médias oficinas para 

a montagem das peças com centralização de capital na sede da firma.  

Lencioni (1998), sobre a transferência de chão de fábricas da metrópole paulista 

para o interior, quando há fusões, incorporações e terceirizações, diz que há concentração do 

capital no lugar de origem da firma, pois a sede social da firma não muda de espaço, apenas a 

montagem de peças vai para outros locais, no caso, o interior. A firma aumentou seu potencial 

em número de máquinas e equipamentos, mas muitas vezes apenas ampliou sua produção 

com a associação de subcontratação com outras empresas, que muitas vezes são pequenas e 

médias; a grande corporação permanece no seu local de origem ampliando seu potencial de 

capitalização. 

Na Bahia, a concentração da indústria de confecção está na cidade de Salvador e 

na RMS, onde a produção é voltada para a confecção de fardamentos e abadás (para o período 

carnavalesco).  

 A RMS foi criada em 1973 reunindo municípios como São Francisco do Conde, 

Candeias, Simões Filho, Camaçari, Dias d’Ávila e Lauro de Freitas. Depois foram incluídos 

os municípios de Madre de Deus e Ipojuca. 

Como mostrado no Mapa 4, Salvador concentra 90,37% da indústria de confecção 

da RMS, enquanto Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias, Simões Filho, Dias d’Ávila somam 

apenas 9,54% das indústrias de confecção da RMS.  

Salvador aparece como a principal capital nordestina na indústria, principalmente 

através da chamada Nova Indústria (Almeida, 2009), no começo de 1940, baseada na 

implantação da Hidroelétrica do Rio São Francisco80, na cachoeira de Paulo Afonso, e na 

instalação do Centro Industrial de Aratu (CIA), criado em 1967, e do Polo Petroquímico de 
                                                 
80 A construção da Chesf possibilitou energia elétrica para Salvador e Recife. 
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Camaçari (Copec), os quais aumentaram em quase a metade a participação da indústria no 

PIB do estado da Bahia. Essas indústrias não foram, porém, garantia de utilização e geração 

de um grande número de empregos diretos. Almeida (2009, p. 16) afirma: 

 
Toda a nova indústria baiana havia gerado, ao final dos anos de 1980, cerca de 50 
mil novos postos de trabalho, distribuídos quase meio a meio entre CIA e COPEC. 
Se isso significava cerca de metade da força de trabalho formal da indústria de 
transformação da Bahia, continuava sendo uma quantidade pouco expressiva em 
face da demanda crescente por empregos que resultava da tomada da expansão 
urbana. 

 
 Para o autor, esses complexos industriais baseados em grandes plantas 

industriais não foram suficientes para a absorção da mão de obra em Salvador e na RMS.  

Para Almeida (2009), o polo petroquímico era responsável por 24 mil trabalhadores 

diretamente empregados. Assim, uma parte substancial da população não era absorvida por 

indústrias que tinham como promessa grande número de empregos para a Bahia. 

Salvador e a RMS têm uma grande segregação social e espacial, tendo “[...] linhas 

de afluência em um mar de pobreza” (PEREIRA e CODIS, 2009, p. 117). Segundo dados do 

IBGE (2014), perto de um terço da população de Salvador estava na linha de pobreza. Existe 

na capital baiana e em sua região metropolitana um número significativo de pessoas que, para 

alguns autores, estão na “informalidade”, porém não se trata apenas de informalidade81, mas 

de trabalho no circuito inferior.   

Almeida (2009), falando de Salvador e da RMS, mas também de outras cidades, 

chama as pequenas indústrias de economia de urbanização, dentro da qual está a indústria de 

confecção. 

Como já foi ressaltado, Salvador assim como outras RMs, concentra as indústrias 

de confecção no território municipal. A especialização da indústria de confecção baiana está 

na produção e costura de fardamentos para alimentar a indústria pesada do estado e de abadás 

para os blocos de carnaval. Além desses dois segmentos, essa indústria tem uma produção 

volumosa na confecção de roupas para religiões de matrizes africanas situadas em Salvador e 

outras cidades do entorno. 

Na Bahia, a RMFS82 tem uma produção significativa de confeccionados. A 

                                                 
81 Sabe-se que o circuito inferior não se trata de informalidade. Os dois conceitos não são sinônimos,; o circuito 
inferior abrange mais variáveis para a sua constituição. No entanto, sabe-se que a informalidade é um dos 
aspectos do circuito inferior em alguns países subdesenvolvidos. 
82 A RMFS foi criada em 2001 pelo governador Jaques Wagner (PT), quando o decreto da Assembleia 
Legislativa teve a sanção publicada no Diário Oficial, na forma da Lei Complementar nº 35, de 6 de julho de 
2011. Fazem parte dessa região metropolitana os municípios Feira de Santana, Coração de Maria, Amélia 
Rodrigues, Anguera, Antonio Cardoso, São Gonçalo dos Campos, Candeal, Ipecaetá, Conceição da Feira e 
Conceição de Jacuípe. 
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cidades Feira de Santana e Conceição do Jacuípe são os municípios que têm indústrias de 

confecções. Feira de Santana se destaca na Bahia como um município que tem intenso 

comércio, além de ter sido um local de passagem de tropeiros vindo do sertão baiano em 

direção ao Porto de Cachoeira. O município tem uma tradição na agropecuária e na produção 

artesanal. Feira de Santana, com um comércio e atividades econômicas consolidadas em 

relação à sua área de influência, passou a ter evidência sobre diversos municípios, tornando-se 

região metropolitana em 2001. 

A criação da RMFS segue a política de busca de institucionalização de RMs no 

Brasil, processo que vem acontecendo desde os anos 1970. A implantação da RMFS, segundo 

o governo do estado da Bahia, foi feita, entre outros fatores, visando melhores condições na 

integração entre os municípios, barateamento nas contas telefônicas e obtenção de demais 

serviços que são essenciais para o poder público. 

A relação de produção tem uma interescalaridade que começa da feira local até a 

contratação de grandes marcas nacionais e internacionais para a montagem dos 

confeccionados. Assim, essas indústrias têm uma diversidade de localização e estão 

necessariamente no urbano, articuladas por diversos fluxos de mercadorias e mão de obra83. 

O fato evidenciado é que essas indústrias dialogam em várias escalas desde a 

escala local, para a fabricação de peças para o fornecimento em feiras, como a Feira de 

Caruaru, no caso da produção de Santa Cruz de Capibaribe, até outras escalas nacionais, como 

as indústrias de confecção da capital cearense, na Feira da Sé em Fortaleza, por exemplo.  

A interescalaridade, a heterogeneidade e a dinâmica intensa produtiva e de fluxos 

de mercadorias e capitais são fundamentais no processo produtivo responsável pela condição 

de existência dessa trama entre os circuitos da economia e a indústria de confecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 A complementação de mão de obra é feita porque muitas indústrias que estão na China muitas vezes fazem 
apenas uma parte da produção, transferindo para outras pequenas indústrias a finalização das peças montadas. 
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4 PRODUÇÃO DE JEANS E MODINHA NA RELAÇÃO CONFECÇÃO, FACÇÃO E 

SUBCONTRATAÇÃO DE COSTUREIRAS EM DOMICÍLIO E O EMPREGO NAS 

CIDADES CONFECCIONISTAS. 

 

 

No presente capítulo será analisada a produção de confecção, tendo como 

estruturas produtivas a relação confecção-facção e subcontratação de costureiras em 

domicílio. Nessa perspectiva, mostram-se os passos da produção de dois tipos de confecção, o 

jeans e a modinha. A presente etapa do trabalho pôde ser construída através de um longo 

trabalho de campo dentro das unidades produtivas confeccionistas. Pesquisador, trabalhadores 

e alguns proprietários, ao longo de mais de um ano de visitas às fábricas de confecção, 

procuravam registrar as etapas do processo produtivo. A coleta de informações se dava por 

perguntas do pesquisador ao trabalhador, quando era oportuno, de como era o nome da 

máquina e o tipo de costura, no entanto a observação contínua era fundamental, pois as 

trabalhadoras não podiam conversar, já que a produção e a remuneração na maioria das vezes 

eram feitas por quantidade de peças produzidas. Cabia ao pesquisador ficar atendo e com o 

gravador em mão para a busca de uma possível informação. 

Saindo do campo, havia, necessariamente, o trabalho em gabinete para a 

sistematização das informações colhidas para construção dos Fluxograma 2 e 3, como será 

exposto no decorrer do trabalho. Assim, tem-se nesta seção as formas de produção do jeans e 

da modinha em detalhes para uma reflexão mais aprofundada. 

Na segunda parte do capítulo, será feita uma análise sobre as condições de 

emprego nas cidades estudadas. A pesquisa busca refletir sobre o emprego, e não sobre o 

trabalho. O tema trabalho será analisado no próximo capítulo. O assunto empregos foi 

construído tendo como fonte de dados o Rais/Caged, em uma série de pesquisa sobre postos 

de empregos entre os anos de 2003 e 2015. O filtro escolhido foi o mais específico que o 

IBGE disponibilizou, chamado de empregos por estabelecimentos, com uma divisão de 27 

categorias de posto de trabalho. Como Milton Santos afirma, a busca de dados em atividades 

dentro do circuito inferior é difícil, de modo que os dados trabalhados pelo Rais/Caged 

funcionam como uma pista para a reflexão do emprego na atividade estudada. Assim as duas 

partes do capítulo buscam analisar relações de produção e empregos na indústria de 

confecção. 
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4.1 Etapas da produção de confecção/facção no jeans e modinha na indústria de 

confecção nos circuitos da economia urbana 

 
 A indústria de confecção, geralmente, se estrutura por um total controle da 

marca contratante sobre as pequenas empresas contratadas para montar as peças. Essa 

condição se verifica para todas as empresas que fazem a subcontração de facções ou 

costureiras. O Fluxograma 2 mostra a relação firma contratante/indústrias de confecções. 

Aponta as relações globais que acontecem em diversos tipos de montagem de vestimentas, 

tanto de grandes como de pequenas marcas de confecção. O fluxograma mostra um pouco do 

que acontece em vários locais pesquisados e principalmente nas relações produtivas da 

indústria de confecção em Fortaleza-Ceará. 

No caso da produção da Hering, no estado do Rio Grande do Norte, há articulação 

nítida dos dois circuitos da economia urbana. A Hering é um grande grupo nacional que, 

através de terceirização, produz suas confecções. Mas nem todas as confecções contratadas 

pela Hering estão dentro do circuito inferior.  

Embora muitos tenham escrito que o circuito inferior era baseado na pobreza, ele 

tem uma articulação com outros agentes que o elastecem, de modo que ultrapassa a condição 

de pobreza, atingindo a base do circuito superior marginal.  No Fluxograma 2 são mostradas 

as relações entre confecção, facções e produção de confecções em domicílio de vestimentas 

modinha e jeans. 
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Fluxograma 2 - Firmas que contratam confecções para a montagem de vestimentas. 

 

 

 Empresas responsáveis pelo protótipo e 
comercialização. 

 

F 1 

F 2 

Montagem dos confeccionados 

Confecção 
1 

Confecção 
2 

Confecção 
4 

Confecção 
n Confecção 

3 

Fonte- Elaborado pelo autor (2015). 
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Como mostrado no Fluxograma 2, a firma contratante se responsabiliza pela 

produção do protótipo, pelo estudo da peça e comercialização, sendo a montagem repassada 

para outras confecções. Firmas como Hering, C&A, Renner, Riachuelo, se responsabilizam 

pelas condições de pensar na peça, no tipo de tecido, na época de maior produção para aquele 

tipo de vestimenta. As confecções fazem, apenas, a montagem. As confecções 1,2,3, n.., por 

meios do fluxos M184, M2, M3, Mn são responsáveis pela montagem da peça. Elas se 

especializam na montagem de modinha ou de jeans, porém praticamente todas as confecções 

montam os dois tipos de vestimenta.  

Quando encomendadas pela marca, as vestimentas vêm todas enumeradas, e no 

contrato vêm todas as especificações das operações que deverão ser feitas naquela etapa 

produtiva. As figuras 11, 12, 13 e 14 mostram as especificações que são enviadas pelas 

empresas contratantes para as contratadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Chamam-se de fluxos M, pois tem dois fluxos chamados de F2.1 e F3.2, que ilustram as etapas da produção do 
jeans e da modinha, respectivamente, dentro de uma confecção ou facção. 

Figura 11 – Ordem de produção da Hering Nordeste para as facções do Rio Grande do Norte 

Fonte: Santos (2015). 
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Figura 12 – Composição das peças Hering em duas línguas, Português e Espanhol. 
Cruzeta-Rio Grande do Norte 

Fonte: Santos (2015). 

Figura 13 – Modelo a ser seguido pelas facções que costuram para a Hering no Rio Grande do Norte 

Fonte:Santos (2015). 



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como mostrado nas figuras, todos os passos que serão feitos na confecção já são 

conhecidos pela empresa contratante, no caso a Hering. A Figura 11 mostra a ordem de 

serviço para a produção no Nordeste. A Figura 12 mostra as etiquetas em vários idiomas para 

exportação, principalmente, para o Mercosul. A Figura 13 mostra o desenho a ser seguido para 

a costura de uma bermuda, e na Figura 14 é evidenciada a etiqueta da marca Hering em uma 

bermuda. 

Essa produção é feita em vários locais. A montagem, em Cruzeta, em São José 

do Seridó, em Jardim do Seridó, entre outras cidades. Os últimos acertos e o tingimento são 

feitos em Natal, para onde as peças foram encaminhadas. Junto com a ordem de serviço, vêm 

as figuras para manter um padrão dado pela marca, o chamado tamanho da forma85. O passo 

final na confecção é a fixação das etiquetas, as quais vêm lacradas e contadas. Geralmente, o 

responsável pela fábrica as recebe em mãos para evitar uma possível perda.  

As etiquetas não podem desaparecer, pois a peça só é considerada pronta depois 

da etiqueta fixada. Não tem como enviar a peça para a firma contratante sem a etiqueta. Esse 

passo exige muita atenção do trabalhador e o gerenciamento da administração da confecção.  

                                                 
85 No conhecimento leigo, as pessoas dizem que toda marca tem uma forma. O número 36 de uma marca A cabe 
em uma pessoa, já o número 36 de uma marca B não cabe na mesma pessoa. A forma é um padrão de cada 
marca. As numerações têm uma certa variação de marca para marca. 

Figura 14 – Etiquetas das peças Hering em duas línguas, Português e Espanhol. 
Cruzeta-Rio Grande do Norte 

Fonte: Santos (2015). 
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Cada confecção faz a montagem do jeans ou da modinha, e muitas confecções 

repassam para facções, porém não é o caso da Hering no Rio Grande do Norte. Em Fortaleza-

Ceará, muitas confecções contratadas passam parte da produção para as facções, em época de 

intensa encomenda.  

Com base no Fluxograma 1, mostra-se a montagem de um jeans ou de uma 

modinha em uma confecção e facção. Esse caso é comum em Fortaleza e em outras cidades 

produtoras de confeccionados. 

O Fluxograma 2 aponta a dinâmica global da indústria de confecção. No caso da 

produção da Hering no Rio Grande do Norte, a primeira etapa é estritamente centrada na 

firma. Muitas facções são gerenciadas pelos próprios familiares. Santos (2008) afirma que 

uma das características do circuito inferior é o gerenciamento e a produção feitos pelos 

próprios proprietários. 

  

4.1.1 Produção do jeans no regime de facção  
 
 

A produção do jeans consiste em uma série de etapas que envolvem as 

trabalhadoras polivalentes e inúmeras máquinas para a montagem da peça. Nesse momento a 

peça não está mais na confecção, vai para a facção. 

A segunda etapa consiste no chamado Regime de Facção 2.1, momento que o 

tecido chega à facção. Algumas confecções, por meio de atravessador, vão deixar o material 

na facção e algumas facções se dirigem (por meio do proprietário) até a confecção para pegar 

peças e montá-las.  

Por mais que o faccionista vá até a confecção, a função do intermediário é 

fundamental para que haja essa relação de encomenda e produção. O intermediário faz o 

processo de contrato entre as duas partes envolvidas. O contrato não tem como características 

condições que estipulem um tempo de trabalho de costura para aquela facção.  

Os termos do contrato se baseiam mais pelo compromisso da qualidade da 

montagem da peça e pelo cumprimento do prazo da entrega para uma série produtiva. 

Contratos baseados em aspectos jurídicos não têm grande relevância nas associações entre 

confecções, facções e subcontratação de costureiras.  

Com essas condições atendidas, e se houver um interesse da confecção e da 

facção de continuar trabalhando juntas, o contrato, baseado mais por compromissos de “boca 

a boca”, é renovado.  
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Quando o tecido chega à facção já vem cortado. As duas partes da vestimenta 

chegam separadas; na facção é feita a montagem da peça. Aviamentos como botões, zíperes, 

fitas, lantejoulas são enviados juntamente com o tecido para a facção. Tudo contado, sem 

sobrar e faltar. Muitas facções são, por vezes, responsáveis pela compra da linha.  

Essa contagem de aviamentos, folha de tecido e etiquetas, essas últimas vindo 

dentro de um saquinho lacrado pela confecção, é essencial para o controle do número de 

peças montadas e da qualidade de cada uma. Todas as peças vêm expressamente controladas 

através de numeração que especifica tamanho, modelo e quantidade.  

O Fluxograma 1.2 mostra a confecção de uma peça de jeans. Em geral, podem-se 

produzir 250 peças por dia, com 15 costureiras.  

A primeira máquina por onde a peça de jeans passa é o Overloque 2.1, máquina 

responsável pelo acabamento dos bolsos, pela construção da braguilha e pela vista dos bolsos 

(parte que fica entre o cós e a abertura do bolso). A Reta 2.2 prega as vistas dos bolsos, o 

zíper e o bolso relógio. Nesse momento, a peça já dispõe de bolsos e zíperes em sua parte 

dianteira. 

A Duas Agulhas 2.3 é responsável por pespontar a boca do bolso, os ganchos, a 

curva, a bainha do bolso traseiro, a filigrana do bolso (enfeites). 

Depois dessas três máquinas, as partes que chegaram à facção, apenas cortadas, 

passam pelos primeiros passos na construção da peça. A peça já recebeu seus adereços de 

enfeites e agora vai para a Fechadeira 2.4, onde será feito o trabalho de pregar pala, e o 

arrebate de fundilho. Nesse momento, as duas partes da peça serão costuradas. 

Costuradas as duas partes (dianteira e traseira), a peça volta para a Duas Agulhas 

2.5, que agora será representada por 2.5, pois já está num processo à frente. Nessa fase, são 

pregados os bolsos traseiros da calça. Nessa etapa, os bolsos dianteiros estão pregados, a 

costura que une as duas partes do fundo da calça está pronta e os bolsos traseiros também 

estão pregados.  

A Interloque 2.6 é responsável pelo fechamento lateral da peça. Até esse 

momento, as duas partes da calça jeans só estavam unidades pelo fundo. Com essa máquina, 

serão fechadas as laterais da peça e costuradas, interna e externamente, as pernas da calça.  

Geralmente as fases Overloque 2.1, Reta 2.2, Duas Agulhas 2.3, Fechadeira 2.4, 

Duas Agulhas 2.5 e Interloque 2.6 estão em uma fileira, cada costureira passa para outra 

conforme as etapas, mas a Máquina de Passante 2.7 fica ao lado dessa fileira formando uma 

célula produtiva dentro da facção. Essa máquina é responsável por criar as formas que 

existem no cós da calça para poder segurar o cinto. Essa máquina faz as braçadeiras, que 
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serão fixadas no cós da calça para o cinto correr. A Máquina de Passante fica, como já foi 

registrado, ao lado da série produtiva. Até esse momento, o cós não foi fixado, mas por meio 

da Máquina de Cós 2.8 ele é costurado na calça por meio do ponto corrente.  

A Reta 2.9 agora será responsável pelo ponto de cós, feito para reforçar a costura 

de ponto corrente. Esse reforço é essencial para a qualidade da peça. Muitos compradores 

especializados têm como um dos parâmetros de qualidade o tipo de ponto do cós e o ponto de 

cós feito pela Reta 2.9. 

A Máquina de Caseamento 2.10 é responsável pela construção das casas que 

irão ter como função segurar os botões. Em seguida, a Máquina de Pressão 2.11 irá fixar os 

botões e os rebites.  

A Máquina de Travete 2.12 é responsável pelo acabamento da peça como bolsos, 

braguilha e passantes. Nem todas as facções têm essa máquina, pois ela é cara, mas é 

essencial para o acabamento e o melhoramento da peça. 

Passadas todas essas fases, o jeans vai para a Lavanderia 2.13, onde a peça 

recebe a tonalidade, a chamada lavagem da peça, ficando em destaque a lavagem Black 

(preta) e a Stone (clara, envelhecida ou com manchas). Geralmente as facções não têm 

lavanderia própria, sendo as peças encaminhadas para uma lavanderia.  

Melo (2011) fala sobre o problema que as lavanderias trazem para os afluentes no 

Agreste pernambucano. Nas cidades Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru há uma 

poluição nos rios próximos a elas devido à falta de filtros para o tratamento dos afluentes-

corantes que são jogados nos mananciais.  

Depois da lavanderia, muitas vezes, as peças voltam para a facção, onde passam 

pela Prancha de Engomar 2.14, caso exista no local. Na Prancha de Engomar, geralmente, 

quem trabalha é o homem, pois se trata de uma máquina por demais pesada e quente para as 

mulheres. 

Depois da Prancha de Engomar, a peça vai para o Acabamento 2.15, onde são 

verificados alguma ponta de linha a remover, a lavagem, algum defeito na peça como rasgão e 

outras falhas, como manchas não previstas.  

A produção do jeans dura em média 40 minutos. Segundo as costureiras, trata-se 

de uma peça pesada, que requer atenção e paciência, pois o material usado exige habilidade 

do profissional, por ter uma composição rígida. 

Passada pelas etapas analisadas, a peça é embalada e enviada para a confecção 

que encomendou a produção. Na confecção, ocorrerá o processo de circulação e venda. Esse 

tipo de relação é feita durante todo o ano. Toda semana, em algumas facções, ou de 15 em 15 
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dias há encomenda das confecções para as facções montarem peças. 

Em Fortaleza, o jeans é um tipo de vestimenta que movimenta por todo o ano as 

confecções da cidade. Outro tipo de vestimenta importante para as confecções e facções de 

Fortaleza e outras cidades é a chamada modinha, roupa à base de malha – blusas com alguns 

enfeites – voltada para o público feminino. 

 

4.1.2 Produção do jeans no regime de subcontratação de costureiras em domicílio 

 

 A subcontratação de costureiras em domicílio é uma relação que se estabelece 

quando há períodos de pico na produção, quando a demanda produtiva está alta e as facções 

chegam a seus limites produtivos. Esse tipo de produção é também usado pelas pequenas 

confecções, quando seu aporte de capital não tem condições ainda de contratar uma facção 

para montar suas peças (SOUZA, 1990). 

Na subcontratação de costureiras, a relação produtiva é semelhante àquela que 

ocorre entre confecção e facção. Mas esse processo revela condições de contratos quase que 

totalmente dentro do circuito inferior.  

As costureiras são locadas no processo como uma forma de expandir a produção 

quando está em alta, ou para trabalhar para pequenas confecções. Elas ficam em seus 

domicílios, complementando a produção que as facções não conseguiram produzir e 

dedicadas a peças que exigem menos acabamentos e têm uma qualidade inferior, chamadas 

peças de segunda linha.  

Como no Regime de facção, na subcontratação de costureiras em domicílio a 

Criação 1.1, a Modelagem 1.2, o Estiramento do Tecido 1.3 e o Corte 1.4 são feitos na 

confecção, com as mesmas características, mas na pequena confecção a mão de obra é restrita 

ao proprietário, pois também as confecções são diferentes, existindo desde grandes 

confecções até pequenas unidades iniciantes nas atividades produtivas. 

O Fluxograma 2.1 mostra também as etapas produtivas na subcontratação de 

costureiras, representada por uma relação 3. A peça, no caso o jeans, passa pelo processo na 

confecção, como já foi ressaltado, chegando aos domicílios das costureiras por meio de um 

intermediário da confecção.  

A peça chega com as duas partes separadas. Na Overloque 3.1 são feitos os 

acabamentos dos bolsos e da braguilha. Depois essas peças vão para a Reta 3.2, onde são 

pregados os bolsos, as vistas de bolsos e os bolsos relógio, todos esses bolsos da frente da 

calça. Após esse processo, a peça segue para a máquina Duas Agulhas 3.3 para o pesponto da 
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boca do bolso, dos ganchos, da curva, da bainha, do bolso traseiro, da filigrana do bolso 

(enfeites). É um momento da produção que exige muita atenção das costureiras, pois são 

feitos os detalhes que dão qualidade à peça.  

Depois a calça jeans segue para a Fechadeira 3.4, onde serão unidas pelo fundo a 

parte frontal e a traseira da peça, sendo os próximos passos a fixação dos bolsos traseiros, 

feita pela Duas Agulhas 3.5, e o fechamento das laterais, realizado pela Interloque 3.6.  

A Máquina de Passante 3.7, que fica, na maioria das vezes, ao lado das fileiras 

das máquinas aqui citadas, faz as braçadeiras, que serão fixadas na peça, chamadas de 

passantes, que ficam no cós, onde poderá ser colocado o cinto. 

 Após passar pelo fechamento via Interloque 3.6, a roupa vai para a Máquina 

de Cós, onde irá ser fixado o cós em ponto corrente. A Reta 3.7 reforça a fixação do cós no 

ponto de cós.  

Passadas essas etapas, o jeans segue para a Máquina de Caseamento 3.8 para 

fazer as casas, onde os botões se fixam quando se veste a peça. A Máquina de Pressão 3.9 é 

responsável pela fixação dos botões e dos rebites da calça.  

Depois desses processos, a calça já está praticamente pronta, pois já foi costurada, 

foram feitas as casas para os botões e fixados os bolsos e o cós. A peça agora vai para a 

Travete 3.10 para os acabamentos dos bolsos, da braguilha e dos passantes, indo depois para 

o Acabamento 3.11, onde passa por uma outra verificação de qualidade.  

As peças enviadas na relação subcontratação de costureiras em domicílio são mais 

simples e muitas vezes não exigem cores ou descolorações destacadas. Em relação ao regime 

de facção, a subcontratação de costureiras em domicílio é mais simples e elas têm condições 

de pegar peças que não exigem tanta qualidade quanto às que são enviadas paras as facções.  

Não se trata de incompetência das costureiras para fazer a peça, pois muitas já 

trabalharam em facção e estão em casa para conciliar os afazeres domésticos com a produção, 

mas a qualidade se dá no porte e na quantidade de máquinas, que, geralmente, são inferiores 

aos da facção.  

 

4.1.3  Lavagem do jeans para a indústria da confecção 

 

O jeans, quando está sendo confeccionado, não passou pelo processo de lavagem. No 

entanto, esse processo não representa a última etapa da produção. Depois da lavagem, a peça 

de jeans volta para a confecção ou para a facção para a retirada das pontas de linha. Na 

lavagem não é retirada a ponta de linha. O Fluxograma 3, a seguir, mostra um pouco como a 
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peça é lavada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de lavagem é basicamente constituído por oito etapas, que serão 

analisadas pelo Fluxograma 3. A primeira etapa, L1, consiste na chegada das peças à 

lavanderia, onde são colocadas em um carrinho e encaminhadas para que os funcionários 

façam o arremate da peça. A segunda etapa, L2, consiste em pinçar as peças para que as 

tonalidades e os efeitos da lavagem fiquem visíveis. As figuras 15, 16 a seguir mostram as 

peças no carrinho e alguns funcionários fazendo os arremates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 3 -– Lavagem do jeans para a indústria de confecção 

Peças em montante na 
lavanderia 

Preparação da peça com 
arremate por funcionários 

Máquina de estapulado 
ou lixado ou bigode 

Amaciante Centrifuga Secagem 

Passadeira Volta para a confecção 

Fonte: Autor (2017). 

L1 L2 L3 

L4 L5 L6 

L7 L8 

Figura 15 – Entrada da confecção na lavanderia em Toritama - PE 
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Como mostrado nas figuras acima, as peças são levadas em carrinhos para chegar 

até os primeiros arremates e para ser colocadas na máquina de tintura dos jeans. Na terceira 

etapa, L3, são feitos tingimentos e os efeitos para o beneficiamento do jeans. O efeito lixado 

dá a aparência que o jeans passou por uma lixa, deixando-o mais fino e com efeito de mais 

velho. No efeito espatulado, muito utilizado na moda, o processo chega a deixar o jeans 

rasgado. O efeito bigode dá à peça uma coloração diferente da do Índigo (azul), de fundo azul 

com recortes de outras cores, daí serem essenciais os arremates. Nas figuras 17 e 18 a seguir 

mostra-se a etapa L3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santos (2017). 
Figura 16 – Mulheres fazendo os aviamentos para o processo de lavagem em lavanderia em Toritama-PE 

Figura 17 – Processo de tintura de uma peça de jeans em uma confecção. 

Fonte: Santos (2017) 

Fonte: Santos (2017) 
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Como mostrado nas figuras 17 e 18, embora o processo seja feito em uma 

máquina, o manuseio pelo(a) trabalhador(a) é extremamente importante. Se não houver a 

mediação mão e máquina não tem como o processo da chamada lavagem ser feito com os 

critérios exigidos pelos clientes. Após a fase L3, a fase L4 dá uma amaciada na peça, que 

passa por uma lavagem especial para deixar o jeans macio e de boa qualidade, confortável 

para o corpo. Após essa lavagem de amaciante, na fase L5, a peça é colocada na centrífuga 

para a secagem, deixa-se passa-ser um tempo, e então colocada na máquina de secagem, etapa 

L6. Após esse processo, a peça vai para a passadeira, etapa L7, e por final segue para a 

confecção ou facção, etapa L8, para que as pontas de linha sejam retiradas. As figuras 19, 20, 

21 e 22 mostram algumas máquinas utilizadas nas lavanderias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Processo de tintura de uma peça de jeans em Toritama-PE 

Fonte: Santos (2017). 
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Figura 19 – Centrífuga para o secamento do jeans após a lavagem, Toritama-PE 

Fonte: Santos (2017). 

Figura 20 – Trabalhadores  preparando peça de jeans para o amaciante,  Toritama-PE 

Fonte: Santos (2017). 
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Figura 21 – Máquina de secagem 
final da peça de jeans lavada, 
Toritama-PE 

Fonte: Santos (2017). 

Figura 22 – Máquina de passar 
peça de jeans lavada, Toritama-PE 

Fonte- Santos (2017). 
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4.1.4 Produção da modinha pelo regime de facção e de subcontratação de costureiras 

 

A modinha se destaca na produção de confecções e tem como característica a 

rapidez no processo de montagem, o qual leva, em média, quatro minutos para ser realizado.  

A relação Confecção 1 com a facção ou com as costureiras em domicílio é 

semelhante à da produção do jeans. Há uma terceirização da produção para as costureiras em 

domicílio, restringindo-se à confecção as primeiras etapas do processo produtivo como 

criação, modelagem do tecido, corte, entre outras etapas. 

A confecção é responsável pelas etapas Criação 1.1, Modelagem do Tecido 1.2, 

Estiramento do Tecido 1.3 e Corte 1.4, que acontecem dentro da confecção e na maioria das 

vezes centrada no proprietário ou num familiar. 

 A produção no regime de facção é feita em todos os períodos do ano. A 

modinha tem encomendas de lojas, dos comerciantes do Beco da Poeira e dos ambulantes da 

Feira da Sé.  

Dentro dessa relação, compreende-se o entrelaçamento dos dois circuitos da 

economia, pois a produção de confecções, geralmente feita dentro do circuito inferior, pode 

ser vendida dentro do circuito superior, sobretudo nas lojas, ou ir para o Beco da Poeira, a 

Feira da Sé ou outras feiras de Fortaleza ou de outros estados do Nordeste, como a Feira de 

Mossoró no Rio Grande do Norte, fixos centrados no circuito inferior.  

A modinha, quando chega à facção, vai para a máquina de Overloque 2.1, onde 

será feita a costura lateral. Tal como o jeans, a modinha chega à facção dividida em duas 

partes, juntadas numa primeira costura pelas costureiras. 

Depois a peça segue para Reta 2.2, máquina onde será realizado o processo de 

fixação das etiquetas, que vêm contadas e controladas pelo contratante, e, por último, a 

modinha segue para a Goleira 2.3, onde são feitas a gola, as barras e as costuras para evitar 

desprendimento de linhas da peça. 

O Acabamento 2.4 também é feito como uma forma de controle de qualidade da 

modinha. Depois a peça segue para a confecção por meio de atravessador ou pelo próprio 

dono da facção.  

O regime de facção é uma forma de produção que ocorre o ano inteiro. As facções 

recebem encomendas regularmente, já as costureiras em domicílio são procuradas, também, 

com regularidade, mas elas se inserem no processo de produção de confecção mais 

frequentemente em períodos do ano em que há uma grande demanda produtiva. 

No regime de costureiras em domicílio, a execução da produção também é 
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semelhante à da facção. A montagem da peça passa pelas diversas máquinas aqui explanadas 

até chegar ao produto final, onde seguirá para a circulação e a venda, nos municípios 

produtores, em outros estados do Brasil e até em outros países, pois as indústrias de 

confecções têm segmentos que trabalham para a exportação.  

A produção da modinha é um processo rápido. Entre quatro e cinco minutos a 

peça está montada. Seu preço produtivo fica entre R$ 0,75 centavos e R$ 1,30, dependendo da 

peça, pois quem dita o preço é “o grau de trabalho” empregado na montagem da peça 

encomendada. 

As facções não produzem apenas para confecções locais. Em trabalhos de campo, 

testemunhou-se uma produção para confecções de Santa Catarina, com escritórios montados 

em Fortaleza. Um atravessador local é articulado para mediar os contratos entre a confecção e 

as facções, o que permite uma produção feita em Fortaleza, mas com a etiqueta de uma 

confecção do Sul do país, no caso a Lunender-Santa Catarina, e de outros países. 

A seguir, iremos nos deter no tema empregos e suas repercussões nas cidades 

produtivas, tendo como referências as condições, estruturas e dinâmicas examinadas na 

produção de confecção dentro do regime de confecção, facção e subcontratação de costureiras 

em domicílio. 

 

4.2 Empregos e suas repercussões nas cidades com produção confeccionista 

 

Existe, no Nordeste, um importante número de cidades que têm produção 

confeccionista significativa para seus estados, para o Brasil e para outros países. Metrópoles 

como Fortaleza, Recife, Natal, Salvador e cidades como Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru, 

Toritama, Cruzeta, Caicó, Maracanaú, entre outras, têm uma produção de confecção 

importante para o comércio e o fornecimento de peças costuradas para grandes indústrias. No 

Mapa 5 a seguir, mostra-se a intensidade do emprego na indústria de confecção nos estados 

nordestinos pesquisados no presente trabalho. 

 

 



133 
 

 

Mapa 5 – Empregos na indústria de confecção por municípios nos estados Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia. 

Fonte: Federações das indústrias dos estados pesquisados (2016). 
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Pelo Mapa 5 tem-se nitidamente a certeza que essa indústria não está apenas nas 

capitais e nas respectivas regiões metropolitanas. Cidades do interior de alguns estados, como 

Pernambuco e Rio Grande do Norte, têm uma produção significativa de confeccionados.  

No Ceará, a concentração ocorre em Fortaleza e na RMF, tendo o município de 

Fortaleza o maior número de unidades produtivas confeccionistas. Silva (2013) afirma que a 

cidade de Fortaleza se configura como a metrópole da confecção, por sua importância no 

cenário regional e nacional, tanto na produção como na venda de confecções. No Rio Grande 

do Norte a produção é em Natal e em cidades da região metropolitana e no Seridó.  

Pereira Júnior (2015), refletindo sobre a produção de confecções no Rio Grande 

do Norte e especificamente no Seridó, afirma que havia em 2015 cerca de 50 produtores de 

confecção na região em Cruzeta e em Acari, entre outras cidades, produzindo para empresas 

como a Hering, o Grupo Guararapes e RM-Nor. Assim, no Seridó potiguar a produção de 

confecção tem um peso significativo na dinâmica espacial e econômica da região, produção 

essa que se manifesta no espaço por meio de sistemas produtivos locais. 

Em Pernambuco, como mostrado no Mapa 5, a produção se concentra no Agreste 

e na RMR, sendo o Agreste o local mais importante na produção de confecção daquele estado. 

Na Bahia, a produção tem aspectos semelhantes aos do Rio Grande do Norte e de 

Pernambuco, com uma produção no interior e na RMS, porém no interior a produção está 

concentrada na RMFS. 

Assim, torna-se importante frisar que não é necessariamente no ambiente 

metropolitano que existe a indústria de confecção, ela está presente no urbano, metropolitano 

ou não. Sabe-se que essa indústria tem como principal característica a diversidade em seus 

processos produtivos, na articulação de insumos e em mercadorias. A heterogeneidade é uma 

marca importante para esse ramo produtivo. Assim, em várias cidades, as indústrias adquirem 

características e articulações diferentes. 

Em pesquisa do Rais/Caged-Estabelecimentos (2015) sobre a indústria de 

confecção, foi observada uma absorção significativa de empregos em várias cidades onde ela 

está presente.  

Nos estados pesquisados, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia, as 

capitais e as cidades metropolitanas são as que mais têm empregos na indústria de confecção, 

exceto o estado de Pernambuco, pois as cidades de Caruaru, Santa Cruz de Capiberibe e 

Toritama têm um maior número de empregos em relação à capital Recife. 

Em Pernambuco, na RMR, os municípios com maior número de empregos na 

indústria de confecção são, por ordem, Recife, Paulista, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de 

Santo Agostinho.  No Mapa 6 observa-se a concentração de empregos na RMR. 
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Mapa 6 – Número de empregos na indústria de confecção na Região Metropolitana de Recife 

Fonte- Rais/Caged - Estabelecimento (2015). 
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Como mostrado no Mapa 6, a RMR tem uma capacidade de concentração da mão 

de obra dentro do município. Rosa, Oliveira (2016) afirmam que 91,5% da população de 

Recife trabalham no próprio município. Na RMR, 72,9% de seus habitantes permanecem no 

município de origem. Alguns municípios “como Camaragibe, Paulista e Abreu e Lima, têm 

mais da metade da sua população residente ocupada trabalhando fora do município de 

residência” (ROSA, OLIVEIRA, 2016, p. 128). Essa população trabalha notadamente no 

município de Recife. 

Para as autoras, o setor que tem mais ocupação da população do Recife é o 

terciário, porém em municípios como Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, 

Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes e Moreno existe uma indústria de transformação 

importante. 

Na região do Agreste, os municípios com maior número de empregos nesse tipo 

de indústria de confecção são Caruaru, Santa Cruz do Capiberibe e Toritama, como mostra o 

Mapa 786. 

 

 

 

 

                                                 
86 Alguns municípios que têm indústria de confecção não aparecem nestas tabelas e mapas, pois a metodologia 
adotada por essa pesquisa da Rais/Caged é baseada nos subsetores de atividades econômicas do IBGE, que 
dividem as atividades econômicas em 26 subcategorias. Municípios como Currais Novos, Ouro Branco, Cruzeta, 
Chorozinho, entre outros, não entram na pesquisa, pois a visão do setor começa como o mínimo de 2.500 
empregos, o que não é o caso desses municípios, que não atingem a cota mínima. No caso de Cruzeta, o filtro de 
nível setorial não é permitido. O estoque do município Cruzeta é de 673 trabalhadores. Esse valor é aplicado 
para os outros municípios que não atingem a cota mínima. Nesse perfil, grande parte do municípios do Rio 
Grande do Norte ficou fora da listagem, mesmo os metropolitanos. 
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        Fonte: Rais/Caged-Estabelecimento (2015). 
 

Mapa 7 – Número de empregos na indústria de confecção e vestuário na série de (2004 a 2015), para os municípios do Agreste- Pernambucano  
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Como verificado no Mapa 7, o município que possui o maior número de empregos 

destinados à indústria de confecção no Agreste é Caruaru, seguido por Santa Cruz do 

Capibaribe e Toritama. Também nesse mapa, procura-se mostrar uma tabela com uma série de 

empregos do ano de 2003 a 2015 na indústria de confecção nesses municípios. Percebe-se que 

Caruaru possui o maior número de postos de trabalho em todos os anos pesquisados, seguindo 

por Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. 

No Ceará, como mostrado no Mapa 8, junto com a tabela, a produção de 

confecção está em Fortaleza, cidade polo da metrópole e em algumas cidades da RMF. 

Fortaleza aparece como a principal cidade em número de empregos na indústria de confecção, 

seguida por Maracanaú, Horizonte, Maranguape e Pacajus.  
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Fonte: Rais/Caged-Estabelecimentos (2015) 

Mapa 8 - Número de empregos na indústria de confecção e vestuário na série de (2004 a 2015), para os municípios metropolitanos do Ceará 
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Como se observa no Mapa 8, o município de Fortaleza detém o maior 

número de empregos na indústria de confecção. Santos (2014) afirma que a produção de 

confecção no Ceará se localiza quase que totalmente em Fortaleza, transbordando para 

municípios como Maracanaú, Maranguape e Caucaia. O Mapa 8 mostra a concentração 

do emprego nesses municípios da RMF para o ano de 2015 e uma série histórica do 

número de empregos de 2003 a 201587. 

Pequeno (2016, p. 189-190) afirma que na década de 2000 houve um 

crescimento populacional da RMF, além de um adensamento do município polo com 

outros municípios conurbados, configurando-se “[...] por um lado a concentração 

populacional no núcleo metropolitano e por outro a descentralização, evidenciando-se a 

tendência de dispersão urbana na RMF”. Assim diferentemente de outras épocas, existe 

na última década uma tendência à descentralização da metrópole. O citado autor afirma 

que tal fenômeno está ligado também aos  

 
[...] espaços da industrialização especialmente em Maracanaú na forma de 
distrito e em Pacajus e Horizonte na forma de eixo. Noutros municípios como 
Eusébio, Itaitinga, Pacatuba e Maranguape a industrialização também ganha 
importância, ainda que contida em pequenos distritos e trechos menores das 
rodovias que as atravessam. (PEQUENO, 2016, p. 191). 
 
 

Portanto, a descentralização de atividades e o pessoal ocupado na RMF 

estão ligados ao deslocamento das atividades industriais para outros municípios da 

RMF. Pereira Júnior (2016, p. 79) afirma que “[...] a industrialização e, de maneira 

geral, os sistemas e os serviços de consumo dela resultantes são instrumentos de ampla 

reestruturação metropolitana, de forma que as diferentes funções das cidades assumem 

também significativo papel nas hierarquias urbanas”. Além da atividade industrial, outro 

vetor de descentralização na metrópole é o turismo como uma atividade significativa 

para modificações na ordem urbana metropolitana. 

Pereira Júnior (2016) assegura que gêneros industriais como o têxtil, o de 

confecção e o metal-mecânico centralizam-se na RMF, ignorando muitas vezes os 

incentivos do Estado para a interiorização. Raras são as vezes que tais gêneros buscam o 

município de Sobral e a região do Cariri.  

O autor diz que a metropolização é o processo que melhor representa a 

transformação industrial no Ceará, predominando, dentro desse contexto, os gêneros 

                                                 
87 Essa séria foi proposta porque o levantamento do Rais/Cagede-Estabelecimentos tem início no ano de 
2003 e, para esta pesquisa, 2015 foi o último ano a ser referenciado. 
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“[...] têxtil-vestuário (30,3%), alimentos e bebidas (16,2%), químico (12,4%), 

metalúrgico (11,5%) e indústria mecânica (8%)” (PEREIRA JÚNIOR, 2016, p. 102). 

Bomtempo (2016), estudando sobre a RMF, interpreta que existe uma 

heterogeneidade entre os municípios da RMF no quesito população. Os municípios com 

maior dinâmica econômica na indústria e no comércio são Horizonte, Eusébio, Pacajus, 

Pacatuba, Caucaia, Pindoretama e São Gonçalo do Amarante, localidades com um 

intenso fluxo populacional. A autora, baseada em dados do IBGE, afirma:  

 
No que concerne à faixa etária, do total de população residente na RMF 
(3.234.892) habitantes, 16,57% encontra-se na faixa etária de 0 a 9 anos; 
seguidos por 17,67% que se encontra  na faixa etária de 30 a 39 anos; e por 
40 a 49 anos, isto é, 14,63%; de 20 a 29 anos representam 33,14%; de 10 a 19 
anos, 20,8%; seguidos de 50 a 59 anos com 9,32%, por fim, 60 a 69 anos, 
com 5,64%, e 70 anos ou mais, com 4,68% (BOMTEMPO, 2016, p. 155). 

 
Diante dos dados, observa-se que a população constituinte da RMF 

estrutura-se em sua maioria como um conjunto demográfico que constitui a PEA88 ativa, 

ou seja, em idade de trabalhar. A faixa etária de 20 a 29 anos representa a maioria do 

grupo populacional da RMF. Assim, a população da RMF tem uma significativa 

população em idade ativa, constituída por jovens. 

Diferentemente de Pernambuco, que tem uma produção tanto na RMR 

quanto em cidades do Agreste, o Ceará concentra a produção na RMF, e principalmente 

no município de Fortaleza. Outros estados como Pernambuco, Rio Grande do Norte e 

Bahia têm produção de confecção significativa fora da região metropolitana e da capital. 

O Mapa 9 mostra o emprego em algumas89 cidades do Rio Grande do Norte. 

Natal e Macaíba são os municípios que têm maior número de empregos na indústria de 

confecção dentro da RMN.  

 

                                                 
88 PEA- População Economicamente Ativa. 
89 Nem todas as cidades do Rio Grande do Norte apareceram nessa tabela, pelo fato de os perfis em 
disponibilidade de emprego fugir da metodologia utilizada pela Rais/Caged-Estabelecimentos (2015), 
com base em dados dos 26 subsetores do IBGE . 
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Mapa 9 – Número de Empregos na indústria de confecção e vestuários na série de 2004 a 2015 para os municípios metropolitanos da RMN 

Fonte: Rais/Caged-Estabelecimentos (2015) 
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Outros municípios da RMN têm empregos na indústria de confecção, no 

entanto fogem ao perfil utilizado pela pesquisa da Rais/Caged-Estabelecimentos (2015). 

A RMN tem uma concentração de investimentos e empregos na cidade de Natal. No ano 

de 2010, 49,5% do PIB do Rio Grande do Norte estavam centrados na RMN. Tal fato 

mostra o peso dessa RM potiguar no estado, como centralizadora de empregos em 

apenas algumas cidades, o que revela ser uma RM não fortemente integrada (ARAÚJO, 

SILVA, PEREIRA, 2016). Para os citados autores, o município polo perdeu 

proporcionalmente o peso em número de empregos e investimentos para outros 

municípios ao redor, porém concentra 90% da massa salarial daquele estado. Assim, os 

autores afirmam que uma “[...] característica marcante que ainda permanece é a 

concentração das atividades e ocupações econômicas na capital do estado e sede da 

RMN” (ARAÚJO, SILVA, PEREIRA, 2016, p. 131). No entanto essas concentrações de 

pessoal ocupado e atividades econômicas foram atenuadas, principalmente, nos anos 

dos governos Lula (2003-2010). 

Caicó e outras cidades do Seridó Potiguar têm um número expressivo de 

empregos, mas na presente tabela apenas Caicó teve dados disponibilizados para análise 

no Seridó Potiguar. 
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Mapa 10 - Número de Empregos na indústria de confecção e vestuários na série de (2004 a 2015) para os municípios metropolitanos 
da RMN. 

Fonte:  Rais/ Caged-Estabelecimentos (2015) 
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O Mapa 11 mostra o número de empregos90 nos municípios do estado da 

Bahia. Os municípios que disponibilizam maior número de empregos são Salvador, 

Camaçari e Lauro de Freitas, os quais fazem parte da RMS. Na RMFS, apenas o 

município de Feira de Santana tem um grande número de empregos na indústria de 

confecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Emprego é a nomenclatura utilizada pela pesquisa Rais/Caged-MTE. 
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Fonte: Rais/ Caged-Estabelecimentos (2015). 

 

Mapa 11– Número de empregos na indústria de confecção e vestuário na série (2004 a 2015), para os municípios de Região 
Metropolitana de Feira de Santana 
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Evidencia-se que os municípios de Feira de Santana e de Conceição do 

Jacuípe são os que mais têm emprego na indústria de confecção. No mapa 12 seguinte 

veremos a concentração no emprego na RMS.  
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Mapa 12 – Número de empregos na indústria de confecção e vestuário na série (2004 a 2015), para os municípios de Região 

Metropolitana de Salvador. 

Fonte: Rais/Caged-  Estabelecimentos (2015). 
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No caso da Bahia, os municípios com disponibilidade significativa de empregos 

na indústria de confecção, segundo a Rais/Caged-Estabelecimentos (2015), estão em duas 

regiões metropolitanas, uma constituída pela capital Salvador e outra formada por Feira de 

Santana. A cidade de Vitória da Conquista também tem um significativo número de postos de 

emprego. 

Na RMS, os municípios de Salvador e de Camaçari têm maior número de 

empregos na indústria de confecção, segundo os dados do Rais. Carvalho e Borges (2016) 

afirmam que a RMS é marcada por uma oferta de mão de obra de baixa qualificação reforçada 

por uma migração tanto para a capital baiana quanto para as cidades metropolitanas. 

Também, para os autores, houve a concentração desigual dos postos de trabalho, 

pois a maioria se concentrou no município de Salvador, e os trabalhadores estão em condições 

precárias tanto em instituições públicas como em estabelecimentos privados. Carvalho, 

Borges (2016) também dizem que os trabalhadores que estão inseridos em atividades de 

baixas condições formam um grupo constituído significativamente por mão de obra feminina, 

intensamente utilizada pela indústria de confecção. Os autores ainda apontam que a proporção 

de trabalhadores com carteira assinada chega a 53,8%, diminuindo na RMS para 52,3%, 

principalmente para municípios pouco urbanizados como São Sebastião do Passé, Mata de 

São João, Itaparica e Vera Cruz.  

 
A vulnerabilidade ocupacional que se expressa na frequência de empregados sem 
carteira de trabalho assinada, de empregados por conta própria e de trabalhadores na 
produção para o próprio consumo era acompanhada por taxas de desemprego que 
atingiam quase um quarto da população economicamente ativa em Salvador e na 
média da região, elevando-se ainda mais em municípios como Simões Filho, São 
Francisco do Conde, Dias d’Ávila e Madre de Deus, e especialmente entre as 
mulheres, os jovens, os negros e os menores escolarizados (CARVALHO, BORGES, 
2016, p. 85). 

 
Assim, os autores citados acima expressam as condições recorrentes no mercado 

de trabalho da RMS e em outras capitais e regiões metropolitanas do Brasil. O perfil dos 

trabalhadores em vulnerabilidade de trabalho representa mulheres, jovens, negros e menos 

escolarizados. Nos últimos anos houve uma expansão no mercado de trabalho metropolitano 

de Salvador, de 75,7% em 2000 para 77,7% em 2010, com um aumento de carteira assinada 

de 47,2% em 2000 para 54,9% em 2010 (CARVALHO, BORGES, 2016). Os rendimentos 

estão em torno de um salário mínimo até três salários mínimos, resultado das melhores 

condições de rendimentos da década. 

Cada estado tem uma oferta de emprego localizada na indústria de confecção. 
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Recife divide a produção de confeccionados com o agreste, e no Ceará a disponibilidade de 

empregos está na RMF e principalmente no município de Fortaleza, como já foi salientado.  

No Rio Grande do Norte, os empregos são preponderantes na RMN e no Seridó 

Potiguar. Na Bahia, a disponibilidade de empregos na indústria de confecção está na RMS, na 

RMFS e no município de Vitória Conquista. 

Cada estado tem um perfil diferente quanto à localização da indústria de 

confecção e por conseguinte à disponibilidade de empregos. No entanto o que todos os 

estados têm em comum é a localização e a disponibilidade de empregos no espaço urbano e 

em suas regiões metropolitanas. 

Atualmente existe, pois, uma grande disponibilidade de empregos nas regiões 

metropolitanas brasileiras. A primeira década do século XXI foi importante para o aumento do 

emprego em várias RMs do Brasil (RIBEIRO, COSTA, RIBEIRO, 2013). Dentro dessas 

novas oportunidades, o setor secundário, e dentro desse setor a indústria de transformação, no 

presente caso, a indústria de confecção, é um ramo importante, tanto no fornecimento de 

empregos “formais”, como também de trabalhos chamados por muitos de “informais”. 

Ribeiro, Salata (2013), refletindo sobre o período dos anos 1990, afirmam que, 

naquele período, com a reestruturação produtiva, verificou-se uma intensa diminuição de 

empregos na indústria de transformação. Devido às mudanças na política macroeconômica, o 

país apresentou baixos níveis de empregos. Silva (2013, p. 121) afirma que o modelo dos anos 

90, baseado no neoliberalismo, “[...] afetaram muito mais os espaços metropolitanos” do que 

outros espaços. 

Carvalho (2013) assegura que o mundo do trabalho passou por importantes 

transformações nos últimos anos. Essas transformações estão ligadas aos fatores: esgotamento 

do fordismo91; crise da sociedade salarial, com os contratos e regimes baseados no 

neoliberalismo; mundialização e hegemonia do capital financeiro; advento de novas 

tecnologias.  

Para Bitoun, Miranda, Lyra (2013), houve uma redefinição do papel econômico 

do Estado.  O mercado tem sido marcado por uma valorização intensa, buscando estratégias 

para promover uma articulação de interesses locais para uma economia globalizada. 

Tais condições proporcionam novas formas de produção, com a utilização de 

reduzida mão de obra em alguns setores, instabilidade econômica e crescimento modesto 
                                                 
91 Entende-se que houve modificações no regime Fordista, não sua ausência. Lencioni (1996) afirma que 
atualmente a sincronização de diversos regimes produtivos, inclusive o fordismo, vem estruturando novas formas 
de produção complexas no espaço urbano. 
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resultando em “[...] uma degradação da condição salarial, uma precarização dos contratos e 

um extraordinário crescimento do desemprego” (CARVALHO92, 2013, p. 182). Esses fatos 

foram uma das repercussões mais visíveis na sociedade brasileira no período do final das 

décadas de 1980 e 1990. 

Ribeiro e Salata (2013, p. 88) salientam:   

 
Um fato novo ocorreu a partir de meados da primeira década do século XXI: o país 
passou a apresentar redução sistemática da taxa de desemprego, obtida, aliás, com o 
aumento da formalização do trabalho. Essas mudanças observadas fizeram com que 
o desemprego deixasse de ser um dos principais problemas da sociedade brasileira, 
como havia sido compreendido socialmente na década anterior. 
 

Concorda-se em parte com esses autores. Realmente na primeira década do 

século XXI, no Brasil, houve melhores condições de acesso ao emprego e de permanência 

nele, porém muitos trabalhadores ainda estão em condições trabalhistas que fogem às regras e 

aos perfis do trabalho “regularizado no Brasil”. Muitos trabalhadores, como os da indústria de 

confecção, estão em condições invisíveis de trabalho.  

Para Carvalho (2013, p. 181), é um fato que na primeira década do século XXI 

houve uma recuperação no mercado de trabalho que afetou positivamente os grandes centros 

urbanos; no entanto “[...] sem transformar mais significativamente a sua estrutura sócio-

ocupacional ou atacar mais decisivamente os seus históricos problemas de emprego e renda”. 

Carvalho (2013) assevera que, a partir de 2004, houve uma conjuntura 

internacional favorável, a retomada do crescimento econômico e investimentos em políticas 

de defesa do trabalhador, uma política de valorização do salário mínimo, além da atuação do 

Ministério Público93 em contratos e condições de trabalho. 

Ribeiro e Salata (2013) atestam que mulheres de cor preta, com idade de 15 a 24 

anos, que moram nas periferias metropolitanas, são as mais excluídas das condições 

trabalhistas. Esse é o perfil de muitos trabalhadores da indústria de confecção. Mesmo que as 

condições de trabalho tenham melhorado na última década, a pauta emprego não deixa de ser 

um dos assuntos de maior relevância para a sociedade brasileira.  

Mesmo com condições melhores de acesso ao emprego, metrópoles como 

                                                 
92 O mesmo autor salienta que a diversificação e o desenvolvimento do Brasil, tornando-o uma das maiores 
economias do mundo, não trouxeram, necessariamente, uma universalização dos direitos trabalhistas e proteção 
social.  
93 O Ministério Público tem atuado constantemente na fiscalização da indústria de confecção, principalmente em 
São Paulo. Nos últimos anos, muitas marcas como C&A e Americanas foram autuadas por contratarem 
confecções e facções que usam mão de obra em condições de escravidão. Muitos bolivianos são vítimas dessas 
formas de trabalho proporcionadas por essas fábricas de costura de vestuários. 
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Fortaleza, Recife e Salvador, segundo dados do IBGE/Pnad elaborados pelo Observatório das 

Metrópoles (2009), mostram que no decorrer da última década as taxas de desemprego entre 

as pessoas com mais de 15 anos foram acima de 10%. Apenas no ano de 2008, Fortaleza 

registrou uma taxa de 8,8% de desemprego em sua região metropolitana. 

As maiores disponibilidades de emprego nas RMs não são um fato isolado e 

explicado apenas pela última década. Esses espaços foram os que mais registraram taxas de 

ocupação, taxas de crescimento econômico em muitas décadas e foram locais onde houve 

uma importante migração em busca de melhores condições de vida. Para Silva (2013, p. 12), 

as metrópoles brasileiras seguiram um processo de “urbanização/industrialização”.  

Também nesse período, a migração interna campo-cidade foi importante para as 

altas taxas demográficas. Entre os anos de 1960 e 70 houve um número de migrantes em torno 

de 40 milhões em busca de melhores condições de vida nas cidades hoje metropolitanas. 

Através de pesquisas do Observatório das Metrópoles, temos condições de saber 

como andam algumas metrópoles brasileiras. No presente estudo iremos nos deter nos alvos 

de nosso estudo: as metrópoles de Fortaleza, Recife, Natal e Salvador. 
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5 TRABALHO NOS CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA: MULHER, COSTURA 

E A INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO 

 

No presente capítulo faz-se uma reflexão aprofundada sobre o trabalho na 

indústria de confecção, com a pretensão de trabalhar formas de trabalho dentro do espaço 

urbano e sua relação com o gênero feminino, tão utilizado para a produção de confecção. Na 

primeira parte do capítulo é analisado o perfil das condições trabalhistas nas metrópoles 

pesquisadas. Tal seção foi construída tendo como base a produção do Observatório das 

Metrópoles, que em uma coletânea fez um estudo aprofundado de várias metrópoles 

brasileiras, inclusive das que estão sendo trabalhadas no presente momento. 

Aqui também refletimos sobre as condições trabalhistas de outras cidades, não 

metropolitanas, que têm um peso significativo na produção da indústria de confecção, como 

Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, escolhidas por serem representativas no 

cenário nacional da produção de confecção. Outras cidades não foram abordadas neste 

capítulo, pois ao longo do trabalho já foram analisadas com outras variáveis. 

Este trabalho é analisado à luz dos circuitos da economia urbana, com leituras 

pertinentes ao tema “trabalho e mulher na indústria de confecção”. Essa temática irá ser 

estudada nas três últimas partes do capítulo. 

Este capítulo teve como caminho metodológico a busca de leituras sobre a 

temática e um intenso trabalho de campo em várias áreas estudadas, entrevistando 

proprietários e trabalhadores. O trabalho de campo ocorreu em várias sessões e durante um 

tempo prolongado, pois foi feito, praticamente, ao longo de toda a pesquisa. Não foi fácil o 

ingresso dentro do ambiente pesquisado, tanto pela falta de tempo das trabalhadoras quanto 

pela restrição à entrada de estranhos nas unidades produtivas. 

 

5.1 Os circuitos da economia urbana e a mão de obra feminina na produção de 

confecção 

 

A mão de obra na indústria de confecção é essencialmente feminina, apesar da 

atual presença de homens no trabalho da indústria de costura. Muitas vezes, a mão de obra 

feminina é preferida, visto que em muitos estados as mulheres já se dedicavam ao trabalho na 

costura, porém tal fator cultural não é explicativo para que a mulher seja o trabalhador 

preferido pela indústria de confecção. 
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Além da condição cultural, a mulher é usada na indústria de confecção porque 

geralmente é uma mão de obra mais barata e de fácil captação para os postos de trabalho 

nesse segmento.  

Santos (2008) afirma que uma das características do circuito inferior é a busca por 

mão de obra barata e disponível, pois esse circuito não tem um grande aporte de capital para 

investir uma soma significativa de dinheiro para o pagamento e a manutenção de 

trabalhadores.  

Para o autor, o circuito inferior é indispensável para o entendimento da realidade 

urbana, além de ser um fornecedor privilegiado de trabalho. É dentro desse circuito que está a 

maioria das trabalhadoras da indústria de confecção. 

As mulheres que estão na indústria de confecção são sujeitas a intensas horas de 

trabalho, à produção baseada no número de peças entregues e praticamente à ausência de 

pagamento previdenciário, encontrando-se muitas vezes em condições invisíveis de trabalho.  

A condição da mulher em trabalhos pesados, com essa intensa jornada de 

atividades em condições precárias no Brasil não é apenas uma realidade atual. Mesmo dentro 

dos padrões baseados no modelo fordista, o trabalho para a mulher sempre esteve relacionado 

a condições de degradação. 

 Rago (1985), refletindo sobre as condições de trabalho feminino entre o final 

dos séculos XIX e XX, fala sobre a realidade das mulheres na indústria têxtil, mostrando as 

condições de extrema exploração.  

Em um trecho de sua obra Do Cabaré ao Lar: A utopia da cidade disciplinar 

Brasil 1890-1930, Rago (1985 p. 72) fala sobre as mulheres costureiras no começo do século 

XX, afirmando que elas eram “[...] uma das classes mais ignominiosamente exploradas, a 

classe das costureiras de carregação, na sua quase totalidade de mulheres”. Assim, dentro das 

fábricas, estruturadas no grande galpão e na ausência do modelo de flexibilidade produtiva, a 

condição da mulher, no caso a costureira, já era de exploração. 

Rago (1985) ainda afirma que as condições de disciplina do trabalho saíam da 

fábrica e buscavam invadir o lar feminino. Abreu (1986), em estudo sobre a indústria de 

confecção no ambiente familiar, afirma que dentro do domicílio regras fabris se fazem 

presentes para um maior rendimento produtivo.  

Alvim (1979), analisando as condições de grupos operários na indústria têxtil de 

Pernambuco, afirma que as imposições e regras da fábrica chegam ao cotidiano familiar. A 

condição de uma fábrica “ceder” moradia para uma família era um dispositivo de controle da 



155 
 

 

dinâmica familiar.  

Alvim (1979) afirma que as famílias, para conseguir uma casa, dentro da vila 

operária da Fábrica Navarro, tinham que satisfazer duas condições: ter um grande número de 

mão de obra disponível, principalmente feminina, e ter uma dona de casa, muitas vezes 

representada na figura da mãe, para os afazeres domésticos, para não atrapalhar a produção 

fabril94. A dona de casa era fundamental para ter o papel de organizar todos os trabalhos 

domésticos e possibilitar mais tempo de trabalho na fábrica para as operárias e os operários da 

fábrica, geralmente, as filhas e filhos. 

Piquet (1998, p. 22), refletindo sobre as vilas operárias, afirma que, “[...] de fato, 

como o controle da fábrica e da vila pertencia ao mesmo agente social, a vida operária nessas 

vilas era um prolongamento da rígida disciplina imposta pelo regime fabril”. A autora segue o 

pensamento quando fala que este controle começa na Europa em busca de suprir “[...] a falta 

de condições urbanas, no período de expansão do capitalismo, foi o sistema ‘fábrica-vila 

operária95’’.  

Para Piquet (1999, p. 13), no entanto, essa condição de provento de moradia para 

a classe trabalhadora não se limitou apenas à Europa, pois, “[...] a necessidade de controle 

sobre a força de trabalho através de seu local de moradia faz com que esse tipo de experiência 

seja recorrente nas formações sociais capitalistas”. 

Além de condições que impunham um controle que ia além da produção fabril, 

mas que interferiam em dinâmicas particulares como os afazeres domésticos, Rago (1985, p. 

23) fala das condições de moralização que os operários e as operárias enfrentavam:  

 
Os regulamentos internos da fábrica definem as modalidades do exercício do poder e 
traduzem a tentativa de universalização da racionalidade burguesa. Desempenham 
um papel fundamental na constituição das relações de dominação no interior de 
unidade produtiva: impõem regras de conduta, instauram códigos de personalidade, 
de punições e prêmios, de modo a gerirem nos mínimos de detalhes todos os 
movimentos dos trabalhadores. 

 
Tais condições de disciplinamento ultrapassavam as de produção. Punições, 

                                                 
94 Alvim (1979) afirma que diversas famílias foram trazidas do interior pernambucano e de outros estados para 
trabalhar em fábricas têxteis do Recife. 
95 Piquet (1999, p. 22) ressalta a importância de várias vilas operárias que se tornaram bairros em diversas 
cidades brasileiras: “Muitos bairros que hoje constituem espaços já perfeitamente integrados na estrutura das 
cidades foram originários do sistema fábrica com vila operária. No Rio de Janeiro, por exemplo, surgiram os 
bairros de Del Castilho, Bangu, Vila Isabel e Gávea ligados a fábricas de tecidos. Em São Paulo, entre outros, 
surgiram os bairros da Lapa, Água Branca, Casa Verde, Vala Prudente, Brás, Mooca, Belenzinho. Em Recife, os 
de Jaboatão, São José e Afogados. Em cidades menores, alguns conhecidos bairros típicos da classe trabalhadora, 
como: Quartéis, em Santos; Vila Industrial, em Campinas; Vila Arenas, em Jundiaí”.  
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prêmios e normas de postura nas fábricas buscavam perpassar o ambiente produtivo. Essas 

condições são verificáveis no chamado regime flexível de produção.  

A punição e a premiação são maneiras de controle da produção na indústria que 

não, necessariamente, precisa de um grande galpão para existir, sendo a casa usada como 

local produtivo, no atual momento de produção na indústria de confecção. 

Lencioni (1996) afirma que, embora a flexibilidade produtiva seja realidade, 

características e condições produtivas do modo fordista de produção não desapareceram e 

permanecem convivendo e criando um complexo no espaço. 

A mulher na indústria de confecção, portanto, está totalmente subjugada a normas 

e condicionamentos para uma maior produtividade. Rago (1985, p. 24) ainda assegura:  

 
Os regulamentos internos incidem sobre a própria distribuição dos indivíduos no 
espaço da produção de modo a impedir sua livre circulação, fixando-se junto às 
máquinas e curto-circuitando toda forma de articulação espontânea. 
 

E a citada autora continua:  
 

As normas disciplinam as idas e permanências no banheiro, dispõem sobre a 
duração do almoço, proíbem as conversas nas horas de trabalho, instauram uma 
vigilância ininterrupta através do jogo de olhares entre empregadores e empregados 
(RAGO, 1985, p. 24).  

 
O poder de coerção e vigilância sempre foi uma das realidades para o trabalho, 

especialmente o feminino de origem pobre96. As figuras a seguir mostram as condições 

trabalhistas e a disposição de mulheres em fábricas de costura. 
 

Como mostrado nas figuras 23 e 24, péssimas condições de trabalho e disciplina 

perpassam a condição produtiva da confecção e do trabalho feminino. A produção, o número 

de peças entregues é fundamental para a “estabilidade” da mulher em seu local de trabalho.  

Condições de ridicularização eram e são feitas em algumas fábricas97. Decca 

(1987), abordando as condições de trabalho no cotidiano operário de São Paulo dos anos 1920 

a 1934, fala que as mulheres tinham os piores salários na indústria têxtil, ramo da cadeia 

têxtil-confeccionista (CTC) (VIANA, 2005).  

                                                 
96 A autora afirma que mulheres que tinham mais um pouco de condição financeira buscavam estudo e trabalho 
ligados à enfermagem ou ao magistério de primeiro grau. 
97 Rago (1985, p. 26) ainda declara: “Os retratos dos operários penalizados nas fábricas têxteis deveriam ser 
afixados ‘em lugar bem visível da fábrica de VV. SS. (para que sirva) de escarnamento para o seu pessoal 
operário’, propunham os industriais articulados no Centro dos Industriais de Fiação e Tecelagem de São Paulo 
(CIFTSP), em 1928, em circular confidencial de n° 29”. 
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Figura 24 – Distribuição das trabalhadoras na linha de produção em confecção que 
costura para a Hering em Cruzeta-Rio Grande do Norte 
 

Figura 23 – Condição de trabalho de uma mulher em uma confecção em Fortaleza-Ceará 
 

Fonte: Santos (2015). 

Fonte: Santos (2015). 



158 
 

 

A autora assinala:  

 
Mesmo em 1934, para obter um salário de 200 mil-réis mensais mais ou menos 
(mais “comum” entre os trabalhadores masculinos), a mulher operária tinha que 
trabalhar mais de oito horas diárias: o salário mais frequente entre as mulheres 
consultadas em pesquisa realizada neste ano era de 600 a 700 réis a hora, variando 
de 4 a 5 mil-réis por dia (DECCA, 1934, p. 23-24). 
 

Além das condições de extensas horas de trabalho e baixos salários, e de 

disciplinarização através de normas rígidas, as mulheres, embora fossem em grande número, 

não tinham uma representatividade nos sindicatos e movimentos trabalhistas. Muitas vezes 

essas organizações as viam como indivíduos que deveriam zelar pela condição do operário pai 

de família. Rago (1985, p. 63-64) alega: 

  
O movimento operário, por sua vez, liderado por homens, embora a classe operária 
do começo do século fosse constituída em grande parte por mulheres e crianças, 
atuou no sentido de fortalecer a intenção disciplinadora de deslocamento da mulher 
da esfera pública do trabalho e da vida social para o espaço privado do lar. Ao 
reproduzir a exigência burguesa de que a mulher operária correspondesse ao novo 
ideal feminino da mãe, “vigilante do lar”, o movimento operário obstaculizou sua 
participação nas entidades de classe, nos sindicatos e no próprio espaço da produção, 
demandando seu retorno ao campo que o poder masculino lhe circunscreveu: o 
espaço da atividade doméstica e o exercício da função sagrada da maternidade. 

 
Assim, embora trabalhadora, a mulher98 não tinha praticamente representatividade 

nos movimentos e nas organizações trabalhistas e sindicais. Seu papel como indivíduo era 

mais exigido. Para os patrões, as mulheres deveriam ser operárias exemplares, além de ser 

exemplo de mãe e esposa, ou seja, deveriam ter uma dupla jornada: “cuidar” da fábrica e 

“cuidar” de sua casa. Em nenhum dos dois discursos eram definidos os direitos para as 

trabalhadoras, mas, sim, eram estabelecidas as obrigações a cumprir. Assim, 

 
[...] certamente, a construção de um modelo de mulher simbolizado pela mãe 
devotada e inteira sacrifício implicou sua completa desvalorização profissional, 
política e intelectual. Essa desvalorização é intensa porque parte do pressuposto de 
que a mulher em si não é nada, de que deve esquecer-se deliberadamente de si 
mesma e realizar-se através dos êxodos dos filhos e do marido (RAGO, 1985,p.65). 
 

A mulher é exigida para a dupla função, fábrica e casa, porém se esvazia enquanto 

                                                 
98 As mulheres deveriam participar enquanto filhas, esposas ou mães, isto é, na condição de subordinadas aos 
líderes. Na França, Madeleine Rebérioux registra o mesmo problema. Ela explica a baixa taxa de sindicalização 
das operárias em comparação à dos homens, desde o final do século XIX, em parte pela falta de disponibilidade 
(afinal as trabalhadoras também são donas de casa e mães), mas também pela “dificuldade de penetrar no mundo 
masculino dos sindicatos, frequentemente dirigidos por operários qualificados mais ou menos hostis”. Até 1935, 
a CGT francesa defendia que somente as viúvas e celibatárias deveriam trabalhar, pois “o homem deve alimentar 
a mulher”, afirma Zeldin (Rago, 1985, p. 64). 
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cidadã, pois suas condições por muito tempo estiveram ligadas ao êxodo da família, 

notadamente marido e filhos, mas elas continuam tendo as mesmas obrigações que os maridos 

e filhos na fábrica.  

Além dessa condição de dupla jornada, “[...] a situação da mulher operária e do 

menor de ambos os sexos era nitidamente pior que a do operário do sexo masculino em 

termos salariais e de condições de trabalho (regime de trabalho, etc.)” (DECCA, 1987, p. 24). 

Silva (2008) concorda com Rago (1985) e Decca (1987) sobre a condição da 

mulher trabalhadora e afirma que, além dos afazeres domésticos exercidos pela mulher, ela 

atua em atividades complementares por meio da costura. A máquina de costura adentra o 

domicílio e “[...] ocupa espaço de destaque no imobiliário doméstico” (SILVA, 2008, p. 138), 

possibilitando uma atividade importante para a composição da renda familiar. 

Com a entrada da máquina de costura na casa do trabalhador, antigas e novas 

condições se tornam mais concretas quanto à ocupação da mão de obra feminina. O lar, a 

casa, se torna também a fábrica.  

Machado Neto (1984), refletindo sobre o trabalho de meninas na cidade de 

Salvador, afirma que elas a partir dos nove anos de idade já começam a ajudar em atividades 

domésticas em casa, e uma dessas atividades é a indústria de confecção. O autor afirma que 

essas meninas desde muito cedo são colocadas em alguma atividade que venha ajudar no 

sustento da família. A casa é um ambiente produtivo. 

Refletir sobre a casa, o lar, é fundamental no entendimento do espaço produtivo 

confeccionista, pois os fluxos e as dinâmicas exteriores ao espaço residencial são essenciais 

para fenômenos no espaço construído, no caso o espaço urbano produtivo confeccionista. 

Aguiar (1984 p. 247) afirma que a casa é um lugar privilegiado de observação 

para toda sociedade, seja ela primitiva seja complexa, “[...] pois morar constitui uma das 

condições humanas essenciais de subsistência que pode ser considerada universal”. 

Essa entrada da máquina de costura no ambiente familiar é importante para a 

produção têxtil-confeccionista quando utiliza a mão de obra feminina. Na comunidade de 

Belén, no Nordeste da Argentina, a produção de fios e o tratamento do couro de ilhana e 

vicunha são atividades importantes para a mão de obra feminina domiciliar.  

No Brasil, para Zybertain, Pagotto, Pastore (1985)99, a mulher ocupa os piores 

                                                 
99 Para essa publicação do Ministério do Trabalho, A mulher e o menor na força e trabalho, as atividades 
acima mencionadas não faziam parte do sistema capitalista. Porém, com a teoria dos circuitos da economia 
urbana, tais buscas de sobrevivência através desses trabalhos são características do circuito inferior da economia, 
um dos componentes do espaço capitalista, dito periférico. 
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empregos. São elas trabalhadoras domésticas, ambulantes e costureiras. “Para a maior parte 

das mulheres brasileiras, portanto, a possibilidade de trabalhar em condições dignas parece ser 

ainda muito mais uma concessão do que um direito” (p. 79). As mulheres brasileiras são mal 

pagas, acumulam longas horas de trabalho, que chegam a até 56 horas semanais.    

Trabalhadora agrícola, empregada doméstica, operária não-qualificada, balconista, 

são as profissões mais acessíveis às mulheres, que, ao exercer essas funções, se sujeitam. O 

mercado de trabalho para a mulher no Brasil é restrito e destina o sexo feminino para 

atividades de baixa remuneração e em condições de trabalho ruins. As mulheres com postos 

de trabalho com maiores rendimentos são exceções na estrutura do trabalho no Brasil. 

Essas péssimas condições de trabalho é uma das características do trabalho 

domiciliar, uma dimensão importante se faz notar nessa produção têxtil com trabalho 

feminino.  

Muitas mulheres, no caso de Belén na Argentina, tinham como local de trabalho a 

casa dos “senhores”100. Para Hermanitte e Segre (1984, p. 172), “[...] essas mulheres 

trabalhavam no domicílio dos senhores”. Essa produção era rigidamente controlada, como 

afirmam as autoras: 

 
A cada dia lhes era dada uma quantidade de lã e lhama ou vicunha rigorosamente 
calculada para tecer durante a jornada. Fornecia-se alimento durante as horas de 
trabalho e talvez até algum pagamento em espécies (farinha, açúcar, erva-mate, etc.) 
(HERMANITTE, SEGRE, 1984, p. 172). 

 
E as autoras continuam:  
 
“O pagamento efetivo era praticamente inexistente” (HERMANITTE, SEGRE, 

1984, p. 172). Além disso, as trabalhadoras podiam correr risco de sofrer boicote na produção 

e repressões morais. Quando a produção não acontecia na casa do senhor, as mulheres tinham 

uma pequena produção em casa, buscando essencialmente a sobrevivência.  

A divisão do local de trabalho está assim dividida: o homem, na lida com a 

agricultura, principalmente no cultivo de trigo; a mulher, na produção em pequena escala em 

sua casa, ou na casa do senhor. As mulheres que trabalham na tecelagem recebem o nome de 

las peonas101. Tal denominação é muito usada no meio popular local da comunidade de Belén. 

Santos (2008) afirma que muitos dos negócios do circuito inferior são de pequena 

dimensão, com capital reduzido e com o uso da mão de obra familiar. Assim, dentro dessas 

                                                 
100 Proprietários de grandes somas de terras na comunidade. 
101 No folclore local dizem que, para ter um maior rendimento, las peonas colocam nos seios fios para poder ter 
matéria-prima para a produção domiciliar. 
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novas condições, estrutura-se um espaço de casa-fábrica, família-operários, porém operários 

que não necessariamente vêem um patrão e um galpão para trabalhar. Para o autor, muitos dos 

pagamentos de salário do circuito inferior não são efetivados em dinheiro. 

Para muitos autores ligados à corrente marxista francesa, as indústrias domésticas, 

com a Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra, estariam com seus dias contados. 

Naquela realidade social, a indústria doméstica teve um processo de intenso declínio, porém 

essa realidade não foi compartilhada por outras formações sociais, pois a indústria doméstica 

apenas mudou seu espaço de produção, saindo das antigas nações industriais e procurando 

novos espaços produtivos nos países recém-industrializados. 

Aguiar (1984), falando sobre o contexto da indústria no espaço e na sociedade 

brasileira, afirma que a “Revolução Industrial” no Brasil estimulou o crescimento das 

chamadas indústrias domésticas e cita a indústria de descaroçamento de algodão para a 

indústria têxtil.  “As empresas domésticas brasileiras foram estimuladas pela disseminação do 

capital comercial para regiões afastadas daquela onde o capitalismo industrial florescia” 

(AGUIAR, 1984, p. 252).  

Essa situação mostra que os fenômenos considerados por alguns estudiosos como 

homogeneizadores do capitalismo não se estruturam dessa forma em sociedades com um 

processo de industrialização não ligado ao centro capitalista. A citada autora salienta:  

 
Dá-se uma inversão do processo de desenvolvimento abstraído daquela situação 
clássica, uma vez que, na formação social inglesa, o crescimento do capitalismo 
industrial representa a destruição dos modos de produção que lhe antecederam, 
enquanto que, na formação social brasileira, aquele mesmo processo representa um 
incentivo para o crescimento de modos de produção, em desaparecimento na 
Inglaterra. Se tomarmos, portanto, a época histórica da Revolução Industrial, temos 
um mesmo fenômeno provocando mudanças distintas até mesmo opostas em 
formações sociais distintas (AGUIAR, 1984, p. 252). 
 

As proposições baseadas no caráter totalmente homogeneizador do capitalismo 

mostra que suas variáveis em espaços geográficos diversos proporcionam novas condições e 

novos contextos na formação econômica-espacial e social para uma determinada sociedade.  

Fenômenos e condições ocorridos na Europa, no caso da Inglaterra, não têm que, 

necessariamente, existir em sociedades de países que não viveram o processo de Revolução 

Industrial do século XVIII. 

A condição da pequena indústria, do reduzido estabelecimento, da mão de obra 

familiar e do reduzido acúmulo de capital por unidade são condições que possibilitam a 

construção de um espaço geográfico diferenciado, no qual o circuito inferior, articulado com o 
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circuito superior, se faz essencial para a sua construção, via de regra, por relações de trabalho 

não formalizadas e não capitalistas.  

A utilização da mão de obra feminina é uma estratégia utilizada por famílias 

pobres, ditada pela necessidade, mas condicionada a alguns fatores demográficos, pois a 

grande quantidade de indivíduos proporciona mais mão de obra para uma determinada 

família. Nos últimos anos, mesmo as famílias mais pobres têm reduzido o número de filhos, 

por uma série de fatores, como política de natalidade e maior inserção da mulher no mercado 

de trabalho. No entanto, as circunstâncias de ter os filhos como ajudantes no trabalho dos pais 

estão ainda presentes na sociedade brasileira e na de outros países que compartilham 

condições semelhantes. 

 
5.2 Mulher e costura: circuito inferior e a mão de obra na busca de sobrevivência 

 

O período em que o grande galpão da fábrica passa por uma crise, na qual muitos 

estabelecimentos ligados principalmente à indústria tradicional em que está inserida a 

indústria têxtil-confeccionista, precisa ser estudado em sua profundidade.  

Alguns postos de trabalho desapareceram, no entanto não é tão simples o 

desaparecimento de alguma atividade. Muitas vezes essa atividade apenas saiu da grande 

fábrica e buscou outros locais, onde a produção continuou a existir. 

Lopes e Silva (1979, p. 23), estudando os trabalhadores da indústria têxtil e de 

confecção, afirmam 
 
Com efeito, a maior parte dos operários das fábricas têxteis exercem profissões 
‘produtivas’, remuneradas à base do salário por produção, e que são profissões que 
dependem da fábrica, de suas máquinas e de sua forma de cooperação para serem 
exercidas. Fora das fábricas, não há lugar para continuar na profissão, e a 
‘desobreirização’102 se acompanha de uma ‘desprofissionalização’. 
 

O fenômeno ocorrido com a crise do fordismo a partir dos anos 1970 muitas vezes 

não foi acompanhado por alguns autores. Concorda-se com os autores quando eles asseguram 

que a base salarial por produção é essencial para a indústria têxtil-confeccionista. Também 

concorda-se com a assertiva de que a relação mão e máquina seja uma condição essencial para 

o processo de costura, porém não se acredita totalmente no fato de que a saída das fábricas 

possa fazer com que os profissionais dessa indústria tenham suas profissões falidas. 
                                                 
102 Quando tais autores se referem à desobreirização, estão falando do fim de grandes indústrias com vilas 
operárias que estavam diretamente ligadas aos patrões, que exerciam influência nos domicílios operários e na 
vida cotidiana da rua da vila operária, autorizando ou não a venda de produtos alimentícios em feiras dentro das 
vilas. 
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Abreu (1986) e Matos (2005), a primeira estudando as indústrias confeccionistas 

do Rio de Janeiro e a segunda, as do Ceará, afirmam que, nesse período que compreende uma 

série de demissões e fechamento de galpões de indústrias têxteis e de confecção, os antigos 

operários não necessariamente ficaram sem trabalho. Muitos antigos patrões arrendaram 

máquinas de costura para os trabalhadores levarem para casa. Outra forma de aquisição das 

máquinas pelos trabalhadores foi através de acordos de indenizações trabalhistas. Uma 

terceira estratégia de continuar a produção foi a iniciativa de alguns empresários de 

decretarem falência, a fim de se livrar de algumas dívidas e fragmentar o processo produtivo 

em pequenas fábricas e na casa dos antigos trabalhadores. Não necessariamente houve, 

portanto, o desmanche da profissão e da indústria têxtil e de confecção; essas atividades 

ganharam novas formas produtivas e um novo espaço, a casa do operário.  

Silva (2008) afirma que a máquina de costura adentra o ambiente familiar fazendo 

parte do mobiliário doméstico. Santos (2014) denomina essas novas fábricas de indústrias 

invisíveis da confecção, embora elas não sejam novas, como Abreu (1986) ressalta, pois as 

novas significâncias que as indústrias domiciliares têm nunca deixaram de existir. 

Lopes (1979), quando estuda as indústrias têxteis e as vilas operárias, diz que a 

mão de obra era imobilizada pela moradia, que pertencia aos proprietários na maioria dos 

casos. Quando a indústria passa a não ser mais necessariamente em um galpão, imobiliza 

alguns cômodos da casa, mesmo que a produção conviva com outras dinâmicas domiciliares. 

O patrão não terá mais a obrigação de se responsabilizar pelas boas condições do 

ambiente de produção, quando no estabelecimento fabril, muitas vezes, havia a condição de 

reparos e reformas, mesmo nas vilas operárias e o patrão se responsabilizava por eventuais 

perdas. Na indústria domiciliar de confecção, apenas é paga a produção, e todas as condições 

secundárias são de responsabilidade de seu proprietário, no caso, a trabalhadora e o 

trabalhador costureiros. 

Embora o patrão fosse responsável pela manutenção das vilas operárias, essas 

residências também eram muito lucrativas.  Lopes (1979)103 afirma que a vila operária era 

uma das melhores formas de aluguel e rentabilidade, pois,  

 
[...] (a) a vila operária sendo projetada de acordo com o tamanho da fábrica em 
número de operários, há sempre inquilinos ocupando as casas, (b) por outro lado, os 
inquilinos da vila operária pagam sempre, já que o aluguel é descontado do salário 

                                                 
103 Lopes (1979) afirma que na França havia os conventos da seda, internatos femininos para a produção de 
tecido em seda, em que eram recrutadas moças do campo. Dentro das dependências, essas moças tinham 
formações complementares para o casamento, quando saíssem dessas fábricas. 
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que ganham na fábrica. Dessa forma, os dois principais riscos que corre um locador 
de imóveis, o fato do imóvel ficar vazio, e o fato do inquilino não pagar o aluguel, 
inexistem no aluguel da casa operária (LOPES, 1979, p. 56). 
 

 Assim, os locatários, que eram os patrões, tinham total controle dos 

rendimentos dos trabalhadores e de suas condições de moradia. Muitas das vilas operárias que 

são chamadas de cottage, casas pequenas, geralmente rodeadas por um pequeno jardim, ou as 

casernas104, cômodos em prédios ou arruamentos homogêneos de casas em grandes ruas, 

caracterizavam a paisagem de algumas vilas operárias. 

Além disso, para Piquet (1999, p. 20), a vila operária era marcada pela 

superexploração, 

 
 

[...] pela repressão policial nos momentos decisivos e pelo controle social e 
ideológico nas ruas e na cidade. A exploração econômica e a opressão política de 
classe atingiam não só os proletários, mas, de modo geral, o conjunto das massas 
pobres do campo e das cidades.  

 
Dentro dessa repressão da classe trabalhadora, as condições de moradia não eram 

as melhores para o trabalhador. Lopes (1979) diz que essas vilas estavam em geral ligadas à 

indústria mineradora na Inglaterra, e à indústria têxtil na Inglaterra, à indústria têxtil em São 

Paulo e no Rio de Janeiro, e à indústria açucareira em Pernambuco. Tratava-se de ambientes 

domiciliares com péssimas condições de moradia.  

Engels (1975) fala que as condições de moradia da classe trabalhadora na 

Inglaterra eram degradantes. O autor diz que os bairros operários eram chamados de “má 

fama” (Engels, 1975, p. 70) e estavam nos piores locais de cidades como Londres, 

Manchester, Birmingham e Ledes. Os bairros de má fama, constituídos pela população 

operária, eram assim descritos: 
 
Se estruturavam mais ou menos da mesma forma que em todas as cidades: as piores 
casas na parte mais feia da cidade; quase sempre, uma longa fila de construções de 
tijolos, de um ou dois andares, eventualmente com porões habitados e em geral 
dispostos de maneira irregular. Essas pequenas casas de três cômodos e cozinha 
chamavam-se de cottage (ENGELS, 1975, p. 70). 
 
 

Os trabalhadores moravam em condições insalubres de vida, “as portas inúteis: 

não há nada para roubar” (ENGELIS, 1975, p. 71). Além de péssimas estruturas individuais, 

os cômodos ditos úmidos eram divididos pela comunidade. “Na maioria dos casos, uma só 

latrina serve a várias moradias” (ENGELIS, 2008, p. 80).  

                                                 
104 Lopes (1979) mostra as características mais específicas desses tipos de vilas operárias. 
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Piquet (1999, p. 13) salienta que o perigo de epidemias era constante, pois tais 

bairros operários eram focos propulsores de “insalubridade e miséria”, sendo a atenção do 

Estado voltada para outras áreas da cidade na busca de contenção de moléstias. 

Dessa maneira, as condições nas casas operárias eram as piores possíveis. No 

entanto, com as condições de apropriação do solo das cidades por uma pequena classe, a 

população que, na maioria das vezes, vinha do campo tinha que aceitar tais condições de 

moradia, até porque muitas das admissões nas fábricas exigiam que o trabalhador morasse em 

locais predestinados aos operários. 

Novas relações são construídas quando a indústria passa para a casa do 

trabalhador. Condições que antes “imobilizava a mão de obra” (LOPES, 1979, p. 41), hoje de 

forma indireta a imobiliza não apenas pelo controle da moradia, mas também pelo controle 

dos meios de produção, como máquinas e matéria-prima, local produtivo na casa do 

trabalhador, significando uma isenção de responsabilidades do patrão. 

Por mais que o trabalho seja desprestigiado e que muitas costureiras não tenham 

condições regulares de trabalho, dentro da fábrica, baseada no grande galpão e na fábrica na 

casa da trabalhadora e do trabalhador, há uma hierarquia dos ofícios de mão de obra. Durão 

(1979), em entrevista com alguns trabalhadores da indústria têxtil-confeccionista, afirma que 

há uma diferenciação importante na indústria têxtil entre os trabalhadores. 

O fiador sempre foi a profissão que tinha as melhores condições de trabalho e 

achava trabalho em pouco tempo, pois sua habilidade passava por vários anos de experiência. 

Como não era fácil encontrar  fiadores, eles então gozavam de uma relativa estabilidade e 

melhores condições nos trabalhos fabris.  

O ajudante é a figura que tem as piores condições dentro do trabalho fabril têxtil-

confeccionista. Ele tem muitas obrigações: alimentar a máquina com matéria- prima, passar 

algum insumos para outro operário, fazer mandados para algum indivíduo da fábrica. Essas 

condições de divisão e hierarquia nas fábricas, segundo os depoimentos analisados por Durão 

(1979), faziam e fazem com que muitos trabalhadores sejam subordinados a outros 

trabalhadores de uma fábrica, pois a condição de ajudante está relativamente ligada a um setor 

produtivo que tenha uma “profissão”105. 

 

                                                 
105 A expressão ter uma profissão foi utilizada pelos entrevistados na pesquisa de Durão (1979), que têm em 
mente que o ajudante não tem profissão; ele está na fábrica, na produção em busca de um rendimento para a 
sobrevivência e de uma profissão que possa ser registrada em carteira. 
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5.2.1 Trabalho em domicílio e trabalho doméstico106 

 
A mulher tem no trabalho doméstico uma das formas de ajudar no orçamento 

familiar. Ela fica em casa passando, lavando roupas, preparando alimentos, entre outras 

atividades cotidianas, enquanto o homem, que muitas vezes recebe o nome de pai de família, 

vai procurar trabalho fora de casa.  

Tal condição vale tanto para o homem quanto para os filhos e algumas filhas; as 

mais novas geralmente ficam ajudando a mãe em casa, enquanto as mais velhas trabalham 

fora do ambiente doméstico.  

Muitas dessas mulheres são chefes de família, muitas vezes têm a função de 

prover diretamente o sustendo do núcleo familiar. Machado da Silva (1979), analisando as 

condições de trabalho em domicílio, considera esse trabalho como atividades de lida com a 

casa e com trabalho feminino em domicílio remunerado, no caso a costura, uma forma de a 

mulher encarar uma dupla jornada cotidiana. Já o trabalho doméstico são atividades como 

lavar roupas, cuidar da casa e das crianças. 

 O autor afirma que uma das formas de a mulher substituir o conflito em sair de 

casa para trabalhar é trazer o trabalho para o domicílio. Para dar uma clara diferenciação entre 

o trabalho assalariado regular e o trabalho em domicílio remunerado, o autor afirma: 

 
O trabalho assalariado regular impõe necessariamente que o tempo dedicado “à 
casa” (ao trabalho doméstico) seja o que sobre do tempo dedicado “ao trabalho” (o 
trabalho remunerado). Ao contrário, no trabalho a domicílio, embora o volume total 
do tempo de trabalho possa até ser maior, sua divisão entre estes dois polos passa a 
ser muito menos nítida e a se organizar em função dos interesses e possibilidades da 
própria trabalhadora. Em outras palavras, se o trabalho assalariado regular supõe um 
tempo contínuo107 de trabalho organizado em função da produção, o trabalho a 
domicílio dá margem a que a trabalhadora jogue com a 
continuidade/descontinuidade de seu tempo de trabalho alocado na atividade 
remunerada em função do ritmo de seu próprio cotidiano (MACHADO DA SILVA, 
1979, p. 196). 
 

A mulher, com o trabalho em domicílio remunerado, tem a condição de conciliar o 

trabalho doméstico com o trabalho remunerado, como já ressaltamos. O sair de casa para a 

mulher é um fator limitante. Muitas vezes as mulheres casadas são proibidas pelo marido de 

trabalhar fora, e, quando elas não têm companheiros, têm filhos pequenos, não podem sair de 

casa para trabalhar fora. Assim, preferem atividades dentro do ambiente domiciliar. A 

                                                 
106 Tal forma de trabalho é prevista na CLT (consolidação das Leis trabalhistas) no seu artigo 58 acrescido da 
MP 2164-41 DE 2001.  Dentro desse tipo de trabalho não é possível horas extras e nem a conversão do 1/3 em 
dinheiro. Prevê a contratação em tempo parcial e a jornada de 8 horas (MANZELLO, 2004). 
107 Grifo do autor. 



167 
 

 

descontinuidade nítida entre trabalho doméstico e trabalho assalariado da qual o autor fala é 

um dos fatores mais importantes para que muitas mulheres não tenham trabalho fora de casa. 

Existe uma diferença fundamental entre o trabalho em domicílio remunerado e o 

trabalho remunerado. Como o próprio nome já menciona, no trabalho em domicílio a 

descontinuidade da relação atividade doméstica e trabalho produtivo por encomenda existe, 

porém com menor nitidez. Não se pode falar que quando a mulher, no caso a mulher 

costureira, trabalha em casa não haja uma descontinuidade; ela existe, mas de forma 

disfarçada, dando a impressão que não “atrapalha” em nada a dinâmica dos afazeres 

domésticos. 

O que faz com que a continuidade/descontinuidade ressaltada por Machado da 

Silva (1979) seja menos percebida no trabalho remunerado em domicílio é o fato de que 

mesmo quando a mulher está com trabalho dentro de casa, não ligado aos afazeres 

domésticos, como no caso da costura da produção de confecção, ela tem possibilidade de 

articular as duas atividades. Pode colocar alimentos para cozinhar, em suas paradas de 

“descanso”, tem a possibilidade de tirar uma roupa do varal, lavar pratos, ou varrer a casa. 

Mesmo que sua jornada dobre, essa condição é importante para um significativo número de 

mulheres que têm que buscar estratégias para garantir sua sobrevivência e de seu núcleo 

familiar. 

A costura é uma atividade que mais demonstra empiricamente a relação trabalho 

doméstico e trabalho em domicílio remunerado. Para Machado da Silva (1979, p. 198), a 

atividade  
[...] é complexa, pois esta atividade tem uma dupla natureza: de um lado, ela não é 
necessariamente parte do saber indispensável para o desempenho do trabalho 
doméstico (nem todas as mulheres do universo estudado sabem costurar, ao passo 
que todas sabem lavar); por outro lado, além de tratar-se de um saber que pode ser 
especial ou não, enquanto trabalho a domicílio (sic) a costura se isola do trabalho 
doméstico por requerer um equipamento relativamente caro (a máquina de costura). 
Assim, a costura enquanto atividade concreta estaria ao mesmo tempo dentro e fora 
do âmbito do trabalho doméstico108. 

 
Mesmo que a costura por muito tempo tenha sido considerada apenas uma 

tradição, que “toda” mulher tinha pleno conhecimento do costurar, essa atividade aparece 

como um conhecimento que nem todas as mulheres têm. O costurar, por mais que faça parte 

de uma cultura feminina nordestina, é uma atividade responsável pelo sustento de inúmeras 

famílias, não se tratando apenas de aspectos culturais. 

                                                 
108 Essa citação se relaciona às diferenças e semelhanças entre trabalho de lavagem de roupas para fora e trabalho 
de costura. 
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Mesmo que a costura esteja como um trabalho doméstico para alguns, ela não é 

totalmente doméstica. Pode ser em domicílio, como o próprio autor ressalta, no entanto é uma 

atividade que está dentro e fora do ambiente doméstico. O mesmo autor classifica a costura 

como um trabalho semidoméstico (MACHADO DA SILVA, 1979, p. 198). 

O costurar, quando não é para casa, não é totalmente doméstico. Primeiro, quando 

uma costureira pega confecções para costurar ela tem prazo para entregar. Segundo, recebe o 

pagamento de acordo com o pagamento da empresa contratante e perde condição de fixar 

preços e prazos, e terceiro, o costurar muitas vezes “rivaliza-se” com o trabalho doméstico. 

Em tempos de intensa demanda, muitas mulheres recrutam membros da família; muitas vezes 

as filhas, que estão diretamente ligadas ao trabalho doméstico, passam a ajudar a costurar e a 

entregar tudo no período certo. 

Os trabalhadores da indústria de confecção e de outros setores nem sempre 

tiveram proteção social previdenciária. Na contemporaneidade, essa atividade ainda está 

sendo feita fora das leis de proteção ao trabalhador.  

Muitos trabalhadores e trabalhadoras também estão fora de qualquer proteção 

contra acidente de trabalho ou invalidez. Os trabalhadores do ramo confeccionista, em sua 

grande maioria, são contratados para oficinas que não os legalizam para que eles tenham 

direitos fundamentais de qualquer trabalhador. 

Teixeira (1979), analisando as condições previdenciárias dos trabalhadores da 

indústria de confecção, afirma que praticamente nenhum trabalhador tinha seguridade social. 

Muitos se associavam a sociedades beneficentes para terem acesso a consultas ou ajuda 

funerária quando fosse preciso. A autora, colhendo depoimentos, afirma que muitos 

trabalhadores, quando não pagavam alguma dessas sociedades por ocasião de um falecimento, 

tinham que recorrer a vizinhos muitas vezes ou a prefeituras para a compra do caixão, pois, 

com a ausência dessa contribuição, os trabalhadores não eram assistidos nem para ter um 

caixão e uma pensão para a família. 

A cobertura social, através da previdência, foi uma conquista que remonta ao 

período da década de 1930, com o governo de Getúlio Vargas. Embora tendo sido implantada 

nesse período, sua expansão e aplicação tiveram um desenrolar lento, restringindo-se em um 

primeiro momento a algumas categorias de trabalhadores. Os trabalhadores rurais, por 

exemplo, não eram assistidos por esse sistema beneficiário. A assistência aos trabalhadores 

rurais foi implantada na década de 1970, com o Fundo para o Trabalhador Rural (Funrural), o 

qual previa aposentadoria do trabalhador da agricultura. 
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A seguir tem-se depoimentos de mulheres que trabalham na costura em diversas 

cidades do Nordeste. Tais depoimentos foram feitos em indústrias de confecções, em facções 

tanto dentro de galpões quanto em casas de trabalhadoras e trabalhadores. Não109 se optou por 

questionários devido à inviabilidade deles para a ocasião. 

Quando foram colhidos os depoimentos, mulheres e homens da costura estavam 

trabalhando e não podiam responder perguntas. Ficou viável colocar o gravador para que os 

entrevistados falassem de suas vidas. Muitas das conversas duraram horas, pois havia a 

mistura de vida profissional e de vida particular. A relação travada das duas experiências foi 

essencial para desbravar e refletir sobre o que era necessidade, sobrevivência e gosto pela 

profissão. 

 

5.3 Vida e trabalho na costura: alguns depoimentos 

 

Muitas mulheres vivem da costura. O trabalho de costurar não é apenas uma 

questão de tradição. Muitas costureiras aprenderam com a mãe a arte de costurar, saber 

fundamental para se tornar uma profissão para a sobrevivência de muitas famílias. Em 

Fortaleza, em cidades da RMF e em outras cidades de estados nordestinos, a costura é 

atividade fundamental para a obtenção de rendimentos. 

Nossos depoimentos começam com uma costureira do Bairro Barroso II, na 

periferia de Fortaleza. O bairro faz parte da Regional VI, chamada muitas vezes de Grande 

Messejana. As casas dessas costureiras que trabalham no local ficam perto da antiga rampa de 

lixo do Jangurussu. É um bairro habitado por trabalhadores que, muitas vezes, participavam 

das atividades de reciclagem da antiga rampa. 

Para entrevistar as mulheres que trabalham com costura, a aplicação de 

questionários se mostrou inviável. Em outras fases da pesquisa, tentou-se usar o questionário, 

mas as trabalhadoras não gostaram da proposta e não se mostraram dispostas a responder. Isso 

porque elas sempre estão trabalhando, ganham por peças produzidas e, quando não estão na 

produção, estão nos afazeres domésticos. 

Então a solução encontrada por nós nesta pesquisa foi colocar o gravador perto 

delas e deixá-las falar de suas vidas. Dessa maneira, elas se sentiram mais à vontade e falaram 

de situações e fatos importantes para a reflexão sobre suas vidas como trabalhadoras. A 

primeira pergunta foi: Você trabalha muito tempo com confecção, sempre trabalhou com 

                                                 
109 O questionário foi aplicado de modo parcial. 
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costura?110 
 
Vim trabalhar como doméstica. Trabalhei um tempo como doméstica, casei, tive 
filho, mas o sonho era ser costureira. Aí foi que eu fiz o curso como costureira e já tô 
há três anos como costureira. Fiz curso naqueles, como chama? Fiz o curso com as 
pessoas que vêm de fora, da Itália, vem os italianos, aí tava dando o curso de graça 
para as mães que não podia pagar, aí eu entrei nesse mei aí, aí eu fiz o curso com 
eles. Passei seis meses fazendo curso com eles. Aí engravidei, parei de trabalhar um 
tempo. Depois comecei a comprar as máquinas e depois continuei trabalhando [...] 
(sic). 

 
A costureira A veio do interior e conseguiu fazer o curso de costureira. Ela não 

frequentou um curso ligado ao Senac ou ao Sebrae, mas um curso promovido por  italianos, 

que têm um trabalho social no bairro Barroso em Fortaleza-Ceará.  

No relato, ela fala que engravidou. Tal fato natural faz com que a mulher por 

algum período se afaste do trabalho, mesmo que seja em sua própria residência. No caso, a 

costureira A se afastou do trabalho. Na volta às atividades de costura, ela conseguiu comprar 

as máquinas. A costureira respondeu então as perguntas: Como você conseguiu comprar as 

máquinas? Foi com o dinheiro de costura? 
 
Eu comprei assim, através de uma prima minha, ela comprou no cartão dela, eu não 
tinha como comprar à vista, aí ela comprou no cartão aí eu fui pagando até...  aí no 
caso hoje eu tenho minhas máquinas, não devo mais nada a ninguém, tudo é meu, 
né? Pretendo comprar mais (sic). 

  
Para as costureiras, a compra das máquinas é um ponto fundamental para a 

profissão. A costureira, muitas vezes, espera ter condições de deixar de trabalhar para uma 

outra costureira. A maioria tem desejo de montar sua própria confecção e ser dona de seu 

próprio negócio. Assim, o profissional da costura passar a ter sua própria facção e abrir mais 

vagas de trabalho para outras mulheres.  

No caso da costureira A, ela não tinha capital, mas, mesmo assim, através de uma 

parenta, conseguiu comprar as máquinas no cartão. Daí formou sua própria facção, que 

emprega costureiras tanto dentro da oficina como em domicílio.  

ARAGÃO (1986, p. 72) fala das “trabalhadoras em domicílio”. No caso da 

costureira A, ela contrata outras mulheres para trabalhar em sua casa. Sua oficina tem alguns 

tipos de máquinas: 

 
Reta, orverloque, interloque, são esses três tipos de máquinas que eu tenho, no caso, 
faz a peça do tecido plano, eu faço uma peça completa com essas máquinas. Aí com 
a malha eu preciso da goleira. Eu nunca trabalhei com malha, vou comprar uma 

                                                 
110 Foi proposto um modelo de questionário, mas ele não foi aplicado na sequência, apenas serviu como um 
direcionamento para a conversa com as trabalhadoras. 
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goleira agora... Porque na época que eu fiz o curso, tava saindo mais tecido plano, aí 
eu me empenhei mais no tecido plano, não pra malha, mas agora tá vindo mais 
malha. Aí, por isso, aí esse mês tô parada, por causa de crise e porque o pessoal pede 
mais malha (sic). 

 
No caso da depoente, ela tem as máquinas que trabalham com tecido plano. Ela 

não trabalha com malha, que é o tecido responsável pela produção da modinha. Apenas com 

tecido plano. A reta, a orverloque e a interloque têm condição de aprontar uma peça completa 

de tecido plano. Com apenas essas máquinas ela não tem como trabalhar com a modinha. 

Nem todos os passos são feitos dentro da oficina de A.  
 
É assim, a gente tem um grupo aqui, a gente tem várias pessoas, aí eu trabalho em 
casa. Tem as meninas que trabalham comigo, mas cada uma em sua casa. No caso, 
eu faço as minhas aqui, no caso, na outra rua a outra faz outra parte, na outra rua já 
faz outra parte. Assim a gente vai... É assim, a gente que tem filho não tem muito 
tempo de tá trabalhando, todo mundo junto, aí cada qual tem suas máquinas e 
trabalha (sic). 
 

No caso das costureiras em domicílio, cada uma trabalha em sua casa para a 

confecção completa da peça. Vê-se uma completa descentralização da produção. A fábrica 

para a qual trabalham manda as duas partes da peça dianteira e traseira abertas, uma oficina as 

junta, e as outras partes ficam nas mãos de outras costureiras. A produção é totalmente 

descentralizada, porém articulada, pois as peças são enviadas para um local e daquele mesmo 

local retornam para a marca que encomendou a costura. 

No caso da costureira A, ela trabalha para vários tipos de encomenda. Ela faz a 

produção para feirantes e para fábricas. Segundo ela, é bom trabalhar para os dois ramos, pois 

quando a demanda de um está pequena o outro pode ajudá-la a não ficar totalmente sem peça. 

Atualmente ela não está trabalhando para nenhuma empresa. Na sua fala, ela revela quanto 

ganha por peça, a quantidade realizada e outras dinâmicas presentes na produção de 

confecção. 

 
Eu tava trabalhando para três empresas. Aí quando chega o mês de janeiro, aí a gente 
trabalha até carnaval. Aí carnaval dá uma parada, aí março começa de novo. Agora 
tô pretendendo costurar para mim mesmo. O preço por cada peça varia, varia. Nem 
toda vida o valor é o mesmo. Às vezes eu pego uma peça é seis reais. Pego outra é 
quatro. Pego até de um real, quando eu pego. Mas é assim como eu lhe disse, varia 
de preço. Eles mandam os aviamentos, o botão, só a linha que eu compro, aí eu só 
faço fechar a peça, aí volta para a empresa, aí eles determinam o zíper, o botão. O 
zíper eu coloco e fecho. Aí no caso, o botão para casear é tudo na empresa. A 
etiqueta eu coloco, só a etiqueta que vai para a loja. Elas mandam a etiqueta para eu 
colocar (sic). 
 

A montagem das peças varia de preço. Tem algumas empresas que deixam mais 

lucro, como a costureira revela que chega a ganhar seis reais por peça. Outras entrevistas com 
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outras costureiras revelam valores bem mais baixos como dois reais ou até alguns centavos 

por peça. No caso dessa empresa para onde a costureira entrevistada trabalha, os botões são 

colocados no galpão da própria fábrica. Tem-se muitas vezes botões com o timbre da marca, 

que ficam retidos na empresa para evitar possíveis falsificações. No caso das etiquetas, elas 

são enviadas contadas. Essa costureira trabalha para as fábricas R20 e OFF.  

Todo o trabalho é vigiado e fiscalizado para não haver desperdício. As fábricas 

fazem testes em domicílio para entregar as peças a serem costuradas, no entanto a fiscalização 

é restrita à produção. Na conversa, quando foi feito o questionamento sobre a relação facção-

costureira e fábrica, se os fabricantes têm supervisor para o trabalho infantil, a entrevistada 

respondeu: 
Por exemplo, se eles vierem me entregar um pacote hoje, eles pedem para eu fazer 
quatro peças, depende da empresa, tem umas que pedem quatro, outras pedem 
oito, outras pedem duas. Para poder avaliar. Toda peça que vem, o modelo que 
vem eu tenho que fazer. Não, essa parte aí [do supervisor] eles não se preocupam 
não (sic). 
 

Pela fala da entrevistada, percebe-se que a preocupação com a fiscalização está 

restrita à produção com qualidade e rapidez na confecção. O questionamento sobre o trabalho 

infantil veio à tona porque se observam muitas meninas em confecções, mesmo que seja como 

aprendiz, mas com a costureira A preocupação com o trabalho infantil não é avaliado.  

 Como mostrado pelo depoimento de vida da costureira A, ela é dona de casa e 

cria as filhas. Passa muito tempo trabalhando. A costureira A chega a trabalhar mais de dez 

horas por dia, só não trabalha mais porque incomoda os vizinhos quando passa das dez horas 

da noite. As máquinas fazem muito barulho. 

Produção entregue no dia certo e com qualidade desejada é fundamental para que 

as fábricas renovem pedidos de montagem das peças de confecção. É fundamental para as 

costureiras a renovação dos pedidos tanto das fábricas quanto dos feirantes, permitindo-lhes 

ter duas fontes de encomenda. 

Cada costureira é responsável por uma fase do processo fragmentado de 

montagem do jeans, em que cada uma faz sua parte, não relacionada com as etapas anteriores 

ou posteriores.  

As costureiras são dispostas em células produtivas, muitas vezes em concorrência 

produtiva. Quando há uma grande demanda, o que acontece em algumas épocas do ano, essas 

costureiras passam a trabalhar em todas as etapas da produção, por isso geralmente elas têm 

que ser polivalentes. 

Tais características estão relacionadas ao modo de produção baseada no Just in 

Time, CCQs células de produção, em que existe dentro de uma mesma facção uma 
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competição baseada na produção e na qualidade do produto. Essa competição é influenciada 

pela premiação que, na maioria das vezes, é feita por gratificação salarial ou folga do trabalho 

por parte da costureira para resolver algum problema de saúde, educação ou outra atividade.  

A facção visitada, nesta pesquisa, trata-se de uma oficina totalmente instalada no 

ambiente doméstico. As máquinas dividem espaço com a cama, os brinquedos das crianças, o 

guarda-roupa, entre outros mobiliários. Silva (2006) afirma que a máquina de costura dentro 

ao ambiente doméstico passa a fazer parte do mobiliário doméstico. As figuras 25 e 26 a 

seguir mostram algumas máquinas e aviamentos de uma fábrica visitada. 

 
Figura 25 – Máquinas em uma facção no Bairro Barroso II em Fortaleza-CE 

Fonte: Santos (2015). 
 

Figura 26 – Peças de aviamentos em cima do guarda-roupas em uma facção no 
Bairro Barroso II em Fortaleza-CE 

Fonte: Santos (2015). 
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Como se pode observar, as máquinas estão dispostas nos cômodos da residência. 

Para passar de um local para o outro tem que se desviar dos maquinários. Muitos brinquedos e 

material escolar das crianças ficam em cima dos maquinários. É uma divisão de espaço entre 

residência e fábrica. Na Foto 25, veem-se as linhas sendo estocadas em cima do guarda-

roupas. Outros aviamentos são acomodados nos cantos de parede, embaixo das camas, na 

mesinha da televisão. A relação casa e fábrica é intensa, e os dois espaços dialogam, um 

precisando do outro para existir. 

Muitas vezes para se ter a casa, tem que ter a fábrica, pois esta serve de fonte de 

renda para o aluguel ou para a construção familiar da residência, e a fábrica necessariamente 

tem que estar na casa do trabalhador. 

A subcontratação do trabalhador através da confecção fez com que o empregado 

saísse fisicamente do grande galpão da fábrica. Como mostrado nas figuras, o local de 

trabalhado do operário não é mais necessariamente a fábrica, o galpão, mas sua casa. O 

quarto, a sala, o corredor, o quarto, o que der para ser aproveitado como local produtivo se 

mostra uma possibilidade para a montagem de uma fábrica. 

Nesses termos, a fábrica ganha novos espaços, novos contratos de trabalho, novas 

formas produtivas. Os novos espaços aparecem na residência, os novos contratos de trabalho 

se expressam na flexibilidade de contratos, na diminuição de direitos trabalhistas, e as novas 

formas produtivas se revelam pela produção fragmentada e pelo pagamento feito em peças 

produzidas, não mais por contrato por hora de trabalho. A hora, que foi objeto de 

reivindicações e lutas trabalhistas, em sua clássica relação com o pagamento, nesse setor se 

torna relativizada.   

O importante é a produção seja ela em 5 horas, seja em 12, seja ainda em 24 

horas. A palavra de efeito para a remuneração é produção. Há uma desarticulação do tempo 

diário de trabalho com produção, portanto existe uma produção sem necessariamente ter 

relação com tempo diário de 8 horas. Ela pode ser feita em qualquer número de horas diárias, 

e o que se faz essencial é a entrega das peças no dia marcado entre contratante e indústria de 

confecção, no caso a facção. 

Há, portanto, uma desvinculação do trabalhador das grandes indústrias para outros 

locais de trabalho, no caso a residência. Quando tal condição ocorre, o operário deixa de ser 

conhecido como tal para ser colocado na categoria de prestador de serviço. Quando isso 

acontece, leis e direitos voltados para os trabalhadores com carteira assinada praticamente são 

anulados. Krost (2016, p. 115) afirma: 
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Quando se repassou a ‘terceiros’ a realização de uma das etapas que integravam a 
atividade produtiva, ocorreu muito mais do que um deslocamento físico do 
trabalhador para fora da empresa, a otimização do fluxo produtivo e o aumento da 
lucratividade. Pelo mesmo ato, houve o desligamento material do sujeito até então 
integrante de uma organização. 
 

 Quando o autor afirma que o desligamento foi mais do que a retirada do 

trabalhador da fábrica, quer dizer que não apenas esse trabalhador mudou de local para 

produzir; mudou de local, de organização produtiva e de relações classistas. A localização da 

produção passou para a casa do trabalhador, a forma de produzir se tornou fragmentada, 

porém articulada com a contratante, e as relações de classes ligadas a sindicatos foram 

fragilizadas.  

O poder de organização se fragmentou. Existem sindicatos de faccionistas, no 

entanto sua condição de articulação se torna mais dificultada. Antes, a organização se dava na 

fábrica, havendo uma melhor possibilidade para articulações e paralisações no caso de greve, 

porém, com os trabalhadores em casa, uma possível paralisação se torna praticamente 

inviável, pois, muitas vezes, o trabalhador não se arrisca a fazer paralisação por perda de 

produção ou porque dentro de sua casa se tornam incômodas as organizações sindicais. 

Dentro do certame, o trabalhador passa a ter direitos e deveres relacionados a 

outros regimentos que muitas vezes não garantem direitos conquistados e legislados pela 

carteira de trabalho que oferece férias remuneradas, décimo terceiro, rescisão remunerada, 

aviso prévio e seguro desemprego. 

Tais condições fazem com que o trabalhador/a trabalhadora seja ainda mais 

vulnerável, procurando atender as imposições de normas e prazos produtivos. A relação 

trabalhador/contratante pode muitas vezes parecer de igualdade, mas na realidade é uma 

relação de subcontratação e trabalho praticado por busca de sobrevivência, pois, embora seja 

um ramo produtivo que exija do trabalhador muitas horas de trabalho e disponibilidade, esse 

ramo tem condições de atender necessidades diárias de sobrevivência. 

O pagamento aos trabalhadores é muitas vezes rápido. Muitos reclamam que 

algumas vezes não recebem o pagamento, às vezes recebem abaixo do combinado, ou 

atrasado, mas quando recebem em dia, como acontece na maioria das vezes, a remuneração é 

essencial para a sobrevivência. 

Santos (2008) afirma que as atividades do circuito inferior da economia urbana 

não busca acúmulo de capital e estabilidade financeira que proporcionem projetos de médio a 

longo prazo. Esse circuito é responsável pela busca da sobrevivência, entendida como ganhos 

que possam dar as condições mínimas de sobrevivência, como acesso a alimentação, 
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pagamento de deslocamento. No entanto, o deslocamento é uma variável com a qual os 

trabalhadores do circuito inferior preferem não ter despesas. Poupar os rendimentos em 

descolamento é essencial para uma maior condição de sobrevivência. 

Diante disso, muitos dos indivíduos que estão no circuito inferior procuram 

trabalho perto de suas casas para poupar pagamento e vale-transporte, quando eles têm 

dinheiro em algum estabelecimento. Facção e casa do trabalhador são relações diretas tanto 

para a condição da instalação da fábrica como para a localização da casa dos trabalhadores. 

Em Fortaleza, em sua região metropolitana, em outras capitais pesquisadas como 

Natal, Recife, Salvador, a proximidade casa e facção é fundamental para as condições de 

trabalho das(os) costureiras(os).  

Em outras cidades produtivas do interior, como em Santa Cruz do Capibaribe, 

Toritama, Caruaru, Cruzeta, Vitória da Conquista, a relação casa e facção tem uma 

relatividade. Trata-se de cidades pequenas ou médias em que muitas vezes as casas e as 

fábricas são próximas, viabilizando as condições de deslocamento.  

Na visita às facções da Hering em Cruzeta, no Rio Grande do Norte, viam-se de 

forma semelhante as formas produtivas e de contrato de trabalho. A maioria dos operários 

eram mulheres que trabalhavam em outras atividades. Em conversa com uma costureira, ela 

afirma que está no ramo de confecção porque tem maiores rendimentos e foi a oportunidade 

do momento. 

A costureira entrevistada B, da fábrica de Cruzeta afirma: 

 
Vim trabalhar aqui porque paga bem e era o que tinha no momento. Aqui temos que 
entregar tudo no dia, senão podemos sair do trabalho. Mas é bom assim, porque a 
gente fica com mais compromisso. 

 
A trabalhadora sabe que o compromisso é com a entrega das peças no dia 

marcado, com a qualidade desejada e com o mínimo de desperdício de aviamentos, como 

linhas, botões, etiquetas e composição. Caso haja desperdício ou mau uso de tais insumos, o 

prejuízo é da costureira faccionista, e a fábrica se isenta de tal responsabilidade. 

Nesse contexto, os trabalhadores que antes estavam dentro da fábrica, no qual o 

patrão se responsabilizava pela quebra de maquinário, por um acidente de trabalho ou algum 

outro desperdício, estão atualmente em casa, e a firma não se responsabiliza por acidentes ou 

outros problemas na produção. Com a fragmentação do processo produtivo e o trabalho 

faccionado, todas as responsabilidades de prejuízos ou acidentes são acordos pelos 

trabalhadores das facções. 

A facção visitada no Conjunto Barroso é pequena e tem como administradora a 
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própria dona do estabelecimento. Costura para marcas de pouco alcance regional e nacional. 

Em outra visita de campo, em facções que costuram para a DelRio, marca de moda íntima 

feminina, vê-se que, embora sejam facções, pois trabalham por encomendas e fazem parte da 

produção, elas estão estruturadas em um grande galpão de fábrica. As costureiras nessa facção 

de galpão de fábrica trabalham em grupos e em células produtivas, com metas fixas para 

terem bônus no final do mês por produção alcançada segundo os ditames da empresa. Na 

Figura 27, a seguir, observa-se a estrutura das facções que costuram para a DelRio111 no 

bairro Serrinha, em Fortaleza-Ceará. 

 

 

 

 

Embora se trate de uma facção, ela não tem obrigatoriamente de estar na casa do 

trabalhador e ser de pequena dimensão. A facção, a indústria de confecção é heterogênea em 

produtos confeccionados, dimensão da fábrica, relação com fornecedor e com os 

trabalhadores.  

Na facção do bairro Barroso, o tamanho da fábrica corresponde a alguns cômodos da 

casa, o pagamento das costureiras é feito por produção e os fornecedores procuram as 

costureiras para a produção da peça. No bairro Serrinha, a fábrica no grande galpão também é 

uma facção, pois recebe encomenda de costura para uma determinada marca, não faz o 
                                                 
111 A DelRio é uma marca cearense especializada na confecção de roupas íntimas. Sua sede fica no município de 
Maracanaú-Ceará, mas a maior produção é em Fortaleza-Ceará. 

Figura 27 – Galpão da facção que costura para a DelRio em Fortaleza-Ceará 

Fonte Santos (2016) 
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protótipo, não coloca no mercado e nem faz todo o processo produtivo.  

 No entanto, há outras relações com a facção do bairro Barroso. No caso da facção que 

costura para a DelRio, o galpão tem grandes dimensões, as células produtivas são grandes, o 

pagamento das costureiras é feito com o salário da categoria, que corresponde a 1.128 reais, 

com direito a férias coletivas, geralmente em janeiro, e com uma relação mais burocrática 

com os fornecedores. Na Figura 28 seguinte veem-se as células produtivas das facções que 

trabalham para a DelRio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa na figura acima, há um grande número de trabalhadoras nas 

facções que costuram para a DelRio. São quatro galpões que trabalham para a DelRio, três em 

Fortaleza e um em Maracanaú-Ceará, município da RMF. O galpão de Maracanaú é a central 

da empresa. Essa marca já tem projeção nacional no ramo de moda íntima feminina.  

As características semelhantes são fragmentação do processo produtivo, através 

da terceirização e subcontratação de costureiras e isenção das marcas em possíveis problemas 

produtivos. A heterogeneidade da fábrica de confecção é uma característica desse ramo 

produtivo, que tem na fragmentação produtiva e na subcontratação trabalhista seus pilares 

edificantes. 

A entrada do pesquisador nessas facções é extremamente difícil, praticamente 

impossível. Não há autorização de entrada para pessoas não credenciadas. A entrada para a 

Figura 28 – Facção que costura para a marca DelRio no bairro Serrinha em Fortaleza-Ceará 

Fonte: Santos (2016). 
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realização da pesquisa foi restrita, mas foi possível fazer algumas entrevistas e observar 

algumas estruturas da fábrica.  

Na fábrica tem refeitório, onde as costureiras almoçam, e tem alguns ambientes 

com árvores em que na hora do almoço elas possam descansar. O almoço é das onze horas ao 

meio dia. Nesse intervalo há uma socialização de costureiras, como fazer as sobrancelhas, 

vender produtos de cosméticos e conversar. As figuras seguintes mostram o refeitório da 

facção e a “área de lazer” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Refeitório da facção que costura para a DelRio no bairro Serrinha em 
Fortaleza-Ceará 

Fonte: Santos (2016). 
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Como visto, o refeitório oferece o almoço, mediante um desconto no 

contracheque das funcionárias. Segundo elas, é um valor simbólico. Quando terminam a 

refeição, as mulheres ficam nas áreas vagas arborizadas, conversando e vendendo produtos. 

Na Figura 30 são vistas mulheres vendendo produtos de cosméticos da marca Natura. 

Na visita às facções, a conversa com as costureiras não seguiu questionários, pois 

foi corrida, e muitas vezes as trabalhadoras ficavam receosas de falar dentro das dependências 

da facção. A conversa foi feita de uma forma informal, pois não se tinha condições de fazer 

entrevistas estruturadas, porém as impressões e o discurso das costureiras mostram bastante 

como vivem as costureiras que trabalham em grandes facções. 

 

A costureira C diz: 
Eu trabalho aqui há cinco anos. Antes de trabalhar nessa empresa, eu trabalhava em 
mercantil, loja. Vim para a confecção porque fiquei um tempo parada. Fui repositora 
de mercantil, saí de lá porque fechou, o mercantil era próximo daqui. Eu moro aqui 
perto da empresa, mas como (almoço) aqui. Entro às sete da manhã e saio às cinco 
da tarde. Aqui eu ganho o salário de costureira e se eu conseguir a meta um extra. 
Tem que conseguir costurar quatorze lotes por dia, cada lote tem 60 peças. Mas hoje 
não fazemos a meta, porque tá um pouco fraco aqui na fábrica. Aqui trabalha para a 
DelRio, umas cem pessoas trabalham aqui (sic). 
 

Como se apreende da fala da trabalhadora, a costura é um ramo que tem uma 

intensa disponibilidade de trabalho. Muitas costureiras trabalhavam em outros segmentos e 

Figura 30 – “Área de lazer” das costureiras da facção que costura para a DelRio no 
bairro Serrinha em Fortaleza-Ceará 

Fonte: Santos (2016). 
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passaram a se dedicarem à costura porque ficaram desempregadas.  

Mesmo com o salário fixo, as costureiras são incentivadas a atingir metas para 

ganhar bônus salariais.  

Seu regime de trabalho, como foi referido, é de sete da manhã às dezessete horas. 

O registro de presença das costureiras é feito pelo cartão de ponto. A Figura 31 a seguir 

mostra o ponto onde as trabalhadoras marcam sua presença. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assim, todas as trabalhadoras faccionistas, no caso dessa facção, passam pelo 

registro de ponto. A maioria das facções não trabalha com registro de pontos porque seus 

trabalhadores são pagos por produção, portanto o tempo não é levado em consideração, mas o 

prazo de entrega sim.  

A costureira sem o ponto pode trabalhar duas horas por dia, quinze horas, mas tem 

que entregar no dia marcado; já a com ponto de presença tem, necessariamente, que cumprir a 

carga estipulada de trabalho. Continuando na facção que trabalha para a DelRio, há outra 

conversa com outra costureira. A trabalhadora D conta que começou a trabalhar há muitos 

Figura 31 – Registro de ponto da 
facção que costura para a DelRio 
em Fortaleza-Ceará 

Fonte: Santos (2016) 
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anos nessa confecção: 

 
Eu comecei a trabalhar aqui em 1987. Vou me aposentar este ano. Mas nesse tempo 
eu saí e voltei várias vezes. Trabalhei em uma facção lá na Aguanambi, mas lá foi só 
nove meses, depois vim pra cá. Mas eu acho melhor trabalhar em casa pra mim 
mesmo, tô pretendendo sair daqui e montar meu negócio. Não quero ficar parada, 
sou uma boa costureira. Agora dia 25 de maio faço trinta anos de serviço. Eu quero 
continuar, meu ramo é esse, mas quero fazer um curso, eu já fiz um curso, mas eu 
entrei em firma, fiquei relaxada, porque já recebe a peça cortada, trabalha só um tipo 
de peça. Eu fiz o curso no Canindé em 82. Sou de Canindé, minha mãe era 
costureira. Aí eu vi ela cortar, me interessei, aí fiz o curso de corte costura. Mas eu 
procurei foi firma, se eu não tivesse procurado tinha colocado as coisas pra frente 
(sic). 
 
 

A trabalhadora D é antiga no ramo de costura, já está praticamente aposentada. 

Muitas trabalhadoras do ramo de costura aprenderam ou tiveram incentivos da mãe para 

entrar no trabalho de costura. Grande parte das costureiras é do interior do estado do Ceará; 

no caso, essa é de Canindé. Ela ressalta que trabalhar em fábrica faz com que conhecimentos 

adquiridos se percam porque ficam muitos restritos só a um tipo de costura. Tem costureiras 

que trabalham com tecido plano, malha, e quando entram na fábrica ficam costurando apenas 

um tipo de roupa. Como muitas costureiras, a trabalhadora D quer montar seu próprio 

negócio, ter uma forma de trabalho mais dependente e ganhar mais, porque vai começar a 

vender um produto e ter a própria empresa. 

 A maioria dos trabalhadores da confecção tem como objetivo ter sua própria 

confecção e fabricar por conta própria. A entrevistada D diz que trabalha nas confecções que 

costuram para a DelRio desde a década de 80. Diz ainda que teve dois filhos e foi importante 

o trabalho na costura. Antigamente, no final dos anos 80 e década de 1990, a trabalhadora D 

afirmou que a empresa DelRio disponibilizava creche para as crianças. Diante desse fato, ela 

diz que podia trabalhar despreocupada. Hoje não há mais a creche. Costureiras mais novas 

dizem que têm que deixar os filhos em casa ou com os companheiros ou com alguém para 

quem têm de pagar. 

A heterogeneidade das facções é um fato importante para o entendimento dessa 

indústria. A primeira entrevista mostra uma facção na própria casa do trabalhador, no qual a 

proprietária é ao mesmo tempo costureira. No segundo caso, trata-se de uma facção com 

grande galpão, onde a costureira trabalha apenas para uma indústria, no caso a DelRio, tendo 

vários funcionários. Trata-se de uma facção, pois a costureira não faz todo o processo de 

montagem da peça, faz apenas a costura das partes traseiras e dianteiras, a fixação dos botões, 

a prega da composição e da etiqueta. O protótipo e as outras etapas produtivas são restritos à 
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marca. 

No terceiro caso, trata-se de uma confecção na Parangaba, em Fortaleza-Ceará. 

Essa confecção tem o proprietário, que é responsável pelo corte do tecido. Essa facção produz 

há mais de vinte anos. No começo, costurava camisas, mas com o fechamento de fábricas de 

tecidos e aviamentos, no Ceará e no Nordeste, a facção teve que parar a produção, pois os 

aviamentos e os tecidos passaram a ser encomendados em São Paulo, pois a maioria vinha 

anteriormente da China. Hoje a facção costura shorts para diversas marcas famosas, como a 

Blinclass, a Skyler e a Bransk, três marcas responsáveis por praticamente toda a produção da 

facção. Na Figura 32, a seguir, mostram-se trabalhadores nessa facção. 

 

 

 
 

 

Como mostrado na Figura 32, há muitos homens trabalhando na indústria de 

confecção. Essa indústria garante um ganho fixo, ou quando não um ganho de produção que, 

em relação a outras atividades, é maior. Os homens regularmente ficam nos acabamentos e no 

trabalho de separação das bermudas já prontas. 

Diante desses depoimentos e da pesquisa de campo, observa-se como a indústria 

de confecção é diversa. Não se pode pensar que a facção é apenas um tipo de estrutura e de 

relações trabalhistas; há uma diversidade de tipos tendo em comum o parcelamento da 

produção, a descontinuidade produtiva e a fragmentação dos processos de gerenciamento, 

Figura 32 – Trabalhadores  em uma facção no bairro Parangaba, Fortaleza-Ceará 
 

Fonte:Santos, 2016. 
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produção e comercialização.  

Antunes (2007, p. 30-31) afirma que “[...] o mesmo molde de camisa pode ser 

produzido por fábricas de larga escala na Índia, pelo sistema cooperativo da ‘Terceira Itália’, 

por exploradores em Nova Iorque e Londres ou por sistemas de trabalho familiar em Hong 

Kong”. Dessa forma, com toda a complexidade e a diversidade dos processos produtivos, o 

produto é o mesmo. A  pedra fundamental da facção é a fragmentação do processo produtivo e 

a subcontratação da mão de obra trabalhadora. 

Essa forma produtiva não está apenas dentro do galpão da fábrica, ela aparece no 

espaço urbano, como propaganda ou busca de novos trabalhadores para o setor. Na próxima 

sessão, iremos nos deter nas formas e nas relações com que a indústria de confecção aparece 

na cidade. A indústria, que muitas vezes é invisível, como já foi salientado, aparece sob várias 

formas na paisagem urbana. 

 
5.4 Condições de trabalho nas cidades produtoras de confecção: Toritama, Santa Cruz 

do Capibaribe, Caruaru- Pernambuco. 

 
O Agreste pernambucano tem uma produção antiga de confecções. Para Melo 

(2011), essa produção começou com restos de tecidos que caminhoneiros traziam de São 

Paulo para as costureiras locais, esses restos foram chamados de Sulanca. O aglomerado 

produtivo de confecções está situado na “Microrregião do Vale do Ipojuca, a 136 Km da 

capital do estado, situado às margens da BR-232; Santa Cruz do Capibaribe, que dista 180 

Km da capital e Toritama a 167 Km, ambos situados na Macrorregião do Alto Capibaribe” 

(LIRA, 2011, p. 79).  

Para o SEBRAE-PE (2013), as indústrias da região são pequenas, familiares e 

optam por vender em atacado com fornecimento de aviamentos e insumos produtivos, vindos 

em sua maioria do Sudeste do país. Não apenas Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe 

fazem parte do polo produtivo do Agreste pernambucano. Esses três municípios respondem 

por 77% da produção de confecções do agreste, porém outros municípios compõem esse 

espaço produtivo. 

Para Lira (2011) além desse território, mais de vinte territórios são atingidos por 

esse aglomerado produtivo. Baseados nas reflexões de Pereira Júnior (2015) as indústrias do 

Agreste pernambucano são tipos de sistemas produtivos locais, com as características 
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ressaltadas pelo autor112. 

Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru hoje aparecem com importância 

produtiva. Trata-se de cidades com um número significativo de habitantes, pelo menos Santa 

Cruz do Capibaribe e Caruaru. A Tabela a seguir mostra população estimada para 2016, Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e incidência de pobreza. 

 

    Tabela 2 – População estimada para 2016, IDHM e índice de pobreza. 

 POPULAÇÃO 

ESTIMADA 2016 

IDHM ÍNDICE DE 

POBREZA 

Caruaru 351,686 hab. 0,677 33,69% 

Santa Cruz do 

Capibaribe 

103, 660 hab. 0,648 36,30% 

Toritama 43,174 hab. 0.618 35,12% 
      Fonte: IBGE (2016). 

 
Como se observa na Tabela 2, a população de Caruaru e de Santa Cruz do 

Capibaribe tem acima de 100 mil habitantes, configurando-se com cidades de porte médio 

dentro do contexto nordestino. Toritama apresenta pouco mais de 40 mil habitantes, sendo 

uma cidade pequena. Como mostram os dados do IBGE (2016), o Índice de Desenvolvimento 

Municipal (IDHM) nas três cidades se revela médio, em torno de mais de 0,600113, porém 

com uma incidência de pobreza de mais de 30%, geralmente de população da zona rural.  

Dentro desse contexto está inserida a produção de confecções. Cidades como 

Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama têm suas produções confeccionistas baseadas 

no jeans e na malha, para a confecção da modinha. 

Para o Sebrae-PE (2013), esses três municípios são os mais articulados, pois são 

os que têm maior número de serviços, condições de infraestrutura em suas comunicações e 

que se articulam mais tempo entre si na produção de confecções. Os demais municípios que 

compõem o polo do Agreste são: Brejo da Madre de Deus, Curupira, Riacho das Almas, 

Surubim, Taquaritinga do Norte, Vertentes e outros três (Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e 

Toritama, centros do polo produtivo)114.Outro elemento verificado em trabalho de campo e na 

                                                 
112 Para o autor, os sistemas produtivos locais têm como algumas de suas características valorização de 
atividades tradicionais, facilidade em lidar com mudanças, grande instabilidade e investimentos de capitais de 
pouca monta. 
113 Para os cálculos do IDHM e do IDH, quanto mais perto de 1 melhores são as condições sociais da população. 
114 É importante ressaltar que tanto na nossa pesquisa quanto na feita pelo Sebrae-PE (2013) há o registro de um 
grande número de confecções e facções na zona rural desses municípios, fugindo um pouco da relação cidade-
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bibliografia consultada é que as três cidades, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, 

são as que apresentam as melhores condições de infraestrutura. A tabela a seguir mostra o 

número de unidades produtivas (confecções e facções) nos municípios estudados. 

    Tabela 3 – Municípios e número de unidades produtivas no Agreste pernambucano115 

 

    Tabela 3 – Municípios e número de 

unidades produtivas no Agreste 

pernambucano116Municípios 

Número de Unidades Produtivas 

Agrestina 299 

Brejo da Madre de Deus 1.396 

Caruaru 4.530 

Curupira 135 

Riacho das Almas 415 

Santa Cruz do Capibaribe 7.169 

Surubim 454 

Taquaritinga do Norte 1.185 

Toritama 2.818 

Vertentes 401 

Total 18.803 
    Fonte: Sebrae-PE (2013) adaptado pelo autor. 

 
Como mostrado na Tabela 3, Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru e Toritama são os 

municípios mais expressivos em número de unidades produtivas. Santa Cruz do Capibaribe se 

destaca por ser um dos municípios mais antigos na produção confeccionista e hoje ter um 

fator diferencial em relação a outras cidades, o mesmo é o município que apresenta os 

terrenos e aluguéis mais baratos, fato que incentiva a montagem de galpões produtivos por 

empresários. Outro município que se destacou nos últimos anos foi Brejo da Madre de Deus, 

que apresenta 1.396 unidades produtivas de confecção. 

O número de trabalhadores ocupados nas confecções em sua maioria variam de 2 

até 14 pessoas. Esses números foram conhecidos através de um estudo do Sebrae-PE (2013). 

                                                                                                                                                         
indústria de confecções evidenciada para outros casos contidos na pesquisa. Tal característica abre espaço para 
possíveis reflexões futuras sobre a relação indústria e meio rural. 
115 Outros municípios estão se inserindo dentro da lógica da produção confeccionista, a saber: Altinho, Frei 
Miguelito, Santa Maria do Cambucá e São Caetano. 
116 Outros municípios estão se inserindo dentro da lógica da produção confeccionista, a saber: Altinho, Frei 
Miguelito, Santa Maria do Cambucá e São Caetano. 
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A tabela a seguir mostra a relação número de trabalhadores ocupados e número de unidades 

produtivas. 

 
 
 
   Tabela 4 – Relação entre quantidade de trabalhadores ocupados e unidades produtivas 

Quantidade de trabalhadores ocupados Quantidade de unidades produtivas 

Até 2 13.665 

Mais de 2 a 4 2.933 

Mais de 4 a 6 767 

Mais de 6 a 8 424 

Mais de 8 a 10 231 

Mais de 10 a 12 123 

Mais de 12 a 14 66 

Mais de 14 587 

Não responderam 7 

Total 18.803 
   Fonte- Sebrae-PE (2013). 

 
Como mostrado na Tabela 4, o que predominam são as unidades produtivas com 

até 2 funcionários, geralmente familiares, e com pouco capital, cuja produção é voltada para 

sacoleiras e feirantes locais. Observa-se um número significativo de unidades produtivas que 

têm acima de 2 e até 4 pessoas. Essas indústrias que tem trabalhadores ocupados entre 2 a 4 

totalizam 2.933 unidades produtivas, mostrando a relevância desse dimensão de ocupação nas 

unidades produtivas. As unidades que têm mais de 14 pessoas ocupadas têm uma expressão 

até menor que as pequenas unidades, mas as de mais de 14 pessoas ocupadas representam 587 

unidades, um número significativo no universo das unidades produtivas. 

A mão de obra familiar é bastante empregada na produção. Segundo dados da 

pesquisa do Sebreae-PE, 83% das unidades produtivas empregavam mão de obra familiar. 

Dentro da fábrica de confecção, há uma diferenciação quanto aos valores pagos aos 

funcionários. Para a mesma pesquisa, os salários, em média, são os seguintes: R$ 1.135,30 

para o pessoal que trabalha com a criação de peça nas indústrias do Agreste; R$ 681,13 para, 

os trabalhadores da produção; R$ 1.419,50 para os cargos da administração; R$ 1.167,50 para 

o pessoal de vendas. Vê-se que os trabalhadores com os menores salários são os que montam 

a peça de confecção.  
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Relacionando salários pagos e horas trabalhadas, os trabalhadores da linha de 

montagem também são os que têm a maior carga horária de trabalho. O pessoal da criação 

trabalha em média 28 horas, o da produção 40, o da administração 38, e o de vendas 33 horas. 

Tal condição mostra que os empregados do setor de montagem de peças são os que recebem 

os menores salários e os que trabalham mais horas. 

Uma das características das firmas que produzem no Agreste é a adoção de cópia 

das peças produzidas. Cinquenta e três por cento dessas firmas afirmam copiar modelos vistos 

em outros locais, procedimento típico do circuito inferior. Nos últimos anos, no entanto, as 

firmas têm contratado estilistas para criar suas próprias peças. A própria Universidade Federal 

de Pernambuco-UFPE tem o curso de graduação em Design em moda e pós-graduação.  

Os tipos de vestimentas mais criados e vendidos no Agreste pernambucano são: 

modinha (53,8%); jeanswear (18,6%); streetwear (8,4%); roupas esportivas (6,4%); moda 

praia (4,1%); roupas profissionais (3,5%); moda festa (3,8%); cama, mesa e banho (1,9%). 

Todos esses estilos são voltados em sua maioria para o gênero e tamanho feminino adulto, que 

corresponde a 60,1% da produção, seguido de masculino adulto 31,8%, feminino infantil 

21,6%, masculino infantil 21%. Dentro desse universo, 94% das firmas do Agreste 

pernambucano produzem suas próprias marcas. 

Uma característica assumida pelas novas dinâmicas dos circuitos da economia 

urbana presente na indústria de confecção é o uso dos cartões de crédito para as vendas. Do 

Agreste pernambucano, 16% das empresas já aderiram a eles. Os cartões de créditos já 

superaram o “boca a boca”, que corresponde a 15%, e o uso em feiras tem um percentual de 

13%. Há uma nova dimensão de formas de negociação dentro das unidades de confecção, que 

no passado estavam totalmente ligadas ao circuito inferior.  

Na captação de insumos, os proprietários das indústrias de confecção compram 

com representantes que têm franquias nas cidades polo Caruaru, Santa Cruz do Cabaribe e 

Toritama. A preferência de pagamento é sempre à vista na compra de tecidos, aviamentos, 

equipamentos. O veículo é um bem cuja compra, geralmente, é feita por meio de 

financiamento por algum banco. Os recursos desses proprietários são majoritariamente 

próprios ou adquiridos por empréstimos em bancos ou crédito com o fornecedor. Das 

compras, 35% são feitas quinzenalmente.  

As vendas são direcionadas às feiras locais, ao Parque das Feiras (Toritama), à 

Moda Center (Santa Cruz do Capibaribe), a Recife, ao Ceará e a outros estados nordestinos, a 

alguns estados do norte, Pará, e a Minas Gerais no Sudeste. 

Existe uma significativa influência dessas cidades na produção de confecção para 
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Pernambuco e para o Nordeste. Para Lira (2011), a zona de influência dessas cidades vai além 

da região circunvizinha117, extrapola para outros locais de Pernambuco chegando até a 

Paraíba. Para a autora, esses municípios subcontratam confecções da zona da Mata, do Sertão 

e de algumas partes do território paraibano. A autora ainda afirma: 

 
Além da subcontratação dos espaços da produção, pessoas podem se deslocar de 
municípios, pertencentes ao estado de Pernambuco ou mesmo da Paraíba, para irem 
trabalhar em Toritama ou Santa Cruz do Capibaribe. Muitos fixam residências em 
um desses territórios. Outros preferem passar a semana trabalhando, retornando aos 
seus territórios de origem no final de semana. Alguns, ainda, diariamente, se 
deslocam entre os diversos territórios, construindo assim, inter-relações que vão 
além dos limites dos municípios onde residem ou trabalham. (LIRA, 2011, p. 69). 

 
No caso de Toritama, muitas encomendas para fabricação estão na Paraíba.  

Caruaru tem uma relação intensa com Toritama, pois a produção dos dois municípios centra-

se no jeans, e as duas cidades são próximas, principalmente, o distrito de Canaã, zona rural de 

Caruaru, limítrofe com Toritama.   

A produção na zona rural de Caruaru, no distrito de Canaã, demonstra um 

fenômeno pouco observado para a indústria de confecção, ao menos no Brasil e em outros 

países que foram aqui citados. A indústria de confecção se localiza essencialmente em grandes 

cidades, não deixando, no entanto, de estar também em cidades pequenas, mas sempre no 

urbano. No caso de Canaã, predomina uma mão de obra ligada à agricultura.  

Para refletir sobre tal fenômeno, existem trabalhos que estudam a pequena 

produção industrial em aglomerados localizados. Reis (1985, 1987, 1988)118 fala sobre a 

chegada e a intensidade da pequena indústria em Portugal. Para o autor, estudando sobre o 

distrito de Braga, com uma produção têxtil-confeccionista significativa, afirma que a pequena 

indústria não exclui a agricultura familiar, havendo, portanto, uma sincronização das duas 

atividades, tendo como principais mãos de obra a feminina e a infantil.  

Lira (2011, p. 88) afirma que no Agreste pernambucano a mão de obra de 

agricultores é utilizada como complementar: “[...] os agricultores iniciam-se na confecção 

como atividade complementar à agricultura, sujeitando-se a recebimento de ganhos 

inexpressivos os quais, quando muito, garantem a sobrevivência”. No caso do Agreste, a 

condição de pobreza é mais evidenciada do que nos estudos relacionados a Portugal119, 

                                                 
117 O deslocamento de trabalhadores se dá por bicicletas, vans, ônibus, depende do tamanho da fábrica e do local 
de moradia. 
118 Tais estudos refletem sobre as modificações empreendidas por novos espaços industriais em Portugal, 
baseados na pequena indústria. 
119 Esse país insere-se em condições diferentes de análise. Para alguns autores, trata-se de um país 
semiperiférico, porém não assumindo características totais da periferia capitalista. 
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porque naquele país existem mais condições relativas à pobreza.  

Esses novos espaços foram buscados pelas empresas na tentativa de obter maior 

flexibilidade de mão de obra e força de trabalho mais barata. No entanto, para Reis (1988), 

esses espaços não ficaram apenas passivos às novas condições industriais; tiveram atividade 

na organização dos sistemas locais produtivos, articulando novas relações locais.  

Cassiolato, Szapiro (2003), abordando o tema arranjos produtivos locais, falam 

sobre algumas características dessa organização espaço-industrial: constituída por pequenas e 

médias empresas, com flexibilidade da produção, entre outros aspectos.  

No caso de Canaã, é interessante saber que embora seja um distrito de Caruaru, 

apenas uma ponte120 o separa da cidade de Toritama121. Portanto, Canaã recebe influência 

urbana122 de Toritama, influência essa que faz com que a agricultura se torne uma atividade 

complementar para as famílias locais.  

Para Gama (1987), houve uma maior inserção da mão de obra feminina no 

mercado de trabalho de confecção, refletindo sobre o conselho de Leiria em Portugal, em 

alguns quesitos tem semelhança com o fenômeno observado no Agreste pernambucano. Lira 

(2011, p. 128) assevera 

 
A industrialização, que se encaminha ao lado da urbanização, está vinculada à lógica 
de um sistema mais amplo, o modelo capitalista de organização socioespacial. Mas 
essa racionalização atinge, além dos espaços urbanos, também os rurais, pois sua 
lógica é a da subordinação do maior número de territórios. 

 
Para Lira (2011, p. 87), a indústria do aglomerado produtivo do Agreste 

pernambucano segue a lógica de emprego da “[...] força de trabalho feminina e infantil, para 

ampliar o processo de mais-valia.”. 

Santa Cruz do Capibaribe tem uma tradição em culturas ligadas ao algodão. Por 

muito tempo o município foi produtor de algodão, desenvolvendo intensamente a 

cotonicultura e a pecuária. Após a crise que atingiu as plantações de algodão, o município 

passou a produzir calçados123, atividade que aos poucos foi substituída pela produção de 

confecção, envolvendo trabalhadores do gênero feminino e crianças. O trabalho na área rural 

é essencial para a indústria de confecção da Sulanca. “O trabalho de costureiras da área rural é 
                                                 
120 Ponte sobre o rio Capibaribe. 
121 Quando se fala na cidade de Toritama, tem-se o objetivo de deixar claro que se trata do distrito sede 
municipal do município. 
122 Guardando as devidas proporções Gama (1987), citando o conceito de peri-urbanização de Boaventura de 
Souza Santos, fala sobre uma urbanização contínua que sai da cidade em direção às áreas próximas até chegar ao 
meio rural. Tal fenômeno está relacionado Aveiro, Coimbra e Leiria. 
123 A produção de calçados foi abandonada, pois esse ramo industrial passou por um período de crise, além de 
ser uma indústria com maior capital empregado em seus produtos. 
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utilizado desde as origens da sulanca” (LIRA, 2011, p. 93). 

O caso de Toritama também se asssemelha ao de Santa Cruz do Capibaribe. 

Toritama também era uma cidade ligada à cotonicultura e, com a crise desse ramo, o 

município passou a fabricar redes e calçados. A indústria do calçado entrou em decadência, 

deixando o ramo confeccionista predominante na produção fabril da cidade. Na década de 

1980, como ressalta Lira (2011), o município passa a produzir jeans em pequenas unidades 

domiciliares. Além das fábricas de montagem das roupas, Toritama terá uma importância na 

localização de lavanderias para a lavagem do jeans. 

Caruaru, com uma feira tradicional e conhecida em todo o Nordeste, passou a 

produzir confecções, pois a Feira de Caruaru funcionava como uma das estruturas que mais 

possibilitava a venda dos confeccionados, estando esse município perto de Toritama, que 

também se especializou no jeans.  

Lira (2011, p. 116) fala que houve uma expansão significativa de confecções por 

vários bairros de Caruaru, Salgado, Conab III, Boa Vista I e II, Maria Auxiliadora e Vila 

Kennedy, como também em áreas rurais, além de o município “[...] possuir uma grande 

quantidade de lavanderias de jeans”. 

Portanto, essas três cidades citadas têm seus espaços urbano e rural voltados para 

a produção de confecção. Há uma articulação intensa entre produção de confecção e 

comércio. Feiras, grandes lojas e centros comerciais como Feira Center, em Santa Cruz do 

Capibaribe, possibilitam uma atmosfera próspera para a produção e venda de confecções. Para 

Lira (2011) a região do Agreste tem uma produção que corresponde a 73% da produção de 

confecções no estado de Pernambuco, com 850 milhões de peças todo ano.  

Em trabalho de campo realizado em março de 2017, pôde-se compreender um 

pouco de como a produção e a venda de confecções acontece nessas três cidades do Agreste. 

Caruaru tem uma importância indiscutível na articulação dos fluxos e serviços comerciais. É a 

cidade mais estruturada da área estudada, conta com uma expressiva produção de confecção, 

mas a indústria de confecção não se mostrou muito evidente. Não se pôde ter acesso à 

indústria de confecção. Foram visitados alguns locais – Associação Comercial e Empresarial 

de Caruaru (Acic), Sindvest, Prefeitura Municipal de Caruaru –, porém nenhum dado foi 

fornecido ao pesquisador. Alegaram falta de estudo sobre o objeto pesquisado. Em visita ao 

Sebrae-Caruaru, foi repassado um documento com um estudo sobre a indústria de confecção 

no ano de 2015. 

Toritama tem uma característica diferente de Caruaru. É um município mais pobre 

que Caruaru, fica às margens de uma BR, porém é uma cidade que tem na produção de 
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confecção do jeans a principal renda da cidade. Andando pelas ruas de Toritama, vê-se em 

praticamente cada casa uma pequena indústria de confecção produzindo jeans. A cidade 

recebe o nome de “capital do jeans”. O trabalho de campo no presente município foi 

fundamental para algum resultado da pesquisa, tendo em vista que ao procurar autoridades 

(dirigentes e responsáveis) locais na Prefeitura e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

tivemos como resposta não haver nenhum estudo sobre a atividade confeccionista naquele 

município.  

Toritama é uma cidade que serve de passagem de Caruaru para Santa Cruz do 

Capibaribe. Enquanto Caruaru e Santa Cruz produzem confecção à base da modinha, 

Toritama tem seu forte na produção do jeans. Praticamente toda a produção desse município 

esta voltada para esse tipo de vestimenta.  

A articulação dos três municípios é feita por vans, carros Toyota-Bandeirantes e 

ônibus a cada uma hora. As Toyotas são observadas a todo momento transportando 

passageiros entre Caruaru e Toritama e Santa Cruz do Capibaribe. Na Figura 33 a seguir vê-se 

uma fábrica de confecção no município de Toritama.  

 

 

 Figura 33 – Indústria de confecção de jeans, Toritama-PE 

Fonte: Santos (2017). 
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 As figuras mostram uma indústria de confecção na sede do município de 

Toritama. Não tivemos acesso ao local, e as fotos foram tiradas externamente durante uma 

entrevista. No caso da figura 34, está uma mulher costurando jeans sob encomenda, e na outra 

foto nota-se a entrada de uma indústria de confecção. São vários tipos, em todas as ruas tem 

pessoas produzindo jeans. A cidade praticamente é um galpão da confecção. As famílias se 

dedicam à produção, pois é a principal fonte de renda daquela cidade. 

Além da indústria de confecção, em Toritama há um grande comércio de insumos 

para alimentar a indústria local e também oficinas para máquinas de costuras. O comércio em 

atacado é forte: vários rolos de tecidos, de aviamentos e outros materiais chegam via 

caminhão até os comércios locais.  

 

 
 
 
 
 
 

Figura 34 – Trabalhadora da 
indústria de confecção do jeans, 
Toritama- PE 

Figura 35 – Frente de uma facção 
do jeans, Toritama-PE 

Fonte: Santos (2017). Fonte: Santos (2017). 
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A Figura 36 mostra homens descarregando caminhão com aviamentos e tecidos 

para a indústria do jeans. Em toda a cidade, são vistos o comércio de insumos para alimentar a 

indústria de confecção do jeans, o comércio de insumos, as oficinas de conserto de máquinas 

de costuras e também lojas das máquinas para a costura do jeans.  Na foto a seguir apresenta-

se uma loja de venda de máquinas de costura. 

 

 

 

Figura 36 -– Carregamento 
chegando a galpão com insumos 
para a produção do jeans, Toritama -  
PE 

Fonte: Santos (2017). 
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Como mostrada na Figura 37, a loja de máquinas de costura está espalhada pela 

sede de Toritama. Como a cidade é pequena, deu para andar em praticamente todas as ruas, 

tanto a pé quanto de mototáxi, para poder ter um panorama de como estavam espalhadas as 

indústrias, as lojas de máquinas e as oficinas de máquinas de costuras. Em outros interiores do 

Nordeste, veem-se muitas lojas de móveis, eletrodomésticos, oficinas de motos, e, no caso do 

município estudado, o comércio voltado para a indústria da confecção (o jeans) e oficinas para 

máquinas. 

Em Toritama há a lavanderia de confecção do jeans, ramo da indústria de 

confecção importante para o Agreste, pois permite que todo o processo produtivo se 

desenvolva no local. Desde a chegada dos insumos até a lavagem do jeans, tudo é feito na 

cidade. Na Figura 38 a seguir vê-se uma lavanderia em Toritama.  

 

 

 

Figura 37 – Loja de máquinas de 
costura, Toritama - PE 

Fonte: Santos (2017). 
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O acesso do pesquisador ao interior da lavanderia era praticamente impossível, 

mas através de contatos na prefeitura do município, conseguimos entrar e ver o processo de 

lavagem do jeans. No caso da confecção visitada, há uma preocupação com o Rio Capibaribe. 

Todo o processo de lavagem segue os padrões do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com selo de certificação. A água utilizada na lavagem 

é tratada e reaproveitada para outros processos de lavagens subsequentes. No entanto, a 

cidade tem mais de 70 lavanderias e a maioria não tem o processo de reaproveitamento e 

limpeza da água. No caso, não tivemos acesso a esses locais. O Rio Capibaribe no local é 

extremamente poluído e, como no momento está seco, as áreas onde tem água parecem 

piscinas com tintas. 

As lavanderias também fazem intervenção no Rio Capibaribe, através da 

construção de diques, que represam a água para garantir o abastecimento o ano inteiro. Apesar 

de estar no Agreste, onde a quantidade de chuva é maior, essa região também sofre os efeitos 

da seca. Na Figura a seguir mostra-se um dique seco no Rio Capibaribe para proporcionar 

água para uma lavanderia. 

 

 

 

Figura 38  – Trabalhadores em uma lavanderia de jeans, Toritama-PE 

Fonte: Santos (2017). 
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Como mostrado na Figura 39, os diques no Rio Capibaribe são responsáveis por 

garantir água para as lavanderias por anos. No caso, como o Nordeste está passando por uma 

seca intensa, essas represas secaram. O dique é construído dentro da propriedade da 

lavanderia. Muitas propriedades têm um dique, fazendo limite com suas cercas. Há uma 

alteração do curso normal do rio, pois o represamento existe. As lavanderias da cidade 

acompanham o Rio Capibaribe, ficando situadas nas suas margens. Algumas têm uma 

responsabilidade ambiental, obedecendo as regras ambientais propostas pelas agências de 

fiscalização, mas a maioria não tem a responsabilidade ambiental necessária para a 

preservação do rio de forma correta. 

Na visita a Santa Cruz do Capibaribe, onde a produção de malha é muito 

importante, percebeu-se que a indústria de confecção fica bem delimitada entre os três 

municípios. Caruaru com malha, Toritama com jeans e Santa Cruz do Capibaribe com malha e 

modinha. Não existe uma articulação entre os três municípios. Cada município segue uma 

regra na produção e venda de confecção.  

Toda a produção, portanto, é independente nas três cidades. Nem o comércio de 

confecção se articula. Um grande problema que hoje os comerciantes estão enfrentando é a 

realização das três feiras de confecção todas no dia de segunda-feira: em Caruaru, a Feira de 

Caruaru, no Parque 18 de Maio; a feira de Toritama, no Parque das Feiras; em Santa Cruz do 

Figura 39 – Dique para o represamento de água a ser utilizada na lavanderia de 
jeans, Toritama-PE 

Fonte: Santos (2017). 
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Capibaribe a feira no Moda Center Santa Cruz. O grande problema é que tanto a produção 

quanto a venda ficam prejudicadas devido à concorrência entre as três cidades. Não existem 

condições de um comprador, fazer suas compras no mesmo dia nas três cidades. Não há como 

comprar malhas de Caruaru, jeans de Toritama e modinha de Santa Cruz no mesmo dia. E 

também não dá para o comprador ir toda semana para uma cidade diferente, pois, embora 

sejam cidades próximas a BR’-s, são distantes das principais cidades e capitais do Nordeste e 

do Brasil.  

Em entrevista com alguns dos responsáveis pelos principais centros comerciais 

das três cidades, foi observado que as feiras realizadas, todas na segunda-feira, não estão 

proporcionado o resultado que desejavam. Ficam estoque de mercadorias produzidas nas 

fábricas e boxes cheios de confecções que não foram vendidas. Então a condição de as feiras 

serem realizadas no mesmo dia não está sendo vantajoso nem para o setor produtivo e nem 

para o comércio.  

Existe uma desarticulação entre os APLs. Na semana do trabalho de campo, 

alguns representantes das feiras estão se reunindo na busca de solucionar o problema da 

organização da feira em um único dia. O comércio fica aberto a semana toda, porém não tem 

a mesma pujança como no dia da feira. Além da desarticulação das feiras, os produtores e 

comerciantes de confecção reclamam da crise falada no Brasil. Para eles, há um ano não estão 

vendendo bem como antigamente e culpam a crise econômica por tal fenômeno. 

Dentro desse contexto, essa produção é importante para a economia dos três 

municípios. No trabalho de Lira (2011) Muito Além das Feiras da Sulanca, diversas 

instituições como prefeituras municipais, Sebrae-PE, Campus universitários e associações 

comerciais e industriais locais, como Acic, Associação Comercial e Industrial de Toritama 

(Acit) e Associação dos confeccionistas de Santa Cruz do Capibaribe (Ascap) estão 

articuladas com a produção e venda de confecções. Para a autora, ainda falta muito para o 

poder municipal se inserir com maior intensidade na indústria de confecção124. 

 

5.5 Condições de trabalho nas metrópoles: Fortaleza, Recife, Natal e Salvador 

 

Sobre as condições sociais e trabalhistas dos últimos anos, em todas as capitais e 
                                                 
124 A autora faz uma boa explanação sobre a atuação de atores privados e públicos na dinâmica da produção e 
venda de confecção no Agreste pernambucano. Ela classifica agentes públicos e agentes privados que agem no 
aglomerado produtivo, ressaltando que falta muito para os agentes públicos terem maiores responsabilidades 
com esse ramo econômico nos três municípios, tanto prefeituras como governo do estado. Para um 
aprofundamento no assunto, ler Muito Além das Feiras da Sulanca: A produção de confecções no 
Agreste/PE, Lira, 2011. 
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regiões metropolitanas pesquisadas por estudos do Observatório das Metrópoles (2009), é 

mostrado que houve grande número de empregos e melhores condições sociais na primeira da 

década do Século XX para as populações metropolitanas. No caso de Fortaleza, a cidade, que 

se estrutura na rede urbana cearense como a principal (SILVA, 2009), teve algumas 

modificações em suas condições trabalhistas.  

A capital cearense foi a principal cidade a receber imigrantes vindos do interior 

em busca de melhores condições de vida (SILVA, 1992), daí ter um mercado de trabalho 

permeado por uma pressão por postos de trabalho. “Verifica-se, portanto, às expensas de uma 

alta participação de migrantes procedentes, na sua maioria, do interior do Estado” (SOUZA, 

2009, p. 15). 

Para Pequeno (2009), grande parte da população de Fortaleza está inserida nas 

categorias socioespaciais de inferior125 e popular periférica. Essas categorias têm uma mão de 

obra predominantemente masculina e de cor negra, com baixo nível de escolaridade. Mesmo 

nessas tipologias, o gênero feminino tem pouco acesso aos empregos ofertados. 

Uma das características de Fortaleza é ter grande oferta de emprego com baixa 

remuneração. Dantas (1995, 2009) diz que a capital cearense absorve um contingente 

demográfico significativo no comércio, notadamente o de rua no centro da cidade, 

caracterizado pela venda de confecção produzida na capital e na RMF. 

A mesma cidade que disponibiliza trabalho no comércio e em pequenas oficinas é 

também a que estrutura os principais equipamentos educativos de saúde e da administração do 

Estado (SILVA, SOUZA, 2009).  

Dantas (2009) afirma que Fortaleza, embora tenha uma intensa desigualdade, é 

uma das principais cidades no turismo brasileiro. “O turismo desponta como um dos 

principais vetores econômicos da Região” (DANTAS, 2009, p. 43). Fortaleza recebeu grandes 

somas de investimentos para o turismo pelo Programa Regional de Desenvolvimento do 

Turismo no Nordeste (Prodetur/NE). O Ceará recebeu uma soma de 160 milhões, totalizando 

um volume de 51% dos investimentos (DANTAS, 2009). 

Assim, a capital cearense detém no estado a condição de principal cidade da rede 

urbana, com uma grande concentração de equipamentos e atividades financeiras e de 

comando, possuindo, no entanto, um contingente demográfico e inúmeras atividades 
                                                 
125 A tipologia inferior abriga a população que vive nas franjas da metrópole ou que ocupa ambientes de rios e 
lagoas, tratando-se de um conjunto demográfico com alta vulnerabilidade social e ambiental. A tipologia popular 
periférica se caracteriza por um contingente demográfico que reside em conjuntos habitacionais. Essa tipologia 
está intensamente ligada à institucionalização de indústrias. Em Fortaleza e na RMF, há um contingente 
demográfico expressivo no oeste e sul da capital e nos municípios de Maracanaú, Pacatuba, Horizonte e Itaitinga 
(PEQUENO, 2009). 
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relacionados à condição de pobreza. 

Recife e sua RM são responsáveis pela maioria dos empregos no estado de 

Pernambuco. Dois terços dos empregos gerados no estado estão em Recife e na RMR As 

demais mesorregiões126 (Sertão, Agreste e Zona da Mata) têm uma pequena participação em 

número de empregos (BITOUN, MIRANDA, LYRA, 2013). Esses autores afirmam que na 

década de 1990 a maior desigualdade nos rendimentos da força de trabalho foi observada 

nessa RM. Houve um aumento significativo na taxa de desemprego e um alargamento nas 

baixas remunerações. O subemprego chegou a patamares de quase a metade da força de 

trabalho local. 

A partir da primeira década dos anos 2000, as taxas de emprego se mostram mais 

elevadas. Para Bitoun, Miranda, Lyra (2013, p. 202), isso está relacionado a projetos do 

governo federal, que 

 
[...] destacam: a refinaria Abreu e Lima, estaleiro, montadora, siderúrgica, Cidade da 
Copa, Polo farmacoquímico, fábrica de veículos Fiat, transposição do São Francisco, 
transnordestina, perímetro irrigado do São Francisco etc. Esses projetos vêm 
impulsionando a dinâmica local e atraindo população para as regiões nas quais estão 
instalados. 

 
 Assim, diferentemente de outras RMs, a RM do Recife teve um aumento 

significativo de emprego através de investimentos maciços do governo federal em várias áreas 

do estado, notadamente na capital e na RM. 

A partir da primeira década do século XXI, os níveis de taxa de desocupação na 

RMF caíram, chegando em 2011 a 5,5%. Embora essas taxas tenham caído, parcelas 

expressivas da sociedade estão fora do mercado de trabalho. Os autores afimam que “[...] no 

contexto da população desocupada, predominou a feminina residente na área metropolitana” 

(BITOUN, MIRANDA, LYRA, 2013, p. 208). 

Os postos de trabalho oferecidos em Natal e na RMN são caracterizados por uma 

precarização de mão de obra feminina (SILVA FILHO, CLEMENTINO, 2013). Como em 

outras RMs, a taxa de desocupação na RMN é mais elevada para as mulheres. Fatores como 

cor, gênero e faixa etária também são requisitos selecionadores para as ocupações. 

Os citados autores afirmam que, em 2001, 58,5% dos trabalhadores da RMN não 

tinham vínculos com a previdência social, determinando um elevado número de trabalhadores 

em condições não regularizadas de trabalho. 

Assim como em outras RMs pesquisadas, a RMN tem como característica um 
                                                 
126 Essa classificação em mesorregiões é apresentada no artigo Mercado de trabalho e estrutura social na região 
metropolitana do Recife: observações a partir das Pnads 2001-2008 (BITOUN, MIRANDA, LYRA, 2013). 
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maior número de empregos para o gênero masculino, porém com precárias condições de 

trabalho. Esse maior número de postos de trabalho foi alcançado na primeira década do 

presente século XXI, no entanto esse fator não é responsável por uma mudança profunda nas 

condições sociais marcantes do país, como baixa infraestrutura para a população e poucas 

condições de proteção social. 

Salvador e sua RM são marcadas por uma grande oferta de mão de obra barata, 

reforçada por intenso fluxo migratório, vindo do interior do estado da Bahia. Essa parcela da 

população está ligada a ocupações precárias e baixa remuneração. No começo do século XXI 

e no presente período, Carvalho (2013, p. 186) salienta que no mercado de trabalho de 

Salvador e da RMS houve  

 
[...] um crescimento da participação feminina, em busca de realização profissional, 
estimulada pela expansão de atividades mais favoráveis à sua incorporação ou pela 
necessidade de contribuir para o orçamento doméstico, assegurar o seu sustento e de 
sua família. 
 

 Essa inserção do trabalho da mulher é substancial na indústria de confecção. A 

mulher é essencial para o trabalho nesse ramo produtivo. Ela procura a indústria de confecção 

não apenas por vocação, mas em busca de condições de sobrevivência (ABREU, 1986; 

SANTOS, 2014). 

No começo da última década, as condições de emprego na RMS estavam 

deterioradas e marcadas por uma estagnação. Porém, a partir de 2004, acompanhando um 

crescimento no número de empregos no país, essa RM teve um melhor resultado nas taxas de 

ocupação.  

Carvalho (2013), com base em dados da Pnad, afirma que a desocupação chegou a 

14,2% sendo o menor resultado dos últimos 8 anos tendo como referência o ano de 2013. 

 A mulher continua em situação de dificuldades. A desocupação para os homens 

diminuiu de 12,7% em 2001 para 10,6% em 2008, porém para as mulheres a queda foi menor: 

de 19,1% para 18%. As mulheres representam 61,6% dos desempregados na RMS. A maioria 

da população da RMS, cerca de 80%, recebe até 3 salários mínimos de rendimento de trabalho 
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6 A INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES NA REGIÃO METROPOLITANA DE 

FORTALEZA: UMA ATIVIDADE VIVA NA METRÓPOLE 

  

Neste capítulo será feita uma análise mais específica de como está distribuída a 

indústria de confecção em Fortaleza e na RMF. Sabe-se que essa indústria é importante para o 

município de Fortaleza. Nesse contexto, será feita uma reflexão sobre as manifestações da 

indústria de confecção nos espaços onde são produzidos e onde são comercializados. Tal 

capítulo buscará evidenciar as formas que a confecção pode ser vendida e como ela se mostra 

no espaço urbano. 

Buscou-se evidenciar as formas de publicidade que a indústria de confecção tem 

para promover a venda dos artigos confeccionados, desde os veículos das mais modernas 

estruturas e dinâmicas da informação a formas menos complexas e primárias da propaganda. 

O capítulo foi estruturado com base em dois pontos: 1) uma leitura mais 

aprofundada sobre as manifestações da indústria de confecção em Fortaleza e outras capitais 

como Recife; 2) um longo trabalho de campo que exigia um olhar atento do pesquisador às 

manifestações da presença da indústria de confecção em busca da venda ou de mão de obra ou 

meios de produção através da propaganda. Máquina fotográfica e apreensões rápidas eram 

necessárias para que algumas manifestações, que na maioria das vezes passam despercebidas, 

fossem percebidas. 

Assim, leitura e trabalho de campo foram essenciais para a construção de um 

capítulo que alia produção e manifestação comercial e publicitária na indústria de confecção, 

variáveis dos circuitos da economia urbana. 

   

6.1 A atividade de confecção dentro dos circuitos superior e inferior da economia urbana 

na Região Metropolitana de Fortaleza 

 

A cidade de Fortaleza e algumas cidades da RMF têm uma produção quase 

absoluta no Ceará. Fortaleza é a principal cidade na produção de confecção, tanto para o 

Ceará quanto para o Nordeste, transformando-se, através de sua produção, distribuição e 

comércio confeccionista, na metrópole da confecção. 

Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Maranguape são as principais cidades da 

produção confeccionista. Porém, o município de Fortaleza sozinho tem mais de 70% de toda a 

produção do Ceará, segundo dados da Fiec (2015). 

Muniz (2015) afirma que 85% das indústrias de Fortaleza são de transformação. A 
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autora afirma que “o destaque é para os gêneros tradicionais, como o têxtil e de confecção, 

alimentos e calçados que requer grande quantidade de força de trabalho” (MUNIZ, 2015, p. 

69).  

A grande cidade, chamada de metrópole, é o espaço privilegiado da localização e 

dos fluxos da indústria de confecções. Para Lencioni (2011), muitas crises marcaram as 

últimas décadas do século XX, porém nenhuma indicava o fim do capitalismo, pelo contrário, 

nesse momento aprofundaram-se novas estratégias para a exploração e a precarização do 

trabalho por intensificação da mobilidade territorial do capital. 

A mesma autora coloca que nas estratégias de prolongamento do capitalismo fez 

da metrópole “pedra angular” (LENCIONI, 2011, p. 135) das novas formas de reprodução do 

capitalismo, pois dentro do espaço urbano se criaram as melhores condições para as 

atividades capitalistas.  

A metrópole, que na América Latina já tinha sido o local de aplicação de políticas 

desenvolvimentistas, agora se apresenta como uma das “possibilidades de sobrevida do 

capitalismo” (LENCIONI, 2013, p. 135), estando intimamente relacionada à reestruturação 

produtiva, que tem feito dela um instrumento de reprodução do capital, com novas condições 

de trabalho e novas localizações e formas industriais, no caso a indústria de confecções.  

A metrópole é “uma condição127 para a reprodução do capital, um meio utilizado 

para sua reprodução e, ainda, um produto do próprio capital” (LENCIONI, 2013, p. 136), 

sendo um espaço ideal para as novas formas e os novos fluxos do capitalismo atual. 

Assim, a indústria de confecções está localizada na cidade, na metrópole 

Fortaleza. Diferentemente de outras indústrias, que procuraram locais distantes das 

metrópoles, como a indústria de calçados no Ceará, indo para cidades do interior do estado 

devido aos incentivos fiscais, a indústria de confecções permanece em Fortaleza e na sua 

região metropolitana. Essa indústria, que tem seu setor produtivo essencialmente no circuito 

inferior da economia urbana, é uma atividade articulada ao fenômeno de mundialização do 

capital.  

As dinâmicas e as articulações das indústrias de confecções se dão local e 

globalmente, por meio da relação de grandes empresas multinacionais de confecções 

representadas por C&A, ZARA, empresas essas gerenciadoras de capital e publicidade, 

aliadas a pequenas oficinas em metrópoles brasileiras e de outros países, como Bangladesh, 

China e Paquistão. Lencioni (2011) afirma que a metrópole exprime a manifestação 

                                                 
127Destaque dado pela autora. 
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socioespacial da globalização. 

Segundo dados da Fiec (2015), a indústria de confecção está, principalmente, em 

Fortaleza e na RMF128, sendo a capital o município que tem a maior concentração das 

indústrias de confecções na região metropolitana. No Mapa 13, está mostrada a concentração 

das indústrias de confecções em Fortaleza e na RM. 

 

                                                 
128 Segundo dados da própria Fiec, é em Fortaleza que se concentram as indústrias de confecções. Em outros 
municípios do Ceará é praticamente inexistente essa indústria. A única área que tem um certo número de 
indústrias de confecções é Juazeiro do Norte. 
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Mapa 13 – Número de indústrias de confecção na Região Metropolitana de Fortaleza 

  Fonte: Fiec (2015). 
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Como visto no Mapa 13, as indústrias de confecções estão localizadas 

essencialmente em quatro municípios: Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Maranguape e Pacajus.  

Esses cinco municípios têm uma relevância na produção de confecções no Ceará, tanto pela 

presença da indústria de confecções quanto pelos fluxos de comércio e mão de obra para esse 

setor.  

Nos municípios metropolitanos existe uma significativa implantação de indústria 

de confecção. Essas indústrias, como já mencionado no trabalho, são heterogêneas, tanto em 

tamanho como em tecnologia empregada. Existem indústrias cujo galpão de fábrica tem de 2 

a 3 trabalhadores e indústrias com mais de mil trabalhadores. 

Muniz (2015), analisando o processo de metropolização e industrialização na 

metrópole de Fortaleza, afirma que na capital e nas cidades metropolitanas as indústrias 

tradicionais, mais especificamente as de confecção, estão presentes em várias cidades da 

RMF. A autora assegura que em Horizonte existem indústrias de confecção de grandes 

dimensões como a Arabril, Araujo, Brilhante e Malwee.  

Em Caucaia estão presentes: Fio Jeitoso, Ondas, Sitec Têxtil. Em Pacatuba estão 

instaladas Marisol, Diuncorpo Lingerie, Zanotti. Maranguape tem expressão na indústria de 

confecção com a presença da Arte Modas e Rosa de Sarom. Em Cascavel, as indústrias de 

confecção mais visíveis são Tramix, Marinho Têxtil, Visual Uniformes. No Eusébio, as 

indústrias de confecção são Gurgel, Haco, Thunder, Adman, Cristal e Ramalho Têxtil. Em 

Maracanaú são Marisol, Diuncorpo Lingerie, Zanotti. 

Essas indústrias têm uma diversidade na origem de seus capitais. Existem 

indústrias que operam em todo o território nacional como a Marisol e a Malwee, outras têm 

uma atuação regional como a Diuncorpo e a Fio Jeitoso e indústrias de confecções locais, com 

produção apenas em Fortaleza e RM. 

Quando citamos essas indústrias estamos nos referindo aos grandes galpões 

produtivos de algumas etapas da produção. Muitas etapas da produção são transferidas para 

outras pequenas indústrias tanto na RMF quanto em Fortaleza.  

Fica clara uma relação de um tipo de indústria sedimentada em zonas industriais e 

em sistemas produtivos locais, como bem definido por Pereira Júnior (2015). Fortaleza, RMF 

e outras metrópoles têm a condição de articular em um mesmo espaço duas formas de 

concretização da indústria, no presente caso, a de confecção. 

Muitas indústrias de confecções como a Marisol transferem sua produção para 

pequenas indústrias confeccionistas invisíveis. Outras indústrias seguem a mesma condição 

produtiva, terceirizando a produção, criando, portanto, fluxos produtivos entre diversas 
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indústrias de confecção no urbano.  

No presente caso, um tipo de indústria estruturado em zona industrial, mas que 

busca articulação com outros sistemas produtivos locais. Tal condição é intensa nas 

metrópoles, que tiveram condição de poder estruturar mais intensamente essas duas formas de 

existência industrial no espaço. Existe a articulação entre as grandes indústrias de confecção, 

expressas no espaço pelas zonas industriais e as pequenas indústrias de confecção, expressas, 

geralmente, no espaço por meio dos sistemas produtivos locais. 

A interligação dessas cidades é feita por diversas linhas de ônibus para Fortaleza. 

Em cada município, empresas de ônibus ou cooperativas de topics transportam passageiros 

para Fortaleza.  

Caucaia conta com a empresa Vitória, que faz o transporte de passageiros do 

município para Fortaleza. Segundo dados da viação Vitória, são 2.449.601 passageiros por 

mês em todas as rotas onde a empresa faz operação129. Além da empresa Vitória, há o 

transporte de passageiros por meio de topics para Fortaleza, essas em associações cooperadas. 

Em Maracanaú existe também uma intensa integração de ônibus para Fortaleza. 

Através da Viametro, muitos trabalhadores e mercadorias confeccionadas chegam a Fortaleza.  

Maranguape tem uma articulação de ônibus que faz o transporte de trabalhadores 

para Fortaleza. Além de proporcionar o deslocamento de trabalhadores, rotas de ônibus 

proporcionam o transporte de pequeno número de mercadorias do circuito inferior, 

notadamente a confecção. As empresas que fazem o transporte de passageiros de Maranguape 

para Fortaleza são Penha e São Paulo, com intenso fluxo de passageiros. 

Pacajus também tem um transporte de trabalhadores para Fortaleza, feito 

principalmente por topics que saem da sede do município e de outros de distritos e vão, na 

maioria das vezes, para o Centro da cidade.  

Praticamente todas as rotas dessas empresas de ônibus das cidades metropolitanas 

têm o Centro de Fortaleza como destino final.  Silva (1992) afirma que o Centro da elite se 

transforma em centro da periferia.  

Como evidenciado pelo Gráfico 1, praticamente 90% das unidades 

confeccionistas da RMF estão em Fortaleza, estando a indústria de confecções concentradas 

na capital, porém dispersas pelo município de Fortaleza. 

 

                                                 
129Além de Fortaleza, essa empresa liga diversos distritos do município de Caucaia e tem também linhas para 
praias como Cumbuco. 
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Gráfico 1–A concentração da indústria de confecção em Fortaleza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Todavia é preciso saber que esses números são referentes ao Anuário 

Estatístico da Indústria 2014. Existem mais unidades indústrias que não estão registradas no 

Anuário da Indústria, evidenciando unidades produtivas totalmente dentro do circuito inferior 

da economia urbana. Essas unidades estão em locais residenciais sem qualquer tipo de 

registro. Santos (2008) diz que as unidades produtivas dentro do circuito inferior da economia 

urbana se centram na mão de obra familiar, com pouco acúmulo de capital, intensa utilização 

do trabalho. Estão na cidade sem nenhum tipo de registro, sendo indústrias de confecções 

invisíveis no espaço urbano. 

Em outras cidades do Ceará, a indústria de confecções é praticamente inexistente. 

Ela está na RMF e principalmente no município de Fortaleza, sendo um tipo de indústria que 

busca a grande cidade e a aglomeração urbana para se localizar e produzir. A indústria de 

confecção é um ramo industrial essencialmente urbano, tendo na grande cidade seu espaço 

privilegiado de (re)produção na economia urbana atual. Por se estruturar como um segmento 

industrial baseado em pequenas indústrias, inseridas no circuito inferior, tem como uma das 

condições essenciais para seu funcionamento a mão de obra e mercados próximos. O 

transporte de mercadorias muitas vezes se faz via veículo coletivo metropolitano, quando a 

indústria é em alguma cidade da RMF, ou via veículo coletivo urbano municipal ou ainda por 

veículos dos próprios proprietários, sendo a distância um fator primordial na contenção de 

gastos dos produtores. 

Muitos bairros de Fortaleza têm uma quantidade de confecções dentro da casa dos 

Fonte: Censo das Confecções (2008) 
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trabalhadores, nos fundos de quintal, em quartos e outros cômodos. Essas indústrias são 

chamadas de invisíveis, pois aparentemente não há nada que as identifique como unidades 

produtivas.  

 

6.2 A Indústria de confecção e a publicidade: cartazes, outdoors, Internet 

 
 A indústria de confecções está nas grandes cidades, principalmente nas 

metrópoles de países não desenvolvidos. Muitas indústrias, como as de calçados, procuraram 

se afastar dos grandes centros urbanos em busca de melhores fatores locacionais como: 

isenção de cargas tributárias, mão de obra barata e doação de terrenos por parte dos governos 

municipais. No entanto, a indústria de confecções se manteve dentro do espaço metropolitano, 

estando predominantemente inserida nos aglomerados urbanos. 

No Ceará, nos governos de Tasso Jereissati (1985-1990), Ciro Gomes (1990-

1994), Tasso Jereissati (1994-2002), Lúcio Alcântara130(2003-2007), Cid Gomes(2008-2014), 

ocorreu um intenso processo de atração de indústrias para o estado.  

Pereira Júnior (2011) reflete sobre as condições que levaram o Ceará a passar por 

um processo de industrialização significativo nos finais das décadas de 1980 e 1990, sendo tal 

política predominante na atual administração estadual. 

Para o autor, ocorreu um redimensionamento do território com a atração de 

objetos técnicos, com uma substancial política de benefícios tributários, buscando uma 

transformação na estrutura industrial do Ceará, na qual capitais internacionais chegavam e se 

articulavam a capitais locais para a produção de uma nova lógica no espaço industrial 

cearense, tendo como consequência uma maior vulnerabilidade aos ditames econômicos 

externos e de agentes exógenos na economia espacial local.  

Silveira (2010, p. 67) afirma que a presença de grande capital multinacional 

mostra a busca de uma integração dos “espaços de capitalismo periférico de inserir-se na 

lógica global produtiva, informação e do consumo”. Os espaços periféricos estão inseridos 

dentro de uma ideologia do consumo, buscando uma reorganização da economia, sociedade, 
                                                 
130Tasso Jereissati, Ciro Gomes e Lúcio Alcântara fizeram parte de um projeto de governo conhecido como 
“governo das mudanças", que chegou ao poder no final da década de 1980, tendo como uns dos objetivos 
“racionalização” da administração pública e busca de financiamentos internacionais, pois, com a Constituição de 
1988, os estados e municípios passaram a ser autônomos para investimentos exteriores. Pereira Júnior (2011) 
afirma que o governo Lúcio Alcântara, com as novas convergências entre o governo federal, chegando Lula à 
presidência, propiciou uma desarticulação entre lideranças do PSDB local. Jereissati se afasta de Alcântara. 
Diante disso, há uma articulação dos Ferreira Gomes, época do PSB com o PCdoB e alguns setores do PT, pois, 
como Ciro Gomes tinha sido ministro de Lula, tal articulação propiciou a candidatura de Cid Gomes para 
governador. Embora a administração Cid tenha se relacionado com novas coligações partidárias, preservou 
muitos aspectos do projeto do “governo das mudanças”.  
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política e do espaço. “Esse novo período do capitalismo pode ser reconhecido pela dominação 

das empresas multinacionais sobre as frágeis estruturas políticas, econômicas, sociais e 

territoriais dos países subdesenvolvidos” (SILVEIRA, 2010, p. 76). 

A pequena, média e grande cidade estão articuladas às técnicas produzidas pelo 

processo de mundialização do capital. A cada dia, espaços geográficos mais distantes e 

marcados pela pobreza se articulam ao circuito superior da economia urbana. No entanto, é na 

metrópole que essa articulação é mais evidente e é onde as condições de pobreza e riqueza se 

reproduzem com mais evidência, sendo face de uma mesma moeda.  

A articulação dos circuitos da economia urbana é persistente e está inserida dentro 

de novas formas proporcionadas pela globalização. Para Santos (2000), a globalização é o 

ápice da internacionalização do capital, e para entendê-la terá que se levar em consideração as 

técnicas e as condições políticas do momento. 

A indústria de vestuário é uma das primeiras formas de organização fabril do 

sistema capitalista, remontando à primeira revolução industrial. Naquele momento, a 

produção estava voltada para o ramo têxtil, um elo da intensa cadeia têxtil-confeccionista 

(VIANA, 2005). 

A produção confeccionista se mantém nas cidades, principalmente nas 

metrópoles, como já foi dito. Essa atividade consegue articular os já referidos circuitos da 

economia urbana, o superior e o inferior, pois há um intenso fluxo de produção, comércio e 

consumo dentro desses circuitos. 

Os circuitos espaciais da economia foram teorizados por Santos nos anos 1970 e 

atualizados por diversos autores como Silveira (2004, 2007, 2009, 2011), Arroyo (2004, 2012, 

2013), Montenegro (2006, 2009, 2011, 2012), Holanda (2007, 2009) e Silva (2013). 

Tais geógrafos, em seus trabalhos de reflexão sobre a produção do espaço urbano 

atual, buscam na teoria dos circuitos urbanos um aporte teórico válido para se pensar a 

(re)produção do espaço urbano em países periféricos e suas articulações evidenciadas com as 

economias do centro do capitalismo. 

Os dois circuitos da economia se entrecruzam e constroem a dinâmica econômica 

do espaço urbano. Para Arroyo (2012), as atividades estão inseridas dentro dos chamados 

circuitos espaciais de produção, sendo esses circuitos evidenciados em atividades diversas 

como: indústria automobilística, indústria de calçados, indústria da construção civil e, no caso 

desta pesquisa, a indústria de confecções, que é o último elo da CTC (Viana, 2005). 

No circuito inferior, essas atividades usam técnicas não modernas. No caso das 

confecções é empregada a relação mão e máquina como etapa essencial para o ato de costurar, 
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uma produção que utiliza predominantemente a mão de obra dos trabalhadores. 

O circuito superior é intensamente marcado pelo uso de capital intensivo, pelas 

relações globais de crédito e pela publicidade. No caso da indústria de confecções, a 

articulação dos dois circuitos é fundamental para possibilitar a dinâmica desse setor produtivo 

dentro das grandes cidades.  

Na indústria de confecções, a tecnologia computadorizada e as formas primitivas 

de produção estão articuladas, proporcionando um fluxo de informações e redes de trabalho 

desde os países desenvolvidos até os países não desenvolvidos, os últimos responsáveis pela 

produção e montagem das peças131 confeccionadas. 

A organização dos dois circuitos se dá de formas diversas, sendo essas diferenças 

essenciais para a articulação motora da economia urbana. O circuito superior se baseia na 

predominância de uma organização produtiva com uso de técnicas implementadas a partir da 

década de 1970, momento que as formas produtivas e o capital se reestruturavam. Essas 

técnicas são: Just in Time132, células produtivas, gerenciamento predominantemente afastado 

do setor de produção. Já o circuito inferior tem como organização produtiva o trabalho 

intensivo, com equipamentos de segunda mão, em que gerência e trabalho se misturam.  

No entanto, não se pode afirmar que depois das condições verificadas nas novas 

organizações produtivas de 1970 o sistema fabril de base fordista tenha desaparecido. O que 

houve foi uma (re)articulação dos dois modos de produzir, resultando em complexos 

gerenciais e produtivos articulados. Dentro dessa (re)articulação há dinâmica dos circuitos da 

economia. 

As articulações, as dimensões e a estrutura dos circuitos são diversas, com 

dinâmicas diferentes, mas fazem parte do mesmo sistema urbano, sendo esses dois circuitos 

subsistemas da economia urbana. Silva (2002) evidencia que a categoria circuito espacial de 

produção permite uma leitura geográfica da divisão do trabalho. A reflexão sobre as 

atividades dos circuitos possibilita uma visão espacial da dinâmica de produção do urbano. 

Embora algumas características do circuito inferior tenham mudado, como a dimensão do 

                                                 
131 A montagem das peças consiste na costura da parte frontal e traseira de camisetas, calças, bermudas, além da 
fixação de aviamentos, que são botões, zíperes e enfeites. Geralmente essa etapa fica restrita a facções que se 
concentram em bairros periféricos de Fortaleza e em outras cidades do Brasil como São Paulo e Rio de Janeiro.  
Os países asiáticos como China, Bangladesh, entre outros, têm suas indústrias de confecções centradas nessa 
etapa produtiva, que busca quantidade de mão de obra barata subordinada a intensas horas de trabalho, muitas 
vezes com jornada superior a 10 horas produtivas na fábrica, chegando a picos de 15 horas diárias. 
132A expressão Just in Time pode ser definida como o processo com material certo, disponível na hora certa, no 
local certo, no exato momento de sua utilização. Esse conceito baseia-se na percepção de que se chegar tarde há 
paralisação do processo produtivo, e chegando muito cedo haverá um simples acúmulo de material sem utilidade 
naquele momento, requerendo espaço e capital, entre outros itens (ROSSETTI, BARROS, TÓDERO, JÚNIOR, 
CAMARGO, 2008). 
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local, atualmente esse circuito ultrapassa essa dimensão.  

A indústria de confecções tem um circuito produtivo que está inserido em 

modernas formas de produção ao mesmo tempo articuladas a condições produtivas vistas nos 

primeiros anos da revolução industrial inglesa, como: intensas horas de trabalho, atividades 

com baixa remuneração e uso intensivo de mão de obra com pouca escolaridade. 

Grandes marcas internacionais, H&M, MNG by Mango, Primark, possuem uma 

articulação direta com técnicas publicitárias dentro do circuito superior. Lojas de 

departamentos133 como Renner, Riachuelo e C&A, têm uma inserção com publicidade 

moderna, como uso de sites pela Internet, para mostrar seus produtos e serviços. As figuras 

40, 41, 42 e 43  mostram diversas formas de publicidade de vestuários. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

                                                 
133 Grandes cadeias de venda de confecções, acessórios e outras mercadorias dentro de uma escala que ultrapassa 
o país, gerando uma produção em países pobres e um consumo direcionado para determinadas classes de médio 
e alto poder aquisitivo nos países periféricos. Exemplos dessas lojas são C&A, Renner, Zara. Com a 
desburocratização do crédito, como salienta Silveira (2009), setores populares estão progressivamente tendo 
acesso a itens dessas lojas.   

Figura 40 – Propaganda da C&A em site oficial 
 

Fonte: www.c&a.com.br (2015). 
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 Figura 41 – Propaganda da Calvin Klein em site oficial 
 

Figura 42 – Propaganda da Colmeia em site oficial 
 

Fonte: www.calvinklein.com.br (2015). 
 

Fonte: www.colmeia.com.br (2015) 
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Como mostrado nas quatro figuras, as firmas de confecções usam em suas 

publicidades técnicas modernas de divulgação. Santos (2008) evidenciava que o circuito 

superior da economia se utiliza de modernas técnicas para a sua reprodução.  

Essas figuras mostram o uso da Internet como veículo de publicidade dessas 

marcas. Tal ferramenta, oriunda do avanço técnico-científico-informacional, possibilita uma 

maior articulação de publicidade e capital, relações extremamente articuladas, pois, a Internet, 

além de viabilizar a propagada de diversas marcas, propicia a compra por meio de seus sites, 

por meio do cartão de crédito e débito (esse mediante presença de dinheiro em algum banco 

ou concedido previamente por alguma financeira)134 e boleto bancário.  

A Figura 40 mostra a publicidade da marca C&A, empresa que tem atuação de 

produção e comércio em nível internacional. A marca articula sua divulgação por meio de 

Internet, comerciais televisivos e outdoors. A C&A tem operação dentro do circuito superior e 

do circuito inferior da economia. Sua produção é feita por fábricas subcontratadas em diversas 

partes do mundo, principalmente em países latino-americanos como o Brasil e asiáticos como 

Bangladesh e China135.  A C&A se apropria tanto das condições presentes no circuito superior, 

                                                 
134 O tema crédito está sendo estudado por Maria Laura da Silveira e será abordada essa condição do capital que 
está sendo usada com maior intensidade nos últimos anos. 
135 Nos anexos pode ser apreciado o termo de compromisso da C&A com empresas terceirizadas, termo que 
regulamenta condições de trabalho e ambientais. No entanto, essas condições não necessariamente são 
respeitadas como mostram alguns artigos e denúncias encaminhadas para o Ministério do Trabalho. 

Figura 43 – Propaganda da Gata Florida em no Facebook. 
 

 
Fonte: Facebookgataflorida (2015). 
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como no uso de técnicas diretamente resultantes da modernidade, como as do circuito inferior, 

com a produção em pequenas unidades, geralmente com mão de obra familiar e com capital 

limitado.  

Santos (2008, p. 43) afirma que “[...] o circuito superior utiliza uma tecnologia 

importada e de alto nível”. O uso da Internet se faz persistente na atuação publicitária das 

grandes empresas que estão dentro desse circuito, que se articula com o circuito inferior por 

meio da produção. Para Silveira (2006, p. 87),  
 

[...] a publicidade e o crédito são estratégias eficientes nessa guerra por uma maior 
acumulação de capital. Grandes firmas globais são produtoras da ciência e da técnica 
de que precisam para difundir sua informação em tempo real a para concorrer com 
as demais. 

 
 As condições técnicas da reprodução do capital dentro da globalização permite 

o uso de publicidade para propalar informações das empresas e fazê-las concorrer com 

empresas rivais. Silveira (2010) afirma que uma das características do período atual é a 

criação de condições para a maior circulação de mercadorias, pessoas, dinheiro e informação. 

Praticamente todos os pontos do planeta estão articulados às condições impostas pela 

mundialização do capital (CHESNAIS, 1995). 

Arroyo (2006) afirma que o capitalismo tem uma busca desenfreada por 

mundializar relações econômicas no período atual. A mesma autora ressalta a inserção de 

países da América Latina, inclusive o Brasil, nos anos 90 na economia com fluxos 

internacionais de capital flutuantes, que repercutiu em privatizações, fronteiras permeáveis e 

flexibilização de condições trabalhistas, alterando o espaço econômico e social desse país. 

A Calvin Klein, uma marca de grife, usa publicidade via Internet, como mostrado 

na Figura 41, sendo essa com mercadoria voltada para o público de países desenvolvidos e a 

elite de países não desenvolvidos. Há evidência da utilização da técnica moderna de 

comunicação para a sua dinâmica comercial. A Calvin Klein também faz sua produção em 

diversos países não desenvolvidos, articulando circuito superior e inferior, o inferior inserido 

por meio da montagem da confecção. 

As análises da C&A e Calvin Klein como empresas dentro do circuito superior 

que se articulam ao circuito inferior por meio da produção conferem, portanto, uma 

articulação global buscada na presente tese como uma (re)afirmação das articulações 

presentes nos circuitos da economia urbana. Santos (2008), Arroyo (2012) e Silveira (2007) 

evidenciam que esses dois circuitos são articulados, sendo o inferior dependente do superior. 

Um fenômeno novo na articulação dos dois circuitos da economia é percebido 
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pela busca das pequenas e médias empresas de se inserirem diretamente dentro do circuito 

superior. É o caso da Colmeia, uma marca de vestuário de Fortaleza, localizada no Bairro Vila 

União. Como é observado na Figura 42, a Colmeia utiliza-se da técnica de publicidade 

moderna, por meio de um site próprio. Segundo dados da Fiec (2015), essa marca só possui 3 

funcionários, o que denota que sua produção é feita por subcontração de costureiras, pois 

trata-se de uma marca conhecida em Fortaleza, no Ceará e no Nordeste, evidenciando uma 

grande produção para atender o mercado local e regional. 

Na Figura 43, observa-se uma marca de confecções chamada de Gata Florida, cuja 

publicidade é feita pela Internet, mas a marca não usa site oficial, recorrendo à rede social136 

para se fazer presente na propaganda on-line. Segundo a Fiec (2014), a empresa tem doze 

funcionários. 

A Colmeia tem um maior capital intensivo e uso de técnicas de informação mais 

privilegiadas do que a Gata Florida, tratando-se essa última de uma indústria dentro do 

circuito inferior, mas que atinge uma nova dimensão do circuito inferior pela sua estratégia de 

buscar publicidade por meio de técnicas modernas como a Internet.  

Santos (2008) afirma que uma das características desse circuito é a localização em 

sua cidade ou região. Com a implantação de páginas na web, indústrias dentro do circuito 

inferior têm a possibilidade de ultrapassar os limites de seu núcleo urbano e da região, pois tal 

propaganda possibilita visualização e interação137 em qualquer parte do mundo. Há uma nova 

articulação que o circuito inferior está travando com as novas condições técnicas do período 

atual. 

Santos (2008) ressalta que a intervenção de forças externas modernizantes138 e 

seus impactos possibilitam a articulação e a participação de diversos espaços ao sistema 

mundial, cujo centro se encontra nos países polos.  

Empresas como a Colmeia têm uma produção feita por facções, que fazem o 

processo de montagem das peças. Geralmente as confecções e as facções são domiciliares, 

fabricando para a marca contratante, a qual tem uma intensa demanda por grandes fábricas 
                                                 
136Tal rede é o Facebook. 
137O Facebook,página usada pela Gata Florida, tem locais que possibilitam condições além da visualização, mas 
com interação direta, como caixas de bate-papo, que podem ser utilizadas para comunicação entre produtor e 
cliente, por baixos custos. 
138Santos (2008) prefere usar a palavra modernizantes, pois o espaço geográfico é constituído por uma 
articulação de diversos períodos de modernidade. Para o autor, pode-se individualizar os períodos de 
modernização em três. “Um que começa no fim do século XV e início do século XVI  e que vai até a revolução 
industrial; o segundo, que se situa entre meados do século XVIII e meados do XX (mas cujos efeitos se fazem 
sentir principalmente depois de 1870); e o período atual, que se inicia depois da Segunda Guerra Mundial: a 
grande revolução nos transportes marítimos;  a revolução industrial (antes de 1870) e a de seus suportes (depois 
de 1870); e a revolução tecnológica” (p. 33), essa última, segundo o autor, com base na informação. 
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para montarem suas peças de vestuário. 

Os circuitos da economia têm diversos tipos de dinâmicas. Nas quatro marcas 

analisadas, as três primeiras estão com estruturas consolidadas no circuito superior; a 

primeira, a C&A, trata-se de uma multinacional voltada para lojas de departamento, que atua 

em diversos países, utilizando a Internet como veículo de promoção de suas vendas, 

característica verificada na Calvin Klein e na Colmeia, essa última se tratando de uma marca 

regional. A Calvin Klein é marca com grife e a Colmeia é uma firma de capital local e com 

comércio regional e nacional. 

A Gata Florida tem publicidade, também, inserida na Internet, mas feita pelo uso 

de redes sociais, pois essas redes são veículos informativos e de interatividade que não 

possuem custo de manutenção para estar em conexão de rede. Percebe-se que uma fábrica, 

embora pequena, não está totalmente fora das novas técnicas de comunicação. Pequenas 

empresas buscam se inserir nas novas formas de publicidade. 

Vale ressaltar que apenas a C&A e a Calvin Klein possibilitam a compra pela 

Internet, evidenciando um maior grau de domínio e expansão de sua atuação na rede mundial 

de computadores. 

A teoria dos circuitos da economia ganha novas dinâmicas, pois esses circuitos 

estão se articulando dentro de recentes condições impostas pelas técnicas contemporâneas. 

Não há, pois, o fim do circuito inferior; esse circuito se redimensiona, buscando novas 

condições para estar articulado dentro da dinâmica urbana. 

Embora muitas vezes empresas inseridas no circuito inferior não usem as mesmas 

técnicas, no caso a tecnologia para suas publicidades, elas possuem outras estratégias para se 

manter no mercado. Silveira (2009, p. 5) afirma que “[...] en el período actual, la imitación139 

– uno de los pilares del funcionamento del circuito inferior”, vem sendo reforçada após a 

popularização da publicidade por meio da globalização. 

O pensamento de que a mídia e outras formas de comunicação possam ser 

dominadas apenas pelas grandes empresas é falho, pois, com o incremento das redes 

alternativas de mídia, muitas marcas conseguem fazer suas promoções publicitárias nos 

veículos de comunicação com substancial aporte de capital. 

As empresas produtoras de confecções se organizam em diferentes formas 

                                                 
139 A imitação é um recurso bastante utilizado pelo circuito inferior. Reportagem do jornal Folha de São Paulo 
(26 de dezembro de 2014) mostra a cópia de nome de marcas famosas da moda nas lojas do Bom Retiro em São 
Paulo. Grife como Aéropostale, referente a uma marca, se transforma nas ruas do Bom Retiro em Aérostale, 
D&G vira D&C. O recurso da imitação é utilizado como estratégia de divulgação e afirmação de comércios 
dentro desse circuito urbano. Copiar nomes de marcas famosas é moda na região do Bom Retiro. 
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produtivas. Grandes marcas internacionais como a C&A transferem a produção para pequenas 

oficinas para países da América Latina e Ásia, sendo essas empresas apenas gerenciadoras da 

marca, protótipo de peças, não atuando na costura, na montagem da peça. Empresas nessa 

condição têm sua inserção dentro do circuito superior, mas se articula com o circuito inferior 

por meio da produção.  

Outras empresas como Gata Florinda têm uma estrutura dentro do circuito 

inferior, pois não têm uma condição de acumulação de capital suficiente para investimentos 

em publicidade e outras formas modernas que as insiram dentro do circuito superior da 

economia urbana em todas as suas dimensões. Um caso significativo é a falta de domínio140 

próprio em sites da Rede Mundial de Computador (Internet). 

As atividades dentro dos circuitos espaciais da economia estão presentes de 

diversas formas nas metrópoles. A dinâmica da atividade produtiva de confecções está 

“escondida” dentro de pequenas oficinas em diversos bairros periféricos e em cidades da 

RMF, assim como também em outras metrópoles como Natal, Recife e Salvador. Essas 

indústrias estão em condições de invisibilidade, porém elas se mostram nas ruas, por meio de 

publicidade que usa pequenos cartazes confeccionados em gráficas. Montenegro (2006) 

analisa para São Paulo a loja de xerox, fornecedora de material publicitário, estabelecimento 

com  capital reduzido e organização simples que, na maioria das vezes, parte de atividades do 

circuito inferior. 

O uso de diversos instrumentos de informação faz com que as atividades 

produtivas estejam articuladas com a publicidade. “A revolução da informação” (HARVEY, 

20011, p. 37) produz novas dinâmicas e novos desejos na organização produtiva e do 

consumo, possibilitando a utilização de técnicas publicitárias pelas grandes firmas e novas 

oportunidades para pequenos empreendedores, que muitas vezes buscam a mídia alternativa 

possibilitada pela Internet141. 

Em Fortaleza e em outras metrópoles, como Recife, é notória na atividade 

confeccionista a busca por publicidade, seja para vender peças de confecções, máquinas, 

equipamentos seja para procurar mão de obra. As placas publicitárias estão colocadas em 

paradas de ônibus, em frente de casas, em esquinas de supermercados. As figuras 44 e 45  

mostram propagandas de venda de máquina de costura, anúncios de busca de costureiras e 
                                                 
140O conceito de domínio próprio na Rede de Computadores é usado para identificar empresas e instituições que 
possuem um endereço fixo e exclusivo na Internet, como <www.C&A.com>. 
141 Como foi mostrado em algumas figuras neste capítulo, o uso da Internet para a publicidade é procurado pela 
população inserida no circuito inferior para veicular propagandas de seus empreendimentos. Redes sociais como 
Facebook, WhatsApp, Instagram, entre outras, são usadas pelos produtores de confecção e outros segmentos do 
circuito inferior. 
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venda de confecções. Tais placas são produzidas em gráficas, na máquina de xerox, como 

evidenciado por Montenegro (2012) em São Paulo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Como evidenciado nas Figura 44, há uma busca pelo circuito inferior de 

dinamizar seu comércio. Em supermercados, paradas de ônibus, esquinas, existem uma 

intensa propaganda de mercadorias desse circuito.  

O anúncio, como se pode ver, é feito com material e formas rudimentares, e esse 

comércio usa condições mínimas de publicitar suas mercadorias. Montenegro (2006) 

concorda que o circuito inferior, não tendo capital intensivo, como afirma Santos (2008), faz 

uso de simples papel e copiadora para mostrar suas marcas no mercado, isso notadamente no 

caso de Fortaleza, na Figura 44. 

 

Figura 44 – Placa com anúncio de contração de costureiras e venda de equipamentos 
em Fortaleza-CE 
 

Fonte: Santos (2015) 
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Fonte: Santos (2015) 

 
 

Em Recife, embora o material publicitário seja feito com pouco uso de técnicas 

modernas, há a estratégia por modificar a palavra sulanca por sulanka para agregar maior 

valor àquela marca, americanizando a palavra pela modificação de uma letra. 

Ao lado da propaganda simples da venda da máquina de costura e procura de 

costureira há anúncios de outros produtos com material publicitário de boa qualidade e com 

maior valor agregado, no caso de uma empresa de telefonia Oi.  

Há uma coexistência dos dois circuitos na dinâmica da cidade. Em um pequeno 

espaço que compreende a parede de um supermercado, a busca pelo anúncio tanto dentro do 

circuito superior como do inferior é evidente e disputado, sendo possível “[...] con objetos y 

acciones se usa el espacio, se desarrolla el trabajo y se divide entre agentes y lugares, a partir 

de relaciones disímiles de poder y disputa” (SILVEIRA, 2009, p. 436). 

 A autora reflete sobre as relações que acontecem no espaço construído, formado, 

para Santos (1996), por um sistema de objetos e ações. Dentro desse espaço, os objetos e 

ações fazem com que a dinâmica dos circuitos aconteça, animando relações de poder e a 

divisão do trabalho urbano. 

Para Silveira (2007, p. 160), os dois circuitos da economia urbana ocupam o 

 
Figura 45 –  Placa com anúncio de venda de confecção no centro do Recife-
Pernambuco 
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mesmo “meio construído”, onde se evidenciam grandes redes de serviços, no caso da 

propaganda da empresa Oi. Ambulantes e camelôs buscam o mesmo segmento do mercado, 

mas com forças diferentes, dado que as empresas pertencentes ao circuito superior têm maior 

poder de competir no mercado urbano. Ainda que se trate de serviços e mercadorias 

diferentes, essas empresas e esses agentes vendedores disputam um mercado semelhante, 

principalmente o mercado da classe média baixa. 

Outras formas de publicidade são feitas por diversas firmas, inclusive pela 

indústria de confecções, uma das quais é veicular nome de empresas em transportes coletivos, 

tanto dentro do município de Fortaleza como em outras cidades da RMF. Na Figura 45 

observa-se a propaganda de uma indústria de confecções em uma topic. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Fonte: Santos (2015) 

 
 
 
 
 
  

Figura 46 – Comercial  da indústria de confecções em transporte alternativo da 
Região Metropolitana de Fortaleza, município de Pacajus 
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A Figura 46142 foi feita em um trabalho de campo buscando outras formas de 

publicidade da indústria de confecções de forma que ela chegue a diversos grupos sociais. O 

transporte alternativo metropolitano tem nas traseiras de seus carros propagandas de diversas 

empresas, inclusive da indústria de confecções, que buscam divulgação nos mais diversos 

agentes. A Figura 31 foi feita no município de Pacajus, situado na RMF e que tem como 

principais meios de transporte para Fortaleza os veículos alternativos. 

Na mesma figura, observa-se a divulgação de uma fábrica de jeans Mektrefe 

Jeans. A fábrica tem como referência de contato o e-mail, ferramenta da Internet que 

possibilita comunicação sem pagamento por utilização. Essa busca por contato via web se faz 

presente em diversas indústrias de confecções como uma maneira de facilitar e agilizar a 

comunicação para negócios. 

A publicidade feita por marcas com um comércio e um capital mais consolidado 

busca atuar com produções publicitárias com emprego de técnicas gráficas sofisticadas, 

estratégias de marketing e nomes com evidência nas redes sociais e grandes veículos de 

comunicação. 

Tais formas são verificadas na propaganda usada pela marca Handara, com 

utilização de outdoors em prédios e locais evidentes na cidade. A Figura 47 mostra uma placa 

da Handara em um prédio no Centro da cidade. 

 

                                                 
142A foto está com uma resolução baixa, pois a figura foi feita em um trabalho de campo dentro de um ônibus 
com vidros fumê. Foi a única maneira possível naquele momento de registrar esse aspecto da publicidade na 
indústria de confecção. 
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Essa foto está no Centro de Fortaleza, evidenciando um lançamento de um 

modelo de roupa da marca com a Miss Ceará e Miss Brasil 2015143. Tal bairro é o local de 

uma significativa concentração de comércio de confecção, tanto dentro do circuito superior 

quanto no inferior, fenômeno estudado por Dantas (1995) e Silva (2013).  

Percebe-se um relevante investimento na busca pela venda tanto pelo material 

usado quanto pela personagem escolhida. Diante desse fato, compreende-se que o setor de 

produção e venda de confecções permeia desde formas primárias, produção, venda e 

publicidade, até condições de extrema presença e investimentos de capital.  

Tal evidência demonstra a articulação entre os dois circuitos da economia urbana. 

A produção de confecção consegue de uma forma relevante articular com intensidade esses 

dois circuitos responsáveis pela dinâmica urbana de cidade em países não desenvolvidos. 

                                                 
143Melissa Gurgel foi eleita Miss Ceará e Miss Brasil 2014. Também foi uma das 15 finalistas para o Miss 
Universo. Tal nome naquele momento se fazia atrativo para a inserção em comerciais de marcas, no caso da 
indústria de confecção, sendo garota propaganda da Handara, empresa cearense com uma expressiva produção e 
venda de roupas no comércio regional e nacional. A Handara é especialista em confeccionados jeans. 
Atualmente a Handara está presente em vários estados do país. No programa Mais Você, de Ana Maria Braga, 
da TV Globo, a marca é colocada em evidência em chamadas comerciais dentro do programa. 

Figura 47 – Propaganda da 
Handara em outdoor no Centro 
de Fortaleza-Ceará 
 

Fonte: Santos (2015). 
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No percurso pela cidade, as formas de organização, publicidade, técnicas e 

condições que estão inseridas nas atividades do circuito inferior são evidenciadas por uma 

busca de divulgação de atividades que vão desde a venda de equipamentos, como máquinas, 

até o recrutamento de mão de obra para a ocupação em confecções e facções em Fortaleza e 

RM. A Foto 48 mostra uma placa em busca de costureiras. 

 
 
 

 
 
 
 

 Esse fixo está localizado no bairro Benfica, na Avenida Carapinima. Trata-se 

de uma escola de aprendizagem para costureiras e cursos para consertar máquinas de costura. 

Na placa há o pedido de 200 costureiras, pois essa escola também recruta trabalhadoras para 

as confecções de Fortaleza e RMF.  

Essa escola foi fundada por um antigo trabalhador da indústria de máquinas de 

costura Nissin Nordeste, fundada nos anos noventa em Acarape, mas se encontra desativada. 

 O proprietário da escola e ex-trabalhador da Nissin144 afirmou que, com o 

                                                 
144 A Nissin, do grupo Yamacom Nordeste, fez investimentos de US$ 800 mil dólares para a fabricação de 
máquinas de costuras, sendo essa produção voltada para a pequena indústria de confecção, tendo o Ceará se 

Figura 48 – Escola de costura no bairro Benfica em Fortaleza-Ceará 
 

Fonte: Santos (2015). 
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conhecimento adquirido com os chineses em montagem e consertos de máquinas, ele pôde, 

quando a indústria faliu, montar seu próprio negócio. O proprietário tem experiência tanto no 

conserto de máquinas e na preparação dos moldes para roupas como no processo de costura. A 

Figura 49 evidencia o molde e a peça piloto para a confecção. 

 
 
 
 

 
 
 

Como mostrado na Figura 49, dentro desse estabelecimento são ensinadas 

técnicas de preparação para o corte da folha de tecido, etapa geralmente feita dentro da 

confecção, controlada diretamente pelo proprietário, buscando evitar desperdício de tecido.  

Essa escola reclama que tem bastante dificuldade de se manter no mercado, pois a 

maioria dos cursos profissionalizantes subsidiados pelo estado, principalmente o Pronatec145, 

                                                                                                                                                         
tornado o principal comprador de máquinas de costura, seguido por Pernambuco (Fiec, 1999). Essa empresa 
funcionou até 2002 em Acarape. No período, a Nissin fez uma espécie de cooperativa para a fabricação de jeans 
em Acarape. 

145 O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo governo federal, em 
2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Fonte: Ministério da 
Educação, 2014. 

Figura 49 – Moldes usados no curso de costura da escola localizada no bairro 
Benfica em Fortaleza-Ceará 
 

Fonte: Santos (2015). 
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é destinado ao Sistema de Aprendizado Comercial (Senac), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço Social do Comércio (Sesc), para o Sistema S146, 

como o proprietário chamou a rede de educação profissionalizante mais antiga do país. 

A articulação dos circuitos da economia urbana é presente e significativo na 

cidade. Eles se utilizam de novas técnicas para se adaptar aos ditames dos novos fatores de 

reprodução dos espaços urbanos, cada vez mais usados por técnicas modernas na busca da 

acumulação de capital.  

A dinâmica da indústria de confecções em Fortaleza e sua RM faz com que as 

relações dos circuitos superior e inferior da economia tenham maior evidência.  

A indústria de confecções no Ceará, mas especificamente em Fortaleza e na RMF, 

detém uma dinâmica que faz com que esse ramo industrial tenha força para ser mostrado em 

férias e eventos, tanto de moda como de empreendedorismo.  

Foi realizada no Centro de Convenções do Ceará, do dia 5a 9de agosto de 2014, a 

Feira do Empreendedor 2014, com uma significativa presença dos dois principais ramos de 

negócios do Ceará. Agentes de diversos segmentos, desde o setor gastronômico até o de 

confecções, participaram do evento. Havia a exposição de estandes com modelos, 

microfábricas de confecções, representações de empresas que trabalham com o ramo. As 

figuras 49 e 50 mostram o evento de moda no Centro de Eventos do Ceará. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
146“Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento 
profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que, além de terem seu nome iniciado 
com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares. Fazem parte do sistema S: Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria 
(Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço 
Social de Transporte (Sest)”. Fonte: Senado Federal. <http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-
legislativo/sistema-s>. Acesso em: 16 out. 2014. 
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Figura 50 – Feira do Empreendedor no Centro de Eventos do Ceará, Fortaleza-
Ceará 

Figura 51 – Exposição de modelos produzidos por indústrias de confecção cearense na Feira de 
Empreendedor no Centro de Eventos do Ceará, Fortaleza-Ceará 

 

Fonte: Santos (2015). 
 

Fonte: Santos (2015). 
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Como mostrado nas figuras 50 e 51, dentro dessas feiras existe uma tentativa de 

incentivo à criação do próprio negócio. Muitos agentes expõem condições financeiras, como 

empréstimos, técnicas e registros para a criação de pequenos negócios, uma tentativa de 

investimento na pequena indústria e comércio. 

Mesmo que o setor esteja sendo exposto por um evento dito oficial, muitas das 

confecções em Fortaleza não têm acesso às informações e às condições de capital que o setor 

impõe para a montagem de uma confecção ou facção, pois grande número dessas fábricas é 

“representado pelo trabalhador em domicílio” (ARAGÃO, 1986, p. 72). 

Esse trabalhador não tem condições de se inserir dentro do circuito superior. A 

indústria de confecções se introduz dentro dos dois circuitos, pois ela tem duas faces que se 

comunicam com o circuito superior e inferior. Existem confecções com condições que as 

qualificam como de circuito superior, mas a maior parte dessa indústria é invisível, estando 

dentro do circuito inferior e dentro da casa do trabalhador. Essa indústria se articula por meio 

da produção, geralmente no circuito inferior, do comércio e da publicidade, notadamente 

direcionados ao circuito superior. Como atividade essencialmente urbana, a confecção faz 

parte da dinâmica da cidade contemporânea 

A dinâmica dos circuitos espaciais da economia urbana está em Fortaleza e em 

outras cidades da RMF, mais intensamente em Maracanaú, Horizonte, Pacajus, Caucaia, 

Maranguape e Aquiraz. Apesar de Fortaleza ser uma metrópole fragmentada, ela possui 

articulações entre os municípios integrantes.  

A fragmentação e a descontinuidade no espaço urbano periférico são 

características de países não desenvolvidos. Santos (2008, p. 21) afirma que “[...] descontínuo, 

instável, o espaço dos países subdesenvolvidos é igualmente multipolarizado, ou seja, é 

submetido e pressionado por múltiplas influências e polarizações oriundas de diferentes níveis 

de decisão”. 

Assim, apesar das descontinuidades no espaço metropolitano entre as cidades, elas 

mantêm fluxos com a capital, mesmo que seja de forma precária e relacionada, muitas vezes, 

à mobilidade de mão de obra entre a capital e as cidades metropolitanas. Além disso, diversas 

partes da cidade têm continuidade de área com urbanização por meio de grandes conjuntos 

habitacionais e vetores de expansão imobiliária presentes na metrópole. 

Segundo dados da Fiec (2015), em praticamente todos os municípios da RMF há a 

presença de indústrias de confecções, principalmente, nos municípios ao sul e a oeste de 

Fortaleza. Grande parte da população menos abastarda vive nessas áreas da capital e nesses 

municípios. 
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A presença da produção de confecções articula Fortaleza com outras cidades da 

região metropolitana, seja pela demanda de funcionários para a produção nas fábricas de 

Fortaleza ou em outras cidades da RMF, seja pela terceirização da produção de grandes 

indústrias de vestuários, em cidades metropolitanas como Horizonte e Pacajus, que mandam 

suas produções para Fortaleza, para pequenas indústrias de confecções. 

Essas articulações produtivas e comerciais fazem com que os circuitos de 

produção de confecções se coadunem em Fortaleza e na RMF. Há uma relação de 

complementaridade, mas também de concorrência nas indústrias, que buscam qualidade na 

montagem das peças de confecções. 

A produção é vendida, expressivamente no circuito inferior por meio de feiras, 

camelódromos, ambulantes, mas também no superior por meio de shoppings, lojas, boutiques, 

entre outros equipamentos de venda. 

É dentro da economia do urbano que se tem um ramo produtivo gerando emprego, 

renda e modificação espacial por meios dos circuitos da economia urbana. Santos (2008) 

afirma que é essencial a presença os circuitos espaciais da economia na produção do urbano, 

principalmente, em cidade de capitalismo tardio, que é o caso de Fortaleza. 

Os dois circuitos da economia promovem dinâmicas urbanas na produção do 

espaço enquanto realidade mutante e não estática, e se reproduzem por diversos fatores, 

inclusive pela inserção de atividades econômicas espaciais como a indústria de confecções. 

Dentro da produção de confecções, a articulação dos dois circuitos é fundamental 

para que essa produção esteja presente no espaço da cidade. Essas relações se dão de maneira 

global e local, envolvendo desde grandes marcas até pequenas costureiras que trabalham em 

casa.  

Os dois circuitos, como já foi evidenciado, são diferentes, pois adotam técnicas 

distintas. O circuito superior utiliza-se de programação computadorizada, técnicas 

publicitárias por meio de marketing e sites ligados à Internet, enquanto o inferior busca 

alternativas de publicidade com produção muitas vezes artesanal ou em pequenas gráficas. 

A técnica e o emprego de formas avançadas de padrões de produção e 

comercialização são características do circuito superior. Santos (2008) afirma que esse é 

resultado direto da modernização tecnológica. Portanto, o circuito superior é detentor das 

melhores condições de técnicas produtivas, fluxos comerciais e emprego de publicidade. 

A produção de vestuário, como atividade antiga para a indústria, se constrói com 

novas dinâmicas, inserindo-se no urbano e relacionando atividades que caracterizam 

condições de pobreza, mas que ao mesmo tempo articula a (re)produção de capital de forma 
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significativa para diversas empresas, que apenas funcionam como marcas e não como 

indústrias produtivas, plantas de fábricas. Essas gerenciam capital, publicidade e venda de 

mercadorias, deixando a produção para pequenas oficinas no espaço urbano das grandes 

metrópoles brasileiras e de outros países, como os asiáticos, os do Leste Europeu e os da 

América Central, que têm forte presença nessa produção articulando fluxos internacionais de 

produção e consumo. 

O fator marca é fundamental para a identificação de preços de mercadorias. Cada 

vez mais na sociedade baseada na informação em tempo real e acessibilidade de 

conhecimento de símbolo, slogans e publicidade, o fator visual e publicitário faz com que 

empresas se destaquem no circuito superior e amplie seus mercados, por meio de diversidade 

de preços de produtos e disponibilidade de mercadoria para múltiplas faixas de renda.  

Nas figuras 52, 53, 54 e 55, a seguir, observam-se diversas marcas de confecções 

conhecidas no mundo, no Brasil e em Fortaleza. 

  

 
  

Figura 52 – Logomarca C&A 
 

Fonte:-www.c&a.com.br (2015). 
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Figura 53– Logomarca Riachuelo 
 

Fonte:www.riachuelo.com.br (2015). 
 

Figura 54– Logomarca Kokid 
 

Fonte: www.kokid.com.br (2015). 
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Praticamente em todos os bairros e cidades a presença dessas marcas na 

publicidade é significativa para o consumidor. Muitos vestuários têm seus preços elevados por 

causa do conhecimento que os consumidores possuem da “marca”. Conversando com clientes 

do gênero feminino, público mais afeito ao produto e ao nome do produto, eles se referem aos 

confeccionados por meio do nome da marca. Muitas mulheres dizem que tem uma “Handara”; 

outras que estão pensando em comprar uma calça “Kokid”, demonstrando a importância do 

possuir um produto vindo dessas marcas, confeccionados que têm produtos com preços desde 

R$ 150,00 até mais de R$ 400,00. Essas marcas de confeccionados como Kokid e Handara 

são amplamente divulgadas por meio de mídia televisiva local e regional. 

No entanto, para os confeccionados como C&A, Riachuelo, Renner e outras lojas 

chamadas de departamento147, os compradores se referem ao nome da loja, afirmando que 

comprou uma calça na C&A, uma camiseta na Riachuelo, não usando a figura de linguagem 

metonímia para atribuir, ao invés do nome do produto, o nome da marca. 

Tal discurso de preservar o nome da marca para se referir a alguma vestimenta é 

muitas vezes relacionado à demonstração da condição financeira de ter acesso a 

confeccionados que têm um preço mais elevado e se chama de “marca” para alguns setores da 

sociedade. 

A geografia da economia urbana se faz fundamental para o conhecimento das 

dinâmicas mais complexas da cidade. O espaço abriga formas e fluxos modernos, mas 
                                                 
147 Grandes cadeias de venda de confecções, acessórios e outras mercadorias dentro de uma escala que ultrapassa 
o país, geram uma produção em países pobres e um consumo direcionado para determinadas classes de médio e 
alto poder aquisitivo nos países periféricos. Exemplos dessas lojas são Calvin Klein, Renner, Zara. Com a 
desburocratização do crédito, como salienta Silveira (2009), setores populares estão progressivamente tendo 
acesso a itens dessas lojas. 

Figura 55– Logomarca Handara 
 

Fonte: www.handara.com.br (2015). 
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acolhem formas e fluxos socioespaciais não resultados diretos da modernização, incorporando 

essas duas condições para a criação do espaço urbano complexo, dinâmico e multifacetado. 

A presença dos circuitos da economia urbana perpassa as condições de 

modificações empreendidas pelos objetos técnicos atuais. A existência e a articulação desses 

circuitos se renovam com as novas dinâmicas impostas pelos padrões oriundos do meio 

técnico-científico-informacional. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentro de uma perspectiva de estudar cidades de forma complexa e 

multidimensional, o presente trabalho fez a opção pela teoria dos circuitos da economia 

urbana, pois essa teoria dá aporte necessário para a reflexão proposta dentro da pesquisa. 

Primeiro, tratar a cidade em suas multidimensões e, segundo, ter a preferência de estudar os 

espaços dos países não desenvolvidos. 

A reflexão sobre o urbano foi feita através de uma atividade econômica, no caso a 

indústria, e mais especificamente a indústria de confecção, ramo importante para vários países 

como, por exemplo, o Brasil no qual destacamos no trabalho a região Nordeste 

especificamente os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia. 

Na perspectiva metodológica, tivemos o cuidado de mostrar o porquê de estudar a 

teoria dos circuitos da economia urbana. Além desse posicionamento de esclarecimento da 

importância da teoria nos dedicamos a construir e apresentar contribuições sobre as novas 

dinâmicas desenvolvidas pelos circuitos econômicos sobre o espaço urbano, buscando assim, 

avançar no estudo de uma teoria geográfica fundamental para a compreensão da dimensão 

econômica e as relações sociais de trabalho no espaço geográfico. 

 Dentro desse contexto chegamos a resultados, como a novas atracações dos 

circuitos da economia urbana. Muitas dinâmicas se modificaram ao longo dos anos na relação 

do circuito superior, inferior e superior marginal. Percebemos que os circuitos que mais 

sofreram modificações foram o inferior e o superior marginal. O primeiro com modificações 

em suas dimensões como:  tecnologia, capital, publicidade, créditos, entre outros e o segundo 

com seu surgimento como circuito de análise com características que permitem delimita-lo e 

diferencia-lo dos dois outros circuitos, além do circuito superior marginal ter alargado suas 

dimensões. 

Nesse sentido, observamos que houve alterações nas relações entre os circuitos e 

na sua escala de abrangência, condições contemporâneas nos circuitos da economia no espaço 

urbano atual. 

Na perspectiva da escala, buscou-se entender a dinâmica e o entrelaçamento dos 

circuitos da econômica urbana no espaço mundial. Foram averiguadas relações de trabalho e 

econômicas em vários países não desenvolvidos e suas inter-relações com os países ricos para 

o entendimento das dinâmicas globais dos circuitos da economia urbana. Essa articulação foi 

evidenciada em nível internacional, porém buscando manifestações nos planos regional e 

local, no caso, a manifestação das características dos circuitos da economia urbana, superior, 
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superior marginal e inferior na produção de confecções, produção essa como lócus do estudo 

abordado no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e na Bahia. 

Novas manifestações da indústria foram aspectos evidenciados na pesquisa, como 

as novas posturas, políticas e estruturas montadas pelo Estado para o incentivo da pequena 

produção na indústria, no nosso caso, na indústria de confecção. Nos governos Lula (2003-

2010) e Dilma (2011-2016) houve a proposição de uma dinâmica na produção. A criação do 

Ministério da Pequena e Média Indústria e a reativação da Sudene tiveram repercussão no 

espaço, pois passou-se a trabalhar em um mesmo momento em duas condições espaciais, o 

espaço da região, buscando para a grande indústria um revigoramento no quesito regional, 

principalmente com investimentos maciços para o Nordeste. Dentro dessa perspectiva, foi 

traçada e verificada na pesquisa a produção de confecção nas indústrias em quatro estados: 

Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia.  

Nesse contexto, a indústria de confecção, não está apenas na metrópole, mas em 

pequenas cidades, ela procura os espaços urbanos, metropolitanos ou não. Em cada um dos 

estados pesquisados ela se estrutura no espaço de um modo diferente, estruturando uma 

diversidade produtiva no espaço. 

Assim, constatamos um quadro diversificado da produção no Nordeste. O Ceará 

com uma produção e um comércio forte em Fortaleza e sua região metropolitana-RMF, o Rio 

Grande do Norte com uma produção e um comércio forte em Natal e RMN, mas também com 

uma significativa produção no Seridó Potiguar. Pernambuco tendo uma lógica diferente dos 

dois primeiros estados, pois no mesmo a produção e comércio tem mais força no Agreste 

pernambucano, nas cidades de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, ficando Recife 

e sua RMR em uma posição secundária. Bahia com uma produção significativa em Salvador e 

RMS e em cidades como Vitória da Conquista e Feira de Santana e RMFS. Assim 

vislumbrou-se na pesquisa que embora tenhamos a produção de confecção, ela é diversa em 

cada espaço produtivo, situa-se em locais diversificados desde as metrópoles a pequenos 

municípios.  

Tal caráter diversificado é evidenciado na produção, o Ceará com uma produção 

para modinha e roupa íntima, Rio Grande do Norte com uma produção moda praia, 

Pernambuco com a modinha e jeans a Bahia com uma produção de abadas e modinha. Assim 

a diversidade produtiva é evidenciada no espacial e também no tipo de mercadoria produzida. 

Dessa maneira, a produção de confecções e a busca por mostrar e analisar os 

processos produtivos foram alguns dos objetivos do presente trabalho. Para isso, procedeu-se 

a visitas às indústrias de confecções para procurar evidenciar constantemente, por exemplo, o 
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modo de produzir o jeans e a modinha, a lavagem do jeans, relacionando as atividades de 

engenharia industrial, as relações de trabalho e a indústria da confecção.  

Tal perspectiva foi importante para o entendimento do tempo e do espaço 

necessários para a produção de uma determinada mercadoria, tendo-se a oportunidade de 

relacionar quantidade de trabalhadores, gêneros preferidos para uma determinada produção, 

entre outros fatores, chegando-se a vislumbrar a repercussão desses empregos na indústria de 

confecção nas cidades produtoras. 

No panorama do emprego, fez-se uma análise do trabalho na indústria de 

confecção, tanto nas regiões metropolitanas investigadas como nas cidades interioranas 

produtoras. O estudo sobre o trabalho na indústria de confecção foi fundamental para a 

reflexão acerca das condições de vida de trabalhadoras e trabalhadores do ramo. Demonstrar o 

discurso do trabalhador e suas condições de vida mostrou-se importante para se ter uma visão 

do trabalho nesse ramo produtivo. Nesse aspecto evidenciou-se que a indústria de confecção 

contrata mais mulheres e que o trabalho na oficina confeccionista não se trata apenas de 

tradição, mas de busca pela sobrevivência. 

As relações de trabalho se dão de maneira heterogenias no mundo, porém com um 

fato em comum a exploração de mão de obra em condições vulneráveis, sendo esses 

trabalhadores, em sua maioria pertencentes ao circuito inferior, mostrando que esse não está, 

apenas, presente no local, mas que consegue ultrapassar barreiras locacionais antes 

impossíveis, como no caso de trabalhadores que saem de alguns países da América Latina e 

vem para o Brasil em busca de trabalho. 

Então chega-se à conclusão que a indústria de confecção, está no urbano, é 

responsável por uma intensa dinâmica produtiva, usando majoritariamente a mão de obra 

feminina, sendo essa produção feita dentro da casa da trabalhadora. 

Desde as primeiras perguntas sobre de onde vinha as confecções que abastecia o 

mercado de Fortaleza, chegamos a conclusões que essa confecção é feita em todo Nordeste, 

de uma forma heterogenia que vincula inúmeras cidades nordestinas e tem em uma 

articulação produtiva e comercial que se relaciona do local ao global. 

As respostas buscadas, colhidas e as novas investigações propostas na presente 

pesquisa nos levam a constatar que elas podem servir para novos projetos de investigação 

dentro da ciência Geográfica. O desafio da pesquisa é sempre buscar avançar e não ter uma 

leitura fechada e pronta, mas uma escrita proporcionando novas discussões e críticas a 

respeito da teoria e dos objetos propostos.  

Assim, no presente momento buscamos refletir e dar respostas às inquietações que 
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permitiram que o trabalho fosse concretizado, mas ressaltamos que novos questionamentos 

surgirão e irão ter toda a atenção em projetos futuros sobre os temas circuitos da economia, 

indústria, urbano e confecção, essenciais para a investigação geográfica. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA COM OS TRABALHADORES 

DA CONFECÇÃO 

 
Universidade Federal do Ceará 

Centro de Ciências 
Programa de Pós-Graduação em Geografia –UFC 

Nome da Pesquisa: 
 

URBANO, INDÚSTRIA E TRABALHO: UM ESTUDO DOS CIRCUITOS DA 
ECONOMIA URBANA NA INDÚSTRIA CONFECCIONISTA. 

 
 

Entrevistador__________________________________Questionário n°______      Local da 
Pesquisa:_______________________________________________________________ 
 
1-Identificação do Entrevistado: 
Idade____-   Sexo: M(   ) F(   )    Estado Civil: Casado (  ), Solteiro (  ),    Outros (  ) 
Escolaridade: 
Ensino Fund. Incompleto (  ), Ensino Fund. Completo (  ), Ensino Médio Completo (  ), 
Ensino Superior Completo (  ), Ensino Superior Incompleto  (  ). 
2-Atividade 
Proprietária da Confecção (  ), Proprietária da Facção (  ), Funcionária da Confecção (  ), 
Funcionária da Facção (  ). 
3-Se Proprietária: 
Desde quando possui a confecção ou a facção?  
Qual principal tipo de confeccionado montado? 
Possui quantos funcionários? 
Já trabalhou como costureira(o) SIM (  ), Não (  ), quanto tempo?  
4-Se Funcionária: 
Desde quando trabalha em confecção ou facção? 
Já trabalhou em outras atividades? 
Quantas horas trabalha por dia? 
O pagamento é feito em salário ou produção?  
Pretende montar sua própria confecção ou facção? 
5-Pergunta para proprietários (as) e costureiras 
Por que trabalha na indústria da confecção? 
Teve alguma influência quando menor de idade? 
Acha que deve ser considerado o trabalho na confecção, apenas, como vocação, ou como uma 
estratégia de sobrevivência? 
 
 
Observação: Essa é a proposta da entrevista, no entanto, devido as mesmas serem feitas no 
local de trabalho, muitas vezes as costureiras e costureiros falavam de suas vidas com um 
discurso sem ser dirigido pelo pesquisador. Assim não necessariamente as perguntas foram 
feitas nesta ordem proposta. O objetivo era ver as costureiras falando de suas vidas e no 
discurso fazer uma triagem das passagens relevantes para a presente pesquisa. 
 
 

 
 


