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RESUMO 

 
Esta tese de doutorado teve como proposta realizar a análise de Arranjos Produtivos do 

setor de confecção nas cidades de Cerquilho e Tietê e seus impactos socioeconômicos, 

consequências nas relações de trabalho e objetivos estratégicos. A proposta se 

fundamenta nas mudanças da economia, nos processos de gestão da produção, nas 

relações entre capital e trabalho e no relacionamento humano quanto às interações 

familiares, profissionais e pessoais. A tese teve como objetivo geral de reflexão verificar 

o impacto da crise brasileira no APL de Cerquilho e Tietê e suas consequências nas 

áreas sociais. Procurou também identificar as externalidades que de forma direta ou 

indireta afetaram o APL. Para atender aos objetivos estabelecidos, fez-se uso da 

metodologia de estudo de caso, com análise comparativa e documental, considerando 

um levantamento de dados sucundários. Contribuíram para a tomada de decisão: 

pesquisa de monitoramento elaborada pelo Sebrae SP; os modelos de gestão de 

empresas globalizadas; análise de indicadores abrangentes e específicos e entrevistas. 

Pode-se inferir até o presente momento, e em conformidade com a pesquisa de campo e 

documental atualmente disponíveis nas áreas abordadas que a hipótese foi comprovada, 

na medida em que as consequências para as organizações pertencentes ao APL não 

foram diferentes das organizações que não parte fazem do APL, ou seja, fechamento, 

desemprego e queda do PIB, com todas implicações sociais pertinentes. A pesquisa 

procurou mostrar que os benefícios gerados pelo APL extrapolam as melhorias 

observadas dentro do grupo; os ganhos também aparecem nas áreas sociais. Se existe 

uma frustração em relação ao grupo, é que os habitantes perceberam que o ganho 

poderia ser muito maior, minimizando os efeitos da crise brasileira.   

 

Palavras chave: arranjos produtivos, cooperação, organizações e benefícos sociais 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 
This doctoral thesis had as its proposal the analysis of local Productive Arrangements of 

the confectionery sector in the cities of Cerquilho and Tietê and its socioeconomic 

impacts, reflections on work relations and strategic objectives. The proposal is based on 

the changes of the economy, the processes of production management, the relations 

between capital and labor and the human relationship regarding family, professional and 

personal interactions. The thesis had as general objective of reflection the verification of 

the impact of the Brazilian crisis in the APL of Cerquilho and Tietê and its 

consequences in the social areas and sought to identify the externalities that directly or 

indirectly affected the APL. In order to meet the established objectives, the case study 

methodology was used, with comparative and documentary analysis, considering a 

survey of the data. Contributed to the decision making: monitoring research developed 

by Sebrae SP; Globalized enterprise management models; analysis of comprehensive 

and specific indicators and interviews. It can be inferred up to the present time, and in 

accordance with the field and documentary research currently available in the areas 

addressed that the hypothesis was proven, insofar as the consequences for the 

organizations belonging to the APL were not different from the organizations outside 

the APL, that is, closing, unemployment and falling GDP, with all relevant social 

implications. The research sought to show that the benefits generated by APL 

extrapolate the improvements observed within the group and gains also appear in social 

areas. If there is a frustration with the group, it is that the people realized that the gain 

could be much greater, minimizing the effects of the Brazilian crisis. 

 

 

Keywords: productive arrangements, cooperation, organizations and social benefits 
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INTRODUÇÃO 

Esta tese de doutorado tem como proposta realizar a análise dos Arranjos 

Produtivos (APL) do setor de confecção nas cidades de Cerquilho e Tietê e seus 

impactos socioeconômicos, reflexos nas relações de trabalho e objetivos estratégicos.  

Esta proposta se fundamenta nas mudanças da economia, nos processos de 

gestão da produção, nas relações entre capital e trabalho e no relacionamento humano 

quanto às interações familiares, profissionais e pessoais. 

Motivados pela importância, velocidade e consequências dessas mudanças, 

autores e Escolas têm procurado teorizar sobre esse processo na sociedade. 

Observa-se que as distintas abordagens sobre o trabalho estruturado e as 

reflexões sobre as implicações sociais das mudanças em curso têm em comum o fato de 

que a sociedade humana está atravessando um momento de grandes transformações e 

divergem na interpretação dos fenômenos e de seus desdobramentos no futuro.  

É importante perceber que todas elas tomam o trabalho como centro da reflexão, 

seja negando, questionando ou resgatando o lugar a ele atribuído na organização da 

sociedade entretanto as mudanças sempre estão no centro das preocupações permitindo 

interpretações diversas. 

O processo de globalização e internacionalização das economias pressupõe 

mudanças estruturais no sistema de produção dos países de modo a tornar a produção e 

o comércio mais rápidos tanto para o setor primário como para o setor secundário. 

Assim, pode-se analisar as mudanças estratégicas por parte das empresas e as 

transformações específicas que recaem sobre o trabalho decorrentes da globalização.  

As empresas ganharam produtividade, aumentaram lucros para seus investidores e esses 

ganhos não foram repassados na mesma proporção aos trabalhadores. 

O processo de terceirização foi o primeiro aspecto que teve crescimento com a 

globalização e pode ser entendido quando uma empresa contrata outra para a execução 

de determinado serviço necessário ao seu funcionamento.  

Os reflexos da terceirização da economia recaem sobre o aumento da 

precarização do trabalho e ocorrem ao mesmo tempo em que a empresa investidora 

reduz custos com o serviço realizado e a empresa terceirizada oferece uma remuneração 
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média inferior aos seus funcionários, que também passam a dispor de menor 

estabilidade em seus empregos.  

Afinal, para o serviço terceirizado ser rentável para as empresas, o custo da 

terceirização precisa ser menor, o que passa pela redução da folha salarial dos 

empregados. 

Outra consequência relevante da globalização sobre o trabalho é o crescimento 

da produção flexível, ou seja, conforme demanda, ao passo que anteriormente a 

produção era seriada, feita em massa.  

No âmbito das relações do trabalho, o operário que antes se limitava à realização 

de funções mecânicas e repetitivas, passou a ser multifuncional, com exigência de maior 

conhecimento técnico e maior deslocamento no setor produtivo. 

O trabalhador com mais qualificação profissional tem condições de ser melhor 

remunerado, contudo, com o processo de globalização, este fato nem sempre ocorre. 

Ampliou-se também o exército de reserva de mão de obra, formado por 

trabalhadores desempregados nas grandes metrópoles, principalmente dos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, com a crescente urbanização das cidades.   

Nesse sentido, cresceu também o trabalho informal, que é visto como um 

problema, pois o funcionário não registrado ou autônomo em áreas não regulamentadas 

passa a contar com pouquíssimos benefícios sociais e nenhum trabalhista, o que 

contribui para uma precarização cada vez maior das relações de trabalho. 

Entre esses e vários outros aspectos da sociedade contemporânea, – crise dos 

sindicatos, maior rotatividade dos empregos, deslocamento constante de fábricas e 

empresas, entre outros – , percebe-se que se acirram os desafios em termos econômicos 

para a preservação dos direitos trabalhistas em tempos de globalização.  

Afinal, a diminuição da renda dos trabalhadores em nível mundial pode gerar 

uma redução brusca dos níveis de consumo e afetar o funcionamento da economia. 

No entanto, a partir de 1980, um novo padrão de consumo foi criado, sustentado 

num tripé: baixo custo de produção, rápido escoamento da distribuição e preços 

atrativos. A descentralização da produção conjugada com negociações em escala global 

viabilizaram a venda de cerca de 80 bilhões de roupas por ano em todo mundo, média 
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superior a 11 peças por habitante, segundo Relatório de Atividades da Associação 

Brasileira da Indústria Têxtil - ABIT (2015, p.51). 

A relação de preços é muito significativa: enquanto um vestido de marca de luxo 

custa por volta de R$ 9.000 (nove mil reais), um modelo parecido numa loja de 

departamento sai por R$ 300 (trezentos reais), ou seja, pouco mais de 3% do valor da 

marca de luxo. 

Antigamente, as pessoas costumavam ir uma vez por ano às lojas; recentemente, 

com o fast fashion1 são apresentadas por ano duas, três, até quatro coleções, induzindo o 

consumidor a ver as vitrines com novidades quase todos os dias. As lojas desejam que a 

experiência da visita se repita para aumentar a probabilidade de compra de um novo 

produto. 

De acordo com o documentário “True Cost” (2015), na década de 1960, 95% 

das roupas vendidas nos Estados Unidos eram fabricadas em território norte-americano, 

enquanto hoje esse percentual não passa de 3%.  

Enquanto a produção é deslocada para outros países e/ou regiões, as empresas 

continuam com seus quartéis-generais nos países de origem, responsáveis pela 

idealização de novas coleções, análise do controle de qualidade e, claro, arrecadação 

dos lucros. 

De acordo com o Relatório de Atividades - ABIT (2015, p.56), das cinco 

maiores nações exportadoras de vestuário em 2015, quatro estão localizadas no Sudeste 

Asiático: a China, com US$ 173,4 bilhões em exportações (50%), lidera o ranking por 

conta das zonas econômicas especiais criadas pelo governo chinês para impulsionar o 

desenvolvimento industrial. 

O acelerado crescimento do país nos últimos anos ocasionou um aumento 

gradual dos salários e das condições de trabalho. O resultado foi que as grandes 

confecções se mudaram imediatamente para países como Bangladesh, Vietnã e 

Camboja, onde a competição por postos de trabalho manteve os salários baixos, (cerca 

                                                           
1 Fast fashion significa um padrão de produção e consumo no qual os produtos são fabricados, 

consumidos e descartados – literalmente – rápido. Esse modelo de negócios depende da 

eficiência em fornecimento e produção em termos de custo e tempo de comercialização dos 

produtos ao mercado, que são a essência para orientar e atender a demanda de consumo por 

novos estilos a baixo custo. 
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de US$ 95 mensais contra US$ 126 da China) e, consequentemente, as margens de 

lucro mais altas — em 2015, oficinas de roupas também se expandiram para a África, 

com a instalação de fábricas na Etiópia. 

No Brasil, conforme o Boletim de Desempenho divulgado pela Associação 

Brasileira do Varejo Têxtil – ABVTEX (2015, p.83), os pontos de vendas de roupas são 

pulverizados: pouco mais de 20% do mercado são controlados por grandes redes 

varejistas, enquanto cerca de 30% dos vendedores vivem na informalidade, como 

sacoleiros e camelôs.  

Quase metade do mercado, portanto, é formada por comércio de bairro e redes 

locais. Nos últimos anos, grandes empresas de fast fashion cogitaram abrir lojas no 

Brasil, mas o alto custo de operação e a competição com outras multinacionais fizeram 

com que os executivos das companhias mudassem de ideia. A Figura 1 – Pontos de 

Venda no Brasil ilustra a distribuição do comércio. 

Figura 1 – Pontos de Venda no Brasil  

 

Fonte: Boletim de Desempenho ABVTEX 

Inúmeros são os exemplos das difíceis condições de trabalho oriundas da 

globalização. Em Bangladesh, a força de trabalho é composta por camponeses 

obrigados a sair do interior para a capital em busca de condições mínimas de 

sobrevivência; no Brasil, ela é geralmente formada por imigrantes dos países vizinhos 

que vieram para cá pelo mesmo motivo. 

 

20% -Grandes Redes 
Varejistas

30% - Sacoeiros e 
Camelôs

50% - Comércio de 
bairro e redes locais
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“Basta sair poucas horas de La Paz para encontrar comunidades sem energia”, 

diz João Paulo Cândia Veiga, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP 

(2015), que realizou uma pesquisa com bolivianas que trabalhavam em oficinas de 

costura de São Paulo. 

“Nas entrevistas, nos surpreendemos porque elas sabem que vão 

trabalhar muito e ganhar pouco, o que já é uma oportunidade que não 

teriam nos seus países de origem.”.  

Como explica a professora Marcela Soares, da Universidade Federal Fluminense 

(2015), com o aumento da mão de obra disponível por conta da globalização, há uma 

quantidade quase permanente de pessoas dispostas a vender sua força de trabalho por 

salários baixíssimos. 

As contradições da cadeia produtiva de roupas no Brasil, no entanto, não estão 

restritas ao momento da confecção das peças: com um volume colhido de 1,4 milhão de 

toneladas em 2015, o país é um dos cinco maiores produtores de algodão do mundo, 

conforme Relatório Trimestral de Variação do Produto Interno Bruto PIB (2016, p.19). 

E o cultivo de algodão é um dos que mais utiliza agrotóxicos para combate de pragas.  

“O trabalhador rural que realiza a sinalização para a aplicação do veneno é 

exposto com a pulverização das substâncias”, diz Elias D’Angelo (2015), secretário da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura – (CNTA), que na infância 

trabalhou na colheita manual do algodão em plantações de Goiás. 

De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), quase 21 

milhões de pessoas no mundo estão expostas a trabalhos forçados. Das vítimas, 11,5 

milhões são mulheres. “Não há um consenso definido sobre o conceito de exploração do 

trabalho, mas podemos dizer que ele está presente em todos os setores da economia”, 

diz Hans Von Rohland, porta-voz da OIT (2015). 

É com esse espírito que se propõe a análise dos fatos que veem alterando as 

relações pessoais, de trabalho e o bem-estar nas últimas décadas, e contribuindo assim 

para o avanço desse debate. 

Nesta década, tem sido cada vez menos frequente a fabricação de um produto 

integralmente por uma só empresa; a divisão do trabalho a partir da revolução industrial 

sempre existiu, mas nunca se observou tanta fragmentação, velocidade e diversidade 

produtiva. 
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Os produtores unem esforços de várias empresas do mesmo país ou até de países 

diferentes que formam verdadeiras cadeias globais, agregando valor para produtos e 

serviços e integrando produção, distribuição e consumo. 

A cadeia global de valor pode ser resumida a um conjunto de atividades 

desempenhadas por uma organização desde as relações com os fornecedores e ciclos de 

produção e de venda até à fase da distribuição final. (PORTER, 1989, p.187).  

Nesse contexto, o setor têxtil e de confecção brasileiro tem destaque no 

comércio mundial pelas dimensões de seu parque têxtil: é a quinta maior indústria têxtil 

do mundo, com participação mundial de 2,4% e a quarta maior em confecção, com 

participação mundial de 2,5%.  

É o segundo maior produtor mundial de denim e o terceiro na produção de 

malhas, segundo o Relatório de Desempenho da ABIT – Associação Brasileira da 

Indústria Têxtil (2015, p.102).  

Além disso, o país é auto suficiente na produção de algodão e concretiza grandes 

investimentos na produção de fibras químicas; produz 9,4 milhões de peças 

confeccionadas ao ano com cerca de 5,3 milhões em peças de vestuário, sendo 

referência mundial em beachwear, jeansweare e homewear (dados de 2015).  

No mercado da moda, o Brasil tem representação expressiva no calendário 

internacional e as criações dos estilistas brasileiros são encontradas em lojas/marcas de 

luxo de cidades referências no mundo da moda, como Nova York, Paris, Milão, 

Londres, Tóquio e Pequim.  

O São Paulo Fashion Week (SPFW) é o maior evento de moda do país. Em 

2009, durante o evento, foi criado o Sistema Moda Brasil, que funciona como um 

instrumento de articulação entre as cadeias produtivas relacionadas ao setor da moda – 

têxtil e de confecções; gemas, jóias e afins, couro, calçados e artefatos.  

Em 2012, o setor têxtil e de confecção mundial movimentou cerca de US$ 744 

bilhões em transações entre países de acordo com o Relatório para América do Sul da 

OMC - Organização Mundial do Comércio (2012. p.44). A previsão para 2020 é que 

este volume deverá ultrapassar US$ 850 bilhões.  

http://ffw.com.br/spfw/
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O Brasil, mesmo sendo a quinta maior indústria têxtil do mundo e a quarta de 

confecção, participa com menos de 0,4% desse mercado exportador. O mundo têxtil é 

mais de 50% asiático, com destaque para a China.  

Os asiáticos, com produção em larga escala, alta tecnologia de produção e custos 

baixos, lideram todas as estatísticas do setor: maiores exportadores, maiores produtores, 

maiores empregadores, maiores produtores de algodão, maiores investimentos, maiores 

empresas. Não são, contudo, só estatísticas positivas que a Ásia acumula nessa área. Os 

indicadores são ruins quanto à remuneração salarial, respeito às leis trabalhistas e ao 

meio ambiente. 

O setor têxtil e de confecção é uma atividade com cerca de 200 anos no Brasil, 

tendo impulsionado muitas outras indústrias e tem sido o grande motor da revolução 

industrial no país. Em 2015, empregava 1,5 milhão de pessoas de forma direta e 8 

milhões indiretamente, com uma distribuição de gênero privilegiando com 75% o 

feminino, de acordo com o Relatório de Atividades da ABIT (2015, p.18).  

A indústria da moda é o segundo maior empregador na indústria de 

transformação e o segundo maior gerador do primeiro emprego. Isso por si só 

demonstra a grande importância econômica e social desse setor que tem capilaridade em 

todo o território nacional. Reúne diferentes características, menos encontradas em 

outros setores: arte, negócios, artesanato e alta tecnologia, com nuances de química, 

física, sociologia e história.  

Conforme dados do Relatório de Atividades da ABIT (2015, p.80), no Brasil 

existem mais de 100 escolas de cursos livres, técnicos, graduação e pós graduação 

ligados ao setor com um faturamento de R$ 100 bilhões/ano e mais de 30 mil empresas.  

Com um investimento médio de R$ 5 bilhões , o setor paga R$ 14 bilhões/ano 

em salários e recolheu R$ 7 bilhões em contribuições federais e impostos em 2015. É 

uma das maiores cadeias integradas do setor. 

Com um dos oito maiores mercados consumidores de vestuário, cama, mesa e 

banho é o que mais cresceu nos últimos dez anos. Entretanto, a participação dos 

produtos importados é considerável no abastecimento do mercado brasileiro.  
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A importação de vestuário, por exemplo, aumentou 24 vezes na última década, 

saltando de US$ 148 milhões para US$ 3,5 bilhões. Em 2015, cerca de 15% do mercado 

total de vestuário foram abastecidos por marcas importadas, ao passo que há dez anos 

atrás, esse índice era de apenas 2%.  

Já no varejo de grande superfície, que relaciona grupo de redes com mais de 100 

lojas, das quais destacam-se a C&A com 290, Renner com 247, Riachuelo com 257 e 

Marisa com 417 lojas, essa proporção dobra e seu viés é de crescimento. 

O perfil do setor têxtil e de confecção em 2015:  

 Faturamento: US$ 39,3 bilhões contra US$ 53,6 bilhões em 2014; 

 Exportações (sem fibra de algodão): US$ 2,4 bilhões, contra US$ 1,2 bilhão em 

2014; 

 Importações (sem fibra de algodão): US$ 5,9 bilhões, contra US$ 7,1 bilhões em 

2014; 

 Saldo da balança comercial (sem fibra de algodão): US$ 4,8 bilhões, contra US$ 

5,9 bilhões em 2014; 

 Investimentos: US$ 869 milhões, contra US$ 1,1 bilhão em 2014; 

 Produção média de confecção: 6,7 bilhões de peças, contra 6,1 bilhões em 2014; 

 Produção média têxtil: 1,8 bilhão de toneladas, contra 2,2 bilhões de toneladas 

em 2014; 

 Trabalhadores: 1,5 milhão de empregados diretos e 8 milhões se adicionarmos 

os indiretos e efeito renda, dos quais 75% são de mão-de-obra feminina; 

 2º maior empregador da indústria de transformação, perdendo apenas para 

alimentos e bebidas; 

 2º setor maior gerador do primeiro emprego; 

 Número de empresas: 32 mil em todo país (formais);  

 Quarto maior parque produtivo de confecção do mundo; 

 Quarto maior produtor de confecção do mundo; 

 Quinto maior produtor têxtil do mundo; 

 Segundo maior produtor e terceiro maior consumidor de denim do mundo; 

 Representa 16,7% dos empregos e 5,7% do faturamento da indústria de 

transformação; 

 A moda brasileira está entre as cinco maiores Semanas de Moda do Mundo. 
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Entretanto, PASTORE (2014) afirma que o impacto das cadeias globais de valor 

é imenso, pois a estimativa da OCDE - Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico é que, de 1995 a 2010, elas alavancaram em 50% a 

interdependência das economias dos países pertencentes ao G-202.  

Como consequência, gerou o aumento da competitividade entre as empresas. No 

ramo de confecção não é diferente, uma vez que um vestido comprado numa loja de 

departamentos percorre com baixo “lead time”, uma cadeia produtiva da qual 

participam vários agentes.  

Assim, esta tese tem como objetivo geral mensurar o impacto econômico e 

social dos Arranjos Produtivos das confecções na atual conjuntura econômica e social 

do Brasil, tal como mostra a Tabela 1 – Produto Interno Bruto em Crise – no período de 

2014 a 2016, e no Arranjo Produtivo Local da Indústria de Confecção da Região de 

Cerquilho e Tietê.  

Apresenta como objetivos específicos analisar indicadores Abrangentes 

(concentrados nas variáveis sociais) e Específicos (relacionados aos resultados 

econômicos interligados das cidades e região).    

O primeiro grupo Abrangentes é representado pelas variáveis das condições de 

vida da população (englobando o Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS) e 

o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios – IDHM e também índices 

demográficos, como por exemplo: grau de urbanização, taxa de natalidade e 

fecundidade, condições de educação, desde grau de analfabetismo ao de formação 

técnica da população e de saúde, com o número de médicos por mil habitantes, 

população em geral e área territorial. 

O segundo grupo Específicos é representado pelas variáveis: volume de 

exportação e importação, condições de infraestrututa, consumo de energia, 

abastecimento de água e esgoto, coleta de lixo e frota de veículos, dados referentes ao 

valor adicionado na agricultura, indústria e serviços, PIB total e PIB per capita das 

cidades, número de empresas, taxa de inflação, representada pelo Índice de Preço ao 

                                                           
2 G -20 é abreviatura para Grupo dos 20, um grupo formado pelos ministros de finanças e chefes 

dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia. Visa favorecer 

a negociação internacional, integrando o princípio de um diálogo ampliado, levando em conta o 

peso econômico crescente de alguns países, que, juntos, representam 90% do PIB mundial, 80% 

do comércio mundial (incluindo o comércio intra-UE) e dois terços da população mundial. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Abreviatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_central
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_pa%C3%ADses_por_PIB_(Paridade_do_Poder_de_Compra)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internacionalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio_mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/UE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_mundial
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Consumidor Ampliado (IPCA), variação real de salário, geração de empregos e níveis 

de desemprego.  

Fazem parte desse grupo, também, indicadores dos níveis de emprego e renda, 

receitas de vendas de produtos e do valor adicionado gerado aos municípios e 

investimentos previstos na indústria e, em particular, no setor de confecção.  

Os indicadores propostos são os meios para medir os níveis de competitividade e 

comparar a realidade concreta com o planejado em termos de quantidade, qualidade e 

oportunidades nas indústrias pertencentes ao APL. 

As variações dos indicadores ao longo do tempo permitem visualizar a evolução, 

tendências, comparar os resultados obtidos com as metas estipuladas e o desempenho do 

setor. Assim, são variáveis qualitativas e quantitativas que provêm de base simples e 

confiável para valorar conquistas, mudanças e desempenho.  

A Tabela 1 – Produto Interno Bruto – mostra a evolução do PIB no período de 

análise. 

Tabela 1 – Produto Interno Bruto da Crise 

Anos Variação Anual Variação Acumulada 

2013 2,7% ---- 

2014 0,5% 0,5% 

2015 -3,8% -3,32% 

2016 -3,6% -6,80% 

2017 0,49* -6,34% 

Fonte: Relatório de Variação Trimestral do PIB - IBGE 

Obs: (*) previsão do Relatório Focus do Banco Central do Brasil de 03/03/2017. 

As consequências de uma crise econômica provocam olhares distintos na medida 

em que se torna uma ameaça ou um desafio para os negócios e indivíduos.  
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Por tais motivos, esta tese apresenta como objeto de reflexão verificar o impacto 

da crise brasileira no APL de Cerquilho e Tietê. Examina minuciosamente o impacto 

dessas consequências nas áreas socias e considera como problema o seguinte 

questionamento: 

 Quais externalidades foram provocadas pela crise em Cerquilho e Tietê, que de 

forma direta ou indireta afetaram o Arranjo Produtivo Local da Indústria de 

Confecção e, em particular, as relações entre empregadores e empregados?    

A pesquisa de campo tem como hipótese, independentemente das empresas 

pertencerem ou não ao APL, que o efeito da crise sobre elas e, consequentemente, na 

vida dos trabalhadores teve diferenças pouco significativas comparativamente ao setor 

industrial brasileiro como um todo e ao setor de confecção em particular. 

As transformações resultantes do “improvement” tecnológico dos últimos 

cinquenta anos, cujas consequências implicaram numa reestruturação produtiva e na 

desestruturação dos mercados de trabalho e no surgimento de novas relações entre 

capital-trabalho, nem sempre favoráveis aos trabalhadores, se sobressaíram frente às 

vantagens competitivas obtidas pelas empresas no APL. 

Por vantagem competitiva entende-se a vantagem que uma empresa tem sobre 

outra do mesmo setor, mesmo quando temporária. Claramente, são justificadas pela 

adoção de políticas inovadoras e diferenciadas por parte destas organizações. As 

empresas participantes de um Arranjo Produtivo Local podem desenvolver vantagens se 

comparadas as não pertencentes devido a vários fatores, tais como: 

 Proximidade física dos produtores e distribuidores ao longo da cadeia de valor, 

com redução de custos de transporte e controles na produção; 

 Maior oferta de mão de obra em termos de quantidade e qualidade devido à 

formação técnica de mão de obra no local com cursos técnicos e faculdades; 

 Troca de informações e conhecimento entre os agentes; 

 Redução do ciclo de produção devido à proximidade dos agentes envolvidos, 

dentre outros. 
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Sendo assim, as organizações oriundas do APL, em época de crise, poderiam ter 

menor dificuldade para manutenção de níveis de produtividade, retorno financeiro sobre 

investimentos e patamar de bem estar dos trabalhadores se comparadas às empresas que 

se encontram fora dos APLs.  

Essa incidência não possui força suficiente para alterar de forma significativa as 

consequências usuais dos setores em crise.  

A pesquisa se inclui, assim, numa ampla somatória de trabalhos que procuram 

identificar os efeitos das políticas públicas no desenvolvimento econômico-social 

conjugados com modelos de gestão eficiente por parte das empresas. 

Metodologia da Pesquisa 

Para atender aos objetivos estabelecidos inicialmente, se fez uso da metodologia 

de estudo de caso, com análise comparativa e pesquisa documental, considerando um 

levantamento de dados secundários extraídos de fontes como: 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);  

 Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT);  

 Organização Mundial do Comércio (OMC);  

 Relatório de Informações Sociais (RAIS),  

 Sindicatos locais;  

 Departamento de Estatíticas das Cidades de Cerquilho e Tietê;  

 Relatório de Desenvolvimento Econômico da FIESP, dentre outros.  

A visão integrada do problema e a possibilidade de identificação dos fatores que 

o influenciam e são influenciados por ele motivaram a pesquisa na formação do tipo de 

Estudo de Caso. 

O ponto de partida foi o ambiente dos APL, na medida em que retrata os efeitos 

das políticas públicas e os modelos de gestão privados, além de traduzir, em termos 

operacionais, as dimensões sociais de interesse, definidas a partir de escolhas teóricas e 

políticas realizadas anteriormente. 

Na sequência, foram realizadas entrevistas com gerentes e diretores das 

empresas que compõem os APLs, dirigentes sindicais, operários das fábricas e prefeitos 

das cidades. 
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De acordo com HOLANDA (2000, p.74), a metodologia de pesquisa pode ser 

compreendida como um “conjunto de métodos, regras e postulados utilizados em 

determinada disciplina e sua aplicação”.  

Já se objetiva assim, apresentar os métodos utilizados para obtenção das 

informações necessárias ao desenvolvimento do projeto. 

LIMA (2008, p.209) indica que as vertentes metodológicas de um projeto são 

três: quantitativas, qualitativas ou mistas e que devem ser coerentes com o objetivo 

traçado.  

Foram realizadas quatorze entrevistas, sendo três com operários de fábricas, um 

funcionário administrativo de empresa local, três gerentes de entidades, um diretor de 

empresa local, um consultor do Sebrae SP, um dirigente sindical, um ex prefeito e dois 

funcionários terceirizados domicilares. Seus objetivos e as questões propostas são 

apresentados a seguir: 

 

Para os operários das fábricas e funcionários administrativos das empresas 

que compõem o APL: 

Objetiva-se captar a percepção dos operários e funcionarios administrativos 

quanto:  

 ao grau de escolaridade exigido na contratação e o conhecimento adquirido ao 

longo de sua vida profissional na empresa, inclusive com treinamentos ao longo 

tempo; 

 aos efeitos da crise econômica nas relações de trabalho, na produtividade da 

empresa e no desempenho do APL; 

 a evolução no nível de qualidade de vida; 

  a variação do investimento da empresa em máquinas e equipamentos, 

impactando sua produtividade, a divisão do trabalho e o modelo de gestão; 

 ao desempenho de indicadores propostos. 
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Para tanto, foram formuladas as seguines questões: 

 O senhor é sindicalizado? 

 Qual o seu grau de escolaridade? O senhor fez alguns cursos para trabalhar na 

empresa? E depois de contratado por quantas horas de treinamentos o senhor já 

passou? 

 Ao longo dos anos, sua vida melhorou quanto a salário, moradia e lazer depois 

que o senhor ingressou no APL? 

 A crise econômica que vivemos tem afetado seu trabalho e sua vida pessoal? De 

que forma? 

 Quais as competências necessárias para se trabalhar no APL? 

 Qual a significância do trabalho neste APL? E para a cidade e para a região? 

 Num passado recente, a empresa trocou máquinas e equipamentos por outras de 

geração tecnológica mais recente? 

Sua forma de trabalho mudou nesse período? Para melhor ou pior? Por quê? A 

empresa adotou novo modelo de gestão?  

 Com relação aos trabalhadores,  os efeitos da crise seriam piores se as empresas 

estivessem fora do APL? 

 É agradável trabalhar nesta empresa? Por quê? 

 Gostaria de completar suas respostas com mais alguma consideração?  

 Dos indicadores apresentados abaixo, aponte em sua opinião aqueles  

que melhoraram (M) ou pioraram (P) na região: 

___Quallidade de vida ___Número de escolas ___Nivel de Criminalidade  

___Salário médio ___Comércio ___Urbanização ___Lazer   ___Nível de 

empregabilidade.  

 Obrigado. 
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Para o consultor do Sebrae e diretor de  grande empresa local: 

Objetiva-se captar a percepção do gerente e diretor da empresa quanto: 

 A importância de trabalhar no APL e seus impactos na vida pessoal e 

profissional; 

 A relação da empresa com parceiros e suas consequências para com o APL; 

 Ao modelo de gestão utilizado e os reflexos da crise nas relações de trabalho 

com seus funcionários, na produtividade da empresa e no desempenho do APL; 

 Ao desempenho de indicadores propostos. 

Para tanto, foram formuladas as seguines questões: 

 O que significa trabalhar neste APL? E para a cidade e região? 

 Quais mudanças ocorreram na empresa decorrentes da crise econômica? 

 Se sim, quais os reflexos em sua vida pessoal, nas atividades profissionais e na 

sua equipe de trabalho? 

 Houve ganhos ou perdas? Se possível as defina? 

 Em sua opinião a proximidade das empresas no APL auxilia na transferência de 

conhecimento?   

 As empresas dentro do APL são mais competitivas em relação as que não 

pertencem ao APL? Por quê? 

 Trabalhar no APL proporciona segurança? E para sua equipe? Por quê? 

 Seus funcionáios participam dos treinamentos oferecidos pela empresa? É 

possível medir ganhos de produtividade no médio prazo? 

 Com a crise econômica, a empresa: 

Terceirizou mais atividadades? 

Fez aporte de máquinas e equipamentos de última geração tecnológica? 

Reduziu o número de funcionários? 

Obteve aporte de capital? 

Mudou o Modelo de  Gestão? Caso positivo, de que forma? 

 Com relação aos trabalhadores, os efeitos da crise seriam piores se as empresas 

estivessem fora do APL? 

 O volume de matérias primas e produtos acabados importados cresceram ou 

diminuiram depois de iniciada a crise? Por quê? 
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 Gostaria de completar suas respostas com mais alguma consideração?  

 Dos indicadores apresentados abaixo, aponte em sua opinião aqueles que 

melhoraram (M) ou pioraram (P) na região: 

___Quallidade de vida ___Número de escolas ___Nível de Criminalidadde 

___Salário médio ___Comércio ___Urbanização ___Lazer  ___Nível de 

empregabilidade.  

 Obrigado. 

 

Para os dirigentes sindicais: 

Objetiva-se captar a percepção dos dirigentes sindicais quanto: 

 Ao papel do sindicato nas relações de trabalho, nas reinvidicações salarias e seus 

reflexos na qualidade de vida do trabalhador; 

 A relação do Sindicato e suas consequências para com o APL e os parceiros, tais 

como: prefeitura, empresas e entidades de classe; 

 Ao desempenho de indicadores propostos. 

Para tanto, foram formuladas as seguines questões: 

 Atualmente, quais são as maiores reinvidicações trabalhistas? 

 Os pisos salariais das diversas categorais tem tido aumento real? 

 O sindicato nos últimos tempos tem tido mais filiados? Quantas pessoas 

atualmente são filiadas? 

 O que significa para o senhor o APL? E para a cidade e região? 

 O APL contribui para o desenvolvimento das empresas? De que forma? 

 Recentemente as empresas têm modificado sua forma de trabalhar? Introduziram 

novas tecnologias? Quais? Os trabalhadores estão mais produtivos? 

 Em sua opinião a tecnologia ajuda ou atrapalha a empresa a crescer e se 

desenvolver e quais os reflexos para o trabalhador? São sempre ruins? 

 Nos últimos anos, como tem sido o processo de terceirização das empresas? E 

como tem se processado a divisão do trabalho? 

 O volume de matérias primas e produtos acabados importados cresceram ou 

diminuíram após iniciada a crise? Por quê? 
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 Como se dá à relação entre as diretorias das empresas com o sindicato? 

 A prefeitura local fornece algum tipo de ajuda para o sindicato e os 

trabalhadores? Qual? 

 Com relação aos trabalhadores, os efeitos da crise seriam piores se as empresas 

estivessem fora do APL? 

 A satisfação de trabalhar no APL tem diminuido nos últimos tempos? Sim ou 

não e por quê? 

 A qualidade de vida do trabalhado melhorou? Sim ou não e por quê?    

 Gostaria de completar suas respostas com mais alguma consideração?  

 Dos indicadores apresentados abaixo, aponte na sua opinião aqueles que 

melhoraram (M) ou pioraram (P) na região: 

___Quallidade de vida ___Número de escolas ___Nível de Criminalidade  

___Salário médio ___Comércio ___Urbanização ___Lazer  ___Nível de 

empregabilidade.  

 Obrigado. 

 

Para as Associações de Classe, Diretor da Secretaria de Desenvolvimento 

Estadual e ex Prefeito da cidade de Tietê: 

Objetiva-se captar a percepção dos dirigentes das associações de classe, do 

diretor da secretaria de desenvolvimento estadual e ex prefeito quanto: 

 Ao papel de cada entidade dentro do APL e como interagem entre si; 

 As contribuições efetivas de cada um e suas consequências para as empresas, a 

cidade e região e a qualidade de vida dos trabalhadores; 

 Ao desempenho de indicadores propostos. 

Para tanto, foram formuladas as seguines questões: 

 O que significa para o município o APL? E para a região? 

 Quais as consequências da crise econômica na cidade e região? 

 De que forma o município tem contribuído para minimizar essas consequências? 

 Como se dá o ajuda do governo estadual federal com relação a financiamentos, 

apoio gerencial, treinamentos, infraestrutura, etc..? É adequado? Porquê? Em 

caso negativo, como poderia melhorar? 
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 O município fornece algum tipo de ajuda para o sindicato e os trabalhadores? 

Qual? 

  Em sua opinião, vale a pena a existência do APL na região? Por quê? 

 Com relação aos trabalhadores, os efeitos da crise seriam piores se as empresas 

estivessem fora do APL? 

 A infraestrutura local em relação a transporte, saneamento básico, comunicação, 

etc., tem sido fator de ganhos de competitivadade para empresas e trabalhadores 

ou tem sido fator de perda de competitivadade  para ambos? 

 Gostaria de completar suas respostas com mais alguma consideração?  

 Dos indicadores apresentados abaixo, aponte em sua opinião aqueles que 

melhoraram (M) ou pioraram (P) na região: 

___Quallidade de vida ___Número de escolas ___Nível de Criminalidade  

___Salário médio ___Comércio ___Urbanização ___Lazer  ___Nível de 

empregabilidade.  

 Obrigado.  

 

As Cidades de Cerquilho e Tietê. 

A pesquisa foi realizada nas cidades de Cerquilho e Tietê, localizadas no interior 

do Estado de São Paulo. Os dois municípios estão localizados a 130 km da capital e 

possuem uma população de cerca de 82.000  habitantes pelo senso do IBGE de 2009, e 

têm como região de Governo as cidades de Itapetininga e Sorocaba, e como região 

administrativa, Sorocaba.  

O Município de Tietê foi fundado em 1842 e possui cento e setenta e cinco anos 

de existência. Está situado na Região Metropolitana de Sorocaba e conforme senso do 

IBGE, em 2009 sua população era de 36.211 (trinta e seis mil, duzentos e onze) 

habitantes, com densidade populacional de 86,6 hab/km2, correspondente a uma área de 

392,509 km2. 

A cidade encontra-se no médio baixo curso do rio Tietê, numa região 

fisiográfica chamada Depressão Periférica do Estado de São Paulo. O início  deu-se com 

o desbravamento dos bandeirantes no interior paulista através do rio Tietê.  
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Pessoas atraídas pela feritilidade do solo e aventureiros vieram para a região. 

Próximo à embocadura do Ribeirão do Pito (acesso Ribeirão da Serra), estava 

localizado um ancadouro de canoas formado pelas monsões que vinham de Cuiabá 

carregadas de ouro e pedras preciosas. Aos poucos foram sendo construídas habitações 

e formou-se um vilarejo, chamado de Pirapora de Curuçá. 

Esse nome surgiu em razão de uma pedra localizada na margem do rio, que os 

índios chamavam de Curuçu-Guaçu, (que em tupi significa cruz), uma vez que havia 

uma entalhada na pedra.   

Por volta do fim do século XVIII, a região abrigou o mais importante porto de 

reabastecimento e descanso dos bandeiras que saíram de Porto Feliz. Em 1750, o 

vigário Francisco Campos fazendo um levantamento do que hoje pode ser considerado 

como um censo, constatou a existência de cerca de cento e quarenta casas.  

Em 1811, Pirapora do Curuça foi elevada à condição de freguesia da Santíssima 

Trindade da Pirapora do Curuça, e em março de 1842, a freguesia virou município e o 

nome da vila perdurou até 1867, quando passou a ser chamado de Tietê. 

Em função de sua grande extensão territorial, a agrícultura foi a principal 

atividade econômica da cidade até a primeira metade do século passado, prevalecendo 

as culturas de café, milho e posteriormente cana de açúçar. A característica principal da 

região é a existência de grande número de propriedades rurais com plantações 

diversificadas. 

A concentração da produção em determinada cultura, somada à fertilidade do 

solo e abundância de água, poderiam acelerar ações conjuntas, tais como: investimentos 

para construção de silos para armazenagem de grãos, transporte em larga escala,  

desenvolvimento de tecnologia para produção de sementes selecionadas, defensivos, 

remédios, compra de insumos e implementos agrícolas.  Cooperativas de crédito e 

treinamento de mão de obra não estariam fora desses projetos. Todavia, tal fato não 

ocorreu. 

Por sua vez, gradualmente, o excedente de capital oriundo da agricultura foi 

canalizados para o setor industrial. No início, com a produção de madeira e móveis, 

depois, com produtos alimentícios e a partir da segunda metade do século passado, de 
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forma intensa, na indústria textil e de confecção. A construção civil também teve 

destaque, mas foi a confecção que mais se desenvolveu na cidade e região. 

É importante frisar o papel do comércio, com crescimento constante, 

principalmente relacionado ao setor automotivo e ao varejo de pequenos 

estabelecimentos.  

O setor de transporte e serviços, impulsionado pela indústria local e agricultura, 

não pode ser desconsiderado, com quase mil e quatrocentas empresas antes da crise, em 

2013. 

 A partir da década de 90, a indústria têxtil e de confecção já era uma realidade 

na região e no início deste século, foi criado o Arranjo Produtivo Local da Indústria de 

Confecção. 

Todo o detalhamento da formação do APL está relatado no item 1.3 – APL local 

da Indústria de Confecção de Cerquilho e Tietê - incluindo o papel dos incentivos e 

investimentos governamentais frente ao projeto, das associações de classe, das 

prefeituras, dos orgãos consultivos, da população e das empresas. 

Em 2013, conforme dados do Relatório Trimestral de Variação do PIB (IBGE, 

p.59), a atividade econômica da cidade era dividida da seguinte forma: 41,1% do setor 

de serviços, 33,2% do setor industrial, 13,2% na geração de tributos e 3,2% da atividade 

agrícola. Da totalidade do setor manufatureiro, cerca de 80% refere-se à indústria 

textil e de confecção, quanto à número de empresas, geração de empregos, níveis de 

remuneração e pagamento de tributos, conforme relato das prefeituras locais, do Sebrae 

SP e da Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia do Estado de São Paulo. 

Observa-se a grande mudança da participação do setor industrial e de serviços 

no PIB da cidade, ou seja, da década de 80 até hoje as posições se inverteram, pois o 

setor industrial perfazia mais de 50% do PIB e atualmente, representa pouco mais de um 

terço (33,2%). O setor de serviços é o maior e, sozinho, atinge 41,1% da produção da 

riqueza local.  

A cidade de Cerquilho é mais recente, foi fundada em abril de 1948 e possui 

sessenta e nove anos. O termo cerquilho é de origem espanhola (cerquillo) que significa 

cercado. 
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O início da ocupação teve início por volta de 1811, com um cercado de pau a 

pique usado como pousada de tropeiros que iam à feira no município de Sorocaba. A 

região era composta por fazendas e o centro comercial ficava em Tietê.  

Em 1822, a Cia de Ferro Sorocabana construiu uma pequena estação de trem a 

poucos metros do antigo “cerquinho”, que a partir daí ganhou o nome de Cerquilho. 

A partir da visita de Dom Pedro II, nesse mesmo ano, para inaugurar a ponte da 

ferrovia entre Cerquilho e Laranjal Paulista, a região começou a crescer e se 

desenvolver mais rapidamenente, com novos fazendeiros que fizeram um pequeno 

vilarejo. 

O ciclo do café foi determinante para o desenvolvimento da região, pois o 

vilarejo cresceu agregando cerca de duzentas famílias por volta de 1900. Em 1914, o 

povoado passou a se chamar de Vila da Freguesia de São José do Cerquilho, sendo 

promovida a condição de destrito em 1915. 

Em 1948, foi promulgada a Lei que tornou Cerquilho um município 

independente. Conforme senso do IBGE de 2009, possui 45.142 (quarenta de cinco mil, 

cento e quarenta e dois) habitantes e um dos melhores índices de qualidade de vida das 

cidades do interior paulista, com 100% de oferecimento de rede de água e esgoto e 

pavimentação das ruas. 

Uma caracterísitica relevante é a de que 94,8% da população vivem na cidade e 

somente 5,2% no campo; outra é a de que sua extensão é de um quarto se comparada à 

de Tietê, mas seu PIB é quatro vezes maior que a cidade vizinha. 

Da mesma forma como em quase todas as cidades brasilerias, a atividade 

agrícola foi a precursora de sua economia, e como Tietê, a plantação de café, milho e 

cana de açucar tiveram maior destaque.  

As duas cidades são próximas uma da outra, e o excedente de capital advindo da 

agricultura também foi canalizado para a indústria, só que de forma mais ágil e rápida. 

Em poucos anos, o setor textil e de confecção em Cerquilho já era uma realidade.     

A cidade possui setenta e cinco anos, quase cem anos (96) a menos que Tietê e 

seu PIB per capita é duas vezes maior. Além do setor textil e de confecção, possui 

indústrias para produção de alimentos, madeira e móveis.  
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É relevante na cidade o setor comercial e de serviços. O comércio possui um 

terço de suas empresas ligadas à indústria automotiva e dois terços pulverizados através 

de pequenas lojas.  

Igualmente à Tietê, da totalidade do setor industrial, cerca de 80% refere-se 

ao textil e de confecção, quanto à número de empresas, geração de empregos, níveis de 

remuneração e pagamento de tributos. 

Na economia, a indústria tem quase 40% da atividade local e o APL tem papel 

relevante nesse processo. O setor de serviços representa 35% do total, portanto menor 

que o industrial e, ao contrário de Tietê, que tem no setor de serviços a principal fonte 

de riqueza. 

Segundo dados do Relatório Trimestral de Variação do PIB (IBGE, p.60), 38% 

das atividades econômicas se concentram no setor indústrial, 35,3% no setor de 

serviços, 3,2% no setor da agropecuária, 13,7% na geração de tributos e 9,8% na 

administração pública. 

As duas cidades possuem quase 100% de abastecimento de água, esgoto 

sanitário, coleta de lixo e seus niveis de qualidade de vida é considerado alto. Os 

indicadores abrangentes e específicos serão apresentados no capítulo 3 e o Capítulo 1 

abordará os ganhos obtidos com a criação do APL, isto é, as melhorais obtidas e os 

efeitos da crise econômica no APL, nas cidades e na região.  

As análises das entrevistas foram divididas em três grupos: A primeira, com 

representantes das entidades de classe, diretor de secretaria de desenvolvimento estadual 

e ex prefeito da  cidade de Tietê; a segunda, com consultor e diretor de grande empresa 

local e a terceira, operários, funcionários administrativos das empresas e dirigentes 

sindicais. 

Estrutura da Tese 

O trabalho está estruturado da seguinte fora: o Capítulo 1 aborda os arranjos 

produtivos locais, sua criação, objetivos institucionais e as diferentes visões estratégicas 

para o desenvolvimento econômico e social da região, empresas e trabalhadores. 
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O Capitulo 2 mostra de forma resumida os modelos de gestão utilizados nas 

empresas globalizadas neste século, enfocando o papel social da pequena empresa 

dentro do APL e questões estratégicas de seu desempenho com reflexos diretos nos 

trabalhadores e no próprio aglomerado.  

O Capítulo 3 faz uma análise dos indicadores socioeconômicos das cidades de 

Cerquilho e Tietê no período de 2.000 a 2014, no que diz respeito a dez itens, tais como: 

condições de vida, demografia, educação, emprego e renda, exportação e importação, 

indicadores econômicos, de infraestrutura, saúde, território e investimentos anunciados, 

divididos em dois grupos: abrangentes e específicos. 

O Capítulo 4 apresenta a tabulação e análise dos dados coletados da pesquisa de 

campo e documental. Por fim, no Capítulo 5 são apresentadas as considerações finais e 

as conclusões do trabalho.  
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Capítulo 1 – Arranjo Produtivo Local: Políticas Públicas e Estratégias para 

Desenvolvimento Econômico e Social 

O capítulo está dividido em três partes: a primeira, Do Conceito às Políticas 

Públicas, descreve o que é um APL, sua evolução histórica e seu papel nas políticas 

públicas. A segunda, Das Estratégias para o Desenvolvimento Econômico e Social, 

aborda a forma por meio do qual o APL contribui para o crescimento regional e, por 

fim, na terceira, considerações sobre o APL da Indústria de Confecção de Cerquilho e 

Tietê no Contexto Brasileiro. 

1.1 - Do Conceito às Políticas Públicas 

Experiências em países desenvolvidos como Estados Unidos, Inglaterra, Itália e 

França e em desenvolvimento como Brasil, China, Índia e África do Sul evidenciam que 

uma forma de potencializar as vantagens competitivas de conjuntos de empresas 

regionais e aumentar sua produtividade e competitividade é ou pode ser feita através do 

Arranjo Produtivo Local (APL),  

Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

em seu Relatório sobre Arranjo Produtivo Local (2015, p.34) o APL é:  

“constituído por aglomerações de empresas com a mesma 

especialização produtiva e que se localizam em um mesmo espaço 

geográfico. As empresas mantêm vínculos de articulação, interação, 

cooperação e aprendizagem entre si, contando também com apoio de 

instituições locais como governo, associações empresariais, 

instituições de crédito, ensino e pesquisa”. 

Espera-se que o APL tenha reflexos positivos no bem-estar e qualidade de vida 

dos trabalhadores. É um fenômeno que envolve especialmente as micro e pequenas 

empresas.  

A aglomeração de empresas é um tema relevante no desenvolvimento regional, 

pois na medida em que essas empresas vendem para outras regiões, reforçam o próprio 

pólo de desenvolvimento, além de atrair mais pessoas, elevar a renda e induzir 

investimentos em infraestrutura.  

Como resultado, atraem empresas do setor de serviços para atender as 

necessidades de demanda, fruto da aglomeração de pessoas e da procura por serviços 

públicos, ora na região central, ora nas regiões adjacentes ao aglomerado. 
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Há outras possibilidades para se definir a concentração de empresas, que, 

conjugadas com politicas públicas, geram outros tipos de aglomerações. Por exemplo, 

os centros industriais, característicos das grandes metrópoles. Eles são grandes e 

diversificadas aglomerações industriais onde as empresas de maior porte têm papel 

importante, mas sem haver necessariamente grandes sinergias e relações entre elas. 

Pode-se citar como exemplo: a região do ABC, as regiões metropolitanas de Belo 

Horizonte e Porto Alegre. 

O conceito de polo de desenvolvimento está relacionado às políticas públicas 

especificadas de âmbito nacional, cujo objetivo é o de incentivar o desenvolvimento dos 

centros industriais em regiões menos desenvolvidas. No caso brasileiro, principalmente 

a partir da década de 60, o polo visava à atração rápida de empresas nos setores 

mecânico e metalúrgico, via políticas de substituição de importações e apoio à 

exportação. 

No entanto, observou-se que o resultado mais comum nos polos de 

desenvolvimento foi a atração de empresas que buscavam incentivos fiscais, mercados 

consumidores, boas condições de logística, acesso a serviços urbanos e/ou mão de obra 

especializada.  

Outro tipo de agomeração é o denominado complexo industrial, definido por 

HADDAD (pag.248,2008) como:  

“um conjunto de atividades que ocorrem numa dada 

localidade e pertencem a um grupo ou subsistema de atividades que 

estão sujeitas a importantes inter-relações de produção, 

comercialização e tecnologia”. 

Podem-se citar os exemplos das indústrias petroquímica, eletroeletrônica, 

automobilistica e siderúrgica.  

No Brasil, os complexos foram fortemente induzidos por políticas 

governamentais a partir da década de 50 no setor automobilístico e na década de 70 pelo 

setor petroquímico.  O objetivo principal foi a substituição de importações, aumento das 

exportações e a melhora da competitividade externa das empresas pertencentes a 

cadeias industriais específicas.  

O instrumento desses complexos foi a criação e/ou atração de grandes empresas 

com potencial não só para substituir importações como também exportar produtos. 
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Regionalmente, essas políticas potencializavam as condições para que regiões 

menos desenvolvidas pudessem incrementar seu crescimento desde que dispusessem de 

boas fontes de insumos e vantagens logísticas. 

A partir das décadas de 80 e 90, tendo como base os distritos industriais 

italianos, o “Vale do Silício” na Califónia e principalmente a elevada renda per capita 

dessas regiões, foi se consolidando outro conceito para determinados tipos de 

concentração de empresas.  

Assim, o conceito de arranjo produtivo local, fixou como base um novo 

paradígma e os resultados das experiências históricas.  Desde as décadas de 80 e 90, 

credita-se parte de seu sucesso a um grau de intervenção menor do Estado na economia, 

a uma política industrial focada no aproveitamento de externalidades positivas 

localmente difundidas e produzidas por entidades privadas. Essa é a principal diferença 

frente aos casos anteriores.  

Nesse sentido, muda-se o paradigma da política industrial, antes ancorada em 

incentivos diretos às exportações, substituições de importações e intervenção estatal de 

forte impacto fiscal ou financeiro, para uma política de gestão compartilhada, baseada 

na orientação e participação de planejamento conjunto nas decisões, objetivando uma 

melhor competitividade das empresas.  

A cooperação tem, nessas experiências, uma enorme importância econômica, 

competitiva, política e social, e esses são os principais aspectos que se busca no 

incentivo ou na replicação dessa experiência.   

Credita-se aos elevados níveis de cooperação dentro dos APL parte dos ganhos 

competitivos obtidos desde as décadas de 80 e 90 pelas empresas.  

A cooperação possui vários significados, sendo necessário definir claramente os 

tipos de cooperação para que se possa entender seu papel dentro do APL.  

Conforme Relatório sobre Arranjo Produtivo Local do BNDES (pag 182,2015), 

prevalecem dois tipos: a cooperação multilateral e a cooperação bilateral. A cooperação 

multilateral é coordenada por uma instituição representativa e associação coletiva feita 

com autonomia decisória.  
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Exemplos dessa cooperação multilateral são o sindicato, associação de 

produtores, uma cooperativa de crédito, um consórcio de exportação, um centro de 

tecnologia ou treinamento de mão de obra de gestão coletiva ou associações.  

A  cooperação bilateral se caracteriza pela colaboração feita para se solucionar 

objetivos específicos, limitados e sem autonomia decisória, independentemente da 

negociação e do objetivo predefinido entre as partes.  

Ela pode ser exemplificada por relações formais e informais de troca de 

conhecimento, compra de tecnologia, formação de joint ventures, desenvolvimento 

conjunto e relações de longo prazo entre cliente-fornecedor.  

A cooperação multilateral possui uma característica principal que é a de dispor 

de um grande número de pequenas e médias empresas trabalhando próximas umas das 

outras. Estas vão exercer atividades por vezes complementares, agilizando o processo 

produtivo dentro da cadeia e funcionando de forma mais integrada como se fosse uma 

organização só. 

Para que funcione adequadamente, esse tipo de colaboração depende da 

proximidade local, de um alto nivel de confiança entre as empresas e de um elevado 

senso de comunidade. MYELKA e FARINELLI (pag.79,2004) aqui reproduzida na 

Tabela 2 que representa a Tipologia consagrada de APL. 

É de se esperar que participar de um APL fortalece as empresas, pois juntas 

formam um grupo articulado e importante para a sua região, facilitando a interação com 

o governo, associações empresariais e de produtores, órgãos públicos, instituições de 

crédito, de ensino e pesquisa. 
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Tabela 2 – Tipologia Consagrada de APL 

Itens APLs 

Informais 

APLs 

Organizados 

APLs Inovadores 

Existência de Liderença Baixo Baixo e médio Alto 

Tamanho das firmas Micro e pequena MPME MPME e Grandes 

Capacidade iniciativa Pequena Alguma Continua 

Confiança interna Pequena Alta Alta 

Nível de tecnologia Pequena Media Média 

Linkages Algum Algum Difundido 

Cooperação Pequena Algum e alta Alta 

Competição Alta Alta Media e alta 

Novos produtos Poucos; nenhum Alguns Continuamente 

Exportação Pouca; nenhuma Média e alta Alta 

 Fonte: MYELKA e FARINELLI 

Observa-se na tabela como os diferenciais entre APLs informais e inovadores 

são significativos. No APL Inovador existe forte liderança local e é constituído por 

todos os tipos de empresas, das micros às grandes, atuando próximas umas das outras e 

o nível tecnólogico de seus produtos é de padrão médio. 

No caso do APL Informal, prevalecem as micro e pequenas empresas, com 

baixos níveis de tecnologia e de liderança. O grau de competição entre elas é alto, pois 

muitas vezes competem pelos mesmos segmentos de clientes com produtos pouco 

inovadores. Normalmente, não atuam no mercado externo. 

Por sua vez, de maneira oposta, os APL Inovadores exportam produtos, o que de 

certa forma implica a necessidade constante de se diferenciar e inovar; competem em 

novos segmentos de mercados com grau menor de concorrência entre as empresas e o 

nível de cooperação entre os parceiros é mais elevado. 

O papel social desse tipo de APL é relevante, pois contribui não só para a 

geração de empregos e renda da população local, mas torna-se o ponto central que 

aglutina trabalhadores, empresários, entidades de classe, prefeituras e orgãos 

governamentais no sentido de desenvolver a região e melhorar a qualidade de vida da 

população. 
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Além disso, torna os participantes mais articulados, trabalhando de forma 

cooperativa e trocando informações, e, assim, gera melhorias e novas ideias para todos.  

No Arranjo Produtivo Local, o grupo de empresas tem objetivos comuns e um 

comitê gestor, que acompanham o plano de trabalho estabelecido para as mesmas.  

Considerando-se a localização das empresas dentro do APL e o nível de 

cooperação entre elas, parece determinar seu grau de sucesso os seguintes fatores: 

Localização dentro do APL: 

 Sedes administrativas das empresas; 

 Desenvolvimento de produtos; 

 Desenvolvimento de máquinas e matérias primas; 

 Presença de instituições de desenvolvimento tecnológico; 

 Presença de instituições de apoio à gestão (planejamento) das 

empresas;  

 Propriedade de marcas e patentes; 

 Acesso a mão de obra especializada; 

 Sistema produtivo completo; e 

 Decisões de investimento e financiamento. 

Cooperação dentro do APL: 

 Compartilhamento de serviços fundamentais; 

 Sensibilidade das entidades governamentais às necessidades do 

APL e estreita cooperação entre essas entidades e os representantes das 

empresas; e 

 Grau de confiança mútua entre as partes.  

A crise brasileira de 2015 e 2016, foi uma das razões pelas quais as políticas 

públicas para os APLs fossem colocadas em 2º plano. Tanto os governos (federal, 

estadual e municipal), como empresários e sindicalistas ficaram em compasso de espera 

diante da instabilidade econômica, social e política que o Brasil atravessou no período.  
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Sem estabilidade, os investimentos públicos e privados são duramente afetados. 

No entanto, essas políticas não podem ser esquecidas, pois são instrumentos 

determinantes para a cooperação e troca de conhecimentos criados dentro do APL. 

Esses são fatores fundamentais de sucesso e consequente progresso local e regional. 

Com a criação dos APLs, o papel do governo se modifica substancialmente, pois 

passa a atuar como agente de planejamento participativo do processo de crescimento em 

conjunto com as empresas e entidades e não mais de forma intervencionista como no 

passado. Os financiamentos de projetos e da infraestrutura fazem parte desse processo. 

Uma situação comum é a dificuldade dos empresários de entender o novo papel 

das políticas públicas frente os APLs. Nas reuniões, a primeira reinvidicação dos 

empresários é a de redução da carga tributária e da taxa de juros e os representantes 

governamentais deixam claro que essas questões estão fora da mesa de negociações, 

pois dependem de politicas econômicas elaboradas pelo governo federal.  

Os empresários objetivam, sim, tomar medidas para tornar as empresas mais 

competitivas através da gestão, isto é, pelo financiamento, planejamento e 

monitoramento de projetos levando em conta os recursos regionais disponíveis, 

conforme relato da Diretora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ciência e 

Tecnologia do Estado de São Paulo, Itanna C. Motta em entrevista concedida em 

08/12/2016 (Apêndice 1).       

Nas cidades onde os APL são parte importante da economia local, a política 

parece ser menos conflituosa, mais consensual, baseada no diálogo e união de forças ao 

invés da forte divisão entre “nós” (situação) e “eles” (oposição). 

Essas aglomerações, quando muito avançadas, são catalisadoras do 

desenvolvimento de suas regiões e costumam ter instituições que lideram 

cooperativamente com a prefeitura local e governo estadual, ações de planejamento 

participativo e integração entre as empresas. 

Assim, pode-se considerar que os APLs têm como objetivos:  

 estudar como a política industrial pode se tornar mais eficiente, e 

portanto, geradora de empregos diretos e indiretos; 

 mostrar que os APLs brasileiros, mesmo em nível de 

desenvolvimento inferior a seus pares internacionais, podem responder 
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rapidamente às políticas públicas de apoio e cooperação e competir 

internacionalmente em condições de igualdade; 

 mostrar que o APL pode contribuir com políticas regionais e 

sociais na localidade onde atua; 

 contribuir localmente para uma melhor distribuição de renda e 

universalização de infraestrutura e serviços públicos; e 

 contribuir para melhorar as condições de vida dos trabalhadores 

pertencentes ao aglomerado e fora dele.  

É importante frisar que podem existir aglomerações setoriais que não são APLs, 

uma vez que inexistem vantagens competitivas locais de abrangência setorial. O 

conceito de APL traz implícito que a localização é uma vantagem competitiva 

significativa para as empresas instaladas e que essa vantagem não é decorrente da 

proximidade local e sim do setor de atividade, pois existe sinergia entre as empresas. 

As pequenas e médias empresas possuem forte dependência da localização, pois: 

 Não possuem facilidade em abrir escritórios em vários lugares; 

 Tem dificuldade de mudança de localidade em função do custo de 

investimento para a mudança; 

 O empresário precisa estar presente no dia a dia da gestão e a 

localização pode ser um problema; e 

 Dependem muito da infraestrutura local devido a pouca 

mobilidade de seus fatores de produção. 

Dessa forma, aglomerações onde pequenas empresas tem pouca importância, 

muitas vezes não podem ser caracterizadas como APL, porque suas empresas não 

dependem significativamente de: 

 Ganhos de escala ou de escopo3 devido à cooperação entre elas; e 

                                                           
3 Ganhos de escala ou de escopo ocorrem quando a expansão da capacidade de produção de uma 

empresa ou indústria provoca um aumento na quantidade total produzida sem um aumento 

proporcional no custo de produção. Ganhos de escopo existe numa empresa quando o valor dos 

produtos e serviços que a empresa vende aumenta como uma função do número de negócios que 

ela opera. O termo "escopo", nessa definição, refere-se à variedade de negócios que uma 

empresa diversificada opera. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neg%C3%B3cio
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 Da proximidade de suas plantas e dos concorrentes para obter 

serviços especializados e demanda por tecnologia nos centros de pesquisa e 

desenvolvimento. 

Um exemplo clássico dessa situação é o distrito industrial de Manaus. 

Certamente possui uma das maiores aglomerações de empresa do setor eletrônico do 

país, mas não é considerado um APL. 

1.2 - Estratégais para o Desenvolvimento Econômico e Social 

A ação de um polo de desenvolvimento, ao atrair investimentos para uma região, 

geralmente cria ou reforça aglomerados de empresas. Essas, na medida em que vendam 

produtos e serviços para outras regiões, reforçam o próprio polo de desenvolvimento, 

uma vez que elevam a renda, geram empregos e induzem investimentos públicos em 

infraestrutura.  

Como consequência, atraem mais empresas, em particular do setor de serviços 

para atender à crescente demanda produtiva, pessoal e pública, num primeiro momento 

dessa região e posteriormente das regiões adjacentes. Esse é o ciclo de desenvolvimento 

regional mostrado anteriormente e representado na Figura 2 - Ciclo de Desenvolvimento 

Regional. 

Figura 2 – Ciclo de Desenvolvimetno Regional 

 

Fonte: Autor 
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A fase inicial é composta pela aglomeração de empresas que, num momento 

seguinte, de maneira espontânea ou conduzida pelo governo, se transforma num Arranjo 

Produtivo Local.  

O APL funciona como uma alavanca para o desenvolvimento, na medida em que 

o fortalecimento das empresas contribui para geração de riquezas, isto é: criação de 

empregos, renda, desenvolvimento de pessoas, arrecadação de impostos, investimentos 

públicos, e, consequentemente, o aumento do nível de qualidade de vida da população.  

Nas cidades de Cerquilho e Tietê, esse procedimento não foi diferente, pois logo 

um polo industrial foi sendo formado com o nascimento natural de várias indústrais do 

setor de confecção próximas uma das outras até chegar a se constituir num aglomerado 

de empresas.  

No momento seguinte, sob a coordenação do governo estadual e da Fiesp, foram 

tomadas diversas medidas para a criação do APL. Dentre elas, podem-se destacar:  

 venda de terrenos em condições especiais de pagamento para 

montagem das empresas,  

 criação de centros educacionais para formação de mão de obra,  

 liberação de crédito para investimento em máquinas e 

equipamentos através das linhas de fomento dos bancos estaduais,  

 apoio gerencial do Sebrae São Paulo na implantação do Programa 

de Competitividade para as empresas, dentre outras.   

Este, então, é o ponto central deste trabalho, ou seja, investigar como tudo isso 

acontece dentro do APL da Índústria de Confecção de Cerquilho e Tietê e os efeitos da 

crise econômica de 2015 e 2106 sobre todos os agentes envolvidos.   

O APL é constituido por um aglomerado de empresas de mesma especialização 

produtiva e localizadas próximas umas das outras, ou seja, na mesma região geográfica. 

As empresas trabalham de forma integrada, cooperando entre si, trocando 

conhecimentos e usufuem do apoio de instituições locais como governo, associações de 

classe e instituições de crédito, ensino e pesquisa. 
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Um fator relevante ligado ao desenvovimento regional e que não pode deixar de 

ser ignorado é o binômio inovação – tecnologia. Em setores de tecnologia mais 

complexa, as atividades criativas, de pesquisa e desenvolvimento se beneficiam 

enormemente da concentração de um grande número de pessoas em locais próximos, 

sendo da mesma empresa ou não.  

As grandes empresas, que possuem departamento de pesquisa e 

desenvolvimento nos centros tecnológicos, obtêm ganhos significativos por estarem 

próximas e por terem contato rápido com profissionais especializados de programação, 

design, da indústria eletroeletrônica, além de fornecedores, clientes, concorrentes e 

outras fontes de inspiração criativa. 

Sendo assim, os resultados obtidos com os investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento podem ser completamente diferentes se os departamentos estiverem 

isolados ou inseridos dentro de um aglomerado de empresas, em razão da dificuldade de 

troca de informações e de mão de obra. 

Existe outra vantagem competitiva relevante para as empresas pertencentes a um 

APL e, por consequência, para o desenvolvimento regional: que é a imagem de 

marketing adquirida a partir de seu sucesso.  

Um APL pode ser formado de diferentes formas: por grandes empresas 

conjugadas às pequenas e médias do mesmo setor; ou se a concentração de empresas 

estiver baseada no elevado patamar tecnológico, ou ainda, se a imagem regional se 

tornar fundamental para a competitividade e se tornar fator aglutinador.  

Além da forma como é constituído, dois fatores inter-relacionados são 

preponderantes para seu sucesso com reflexos nas atividades regionais, de modo que 

vale a pena serem destacados: a localização e cooperação. 

A localização pode ser uma importante vantagem competitiva, 

indepedentemente dos custos de transporte, incentivos fiscais e condições de acesso a 

insumos básicos. Até porque as vantagens ligadas à cooperação criam condições de 

desenvolver a capacidade de inovação das firmas, de difusão dos conhecimentos, de 

acesso a locais especializados e do poder de reação conjunta ou individualmente frente 

às ameaças e oportunidades de mercado.  
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1.2.1. - Políticas Públicas e Desenvolvimento: Ação e Liderança 

Apesar das políticas públicas assumirem papel diferente dentro do APL, de mais 

participação e menos intervenção se comparadas a aglomerados do tipo centros 

industriais, pólo de desenvolvimento e até mesmo dos complexos industriais, sua 

atuação não é menos relevante; ao contrário, é determinante fator de sucesso.  

A atuação governamental se faz presente como elo entre as partes: prefeituras, 

empresas (de diversos portes), associações de classe e trabalhadores. Os agentes 

isolados nem sempre possuem líderes com visão de futuro: entenda-se “pensar” no 

desenvolvimento da cadeia produtiva como um todo e saber sacrificar o resultado no 

curto prazo frente ao de médio e longo prazos, se necessário. 

Independentemente do nível tecnológico, empresas são formadas e dirigidas  por 

pessoas, que trabalham na criação, fabricação, venda e consumo de bens e cometem 

erros de todo tipo.  

Nos APLs, organizações e trabalhadores ficam mais seguros e fortes para 

enfrentar os concorrentes diretos e indiretos, pois desenvolvem confiança na capacidade 

de oferecer soluções criativas e inovadoras de forma individual, regional e até nacional.   

Nesse sentido, os APLs passam a ter uma grande importância para a sociedade 

em termos políticos, culturais e sociais. Sua força está no conhecimento, 

desenvolvimento de atividades criativas, troca de informações técnicas, comerciais e na 

confiança entre as empresas. 

A cooperação institucionalizada, o diálogo de lideranças com o poder público e 

o planejamento, quando realizados de forma coerente, podem contribuir muito para o 

desenvolvimento político e social da região. Cria-se uma “cultura cívica especial4, onde 

se faz política com base no consenso, no interesse coletivo, no respeito às normas de 

disputa e na participação de todos eleitores. 

 

                                                           
4 Cultura cívica especial - Definição do Relatório de Atividades do BNDES para uma 

espécie de republicanismo, onde se aprende a fazer politica baseada no consenso, no 

interesse comum, no repeito a normas de disputa e na participação. Arranjos Produtivos 

Locais e Desenvolvimento, 2015. 



 
 

36 

 

As políticas públicas relacionadas aos APLs possuem grande importância para o 

desenvolvimento regional e nacional da indústra brasileira, pois dentro desse 

aglomerado de empresas, o conhecimento pode ser compartilhado, a imagem regional 

ser construída e ter credibilidade, apresentar um número significativo de empresas 

médias e pequenas de um mesmo segmento, potencializando o desenvolvimento dessas 

organizaçãoes para, consequentemente, se transformarem num APL. 

É dificil pontuar a melhor forma de atuação do governo no desenvolvimento 

regional. Não existe um consenso e nem convergência absoluta sobre como agir, mas o 

investimento no APL, através da gestão e financiamento, pode se tornar excelente 

alternativa. Por exemplo, no APL italiano, nos demais APLs europeus e, em particular, 

nos americanos de alta tecnologia, pode-se dividir a atuação governamental em duas 

frentes com excelentes resultados: compartilhamento de informações e financiamento. 

Compartilhamento de informações objetiva: 

 Viabilizar a infraestrutura de operação; 

 Apoiar o ensino e treinamento de mão de obra; e  

 Apoiar os centros de pesquisa e tecnologia. 

Financiamento objetiva: 

 Realizar investimentos públicos que propiciem benefícios 

importantes para o APL e que por falta de lucratividade não foram considerados 

viáveis para os empresários;  

 Ser elemento mediador na tomada de decisão que respaldem as 

entidades empresariais agindo como catalizador da cooperação e do 

investimento privado; 

 Aportar recursos as entidades participativas no que tange a ganhos 

de escala, serviços de maneira geral; 

 Aportar recursos aos centros tecnológicos; 

 Regulamentar e estruturar as condições que permitam o 

desenvolvimento da imagem regional como fonte de marketing; e 

 Fornecer serviços de infraestrutura.   

Assim, se evidencia o papel relevante das entidades empresariais no processo de 

criação e desenvolvimento do APL.  
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A forma como se consegue organizar o tripé formado pelo aglomerado de 

empresas, representantes legítimos das entidades empresariais, sindicais e políticas 

públicas definirá a existência e a velocidade de crescimento do conceito. 

Desta forma, o governo, através das políticas públicas de planejamento e 

financiamento, as prefeituras com apoio logístico e de transporte, as entidades 

empresarias e de trabalhadores na definição no modelo de gestão interna, poderão 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, pois possibilitará uma 

maior facilidade de locação e aumento de renda. 

 

1.3 - Arranjo Produtivo Local da Indústria de Confecção de Cerquilho e Tietê: 

Formação e Progresso. 

1.3.1 – Introdução 

O Programa de Fomento aos Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Governo de 

São Paulo consolida os arranjos como instrumentos de desenvolvimento econômico 

integrado e como importante estratégia de política pública.  

Esse programa é um marco na política de desenvolvimento regional do Estado 

de São Paulo.  

Para aprimorar ainda mais a competitividade dos APLs, foi criada a Rede 

Paulista de Arranjos Produtivos Locais, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia, com participação do Sebrae-SP, Fiesp e Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Regional.  

A Rede Paulista define as táticas do programa, buscando a estruturação de 

projetos voltados ao aprimoramento de gestão, além de estimular outros fatores, como 

inovação, capacitação, suporte, sustentabilidade e acesso a mercados. 

A Tabela 3 apresenta os principais APLs segundo a Rede Paulista de Arranjos 

Produtivos Locais que já desenvolvem uma forte atividade comercial. 
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Tabela 3 – Principais APLs do Estado de São Paulo. 

APL Setor APL Setor 

Alta Mogiana Cafés especiais Jundiaí Vitivinicultura 

Americana Têxtil e confecções Marília Tec. Da Informação 

Baixada Santista Serviços Logísticos Limeira Semi jóia 

Birigui Calçados infantis Mirassol Móveis 

Bragança Paulista Ferramentaria Pres. Prudente Software 

Cafelândia Produtos pet Panorama Cerâmica vermelha 

Cerquilho/ Tietê Confec. Infantis Piracicaba Cadeia do etanol 

Cunha Cerâmica artística R.M. de São Paulo Móveis 

Diadema Cosméticos Ribeirão Preto Eq. Odontológicos 

Franca Calç. Masculinos Ribeirão Preto Software 

Grande ABC Defesa Santa Cruz do Rio Pardo Couro e Calçados 

Grande ABC Ferramentaria São Jose do Rio Preto Joias 

Grande ABC Metal mecânico Santa Cruz do Rio Pardo Tec. Informação e 

Comunicação. 

Grande ABC Transformados 

plásticos 

São Jose dos Campos Aeroespacial 

Grande ABC Têxtil e confecções São Jose dos Campos Tec. Informação e 

Comunicação. 

Holambra Flores Sertãozinho Metal mecânico 

Ibitinga Bordados de cama, 

mesa e banho 

Tabatinga Art. Têxteis / Bichos 

Pelúcia 

Itapeva Agroindústria Tambaú Cerâmica vermelha 

Itapeva Madeira Tatuí Cerâmica vermelha 

Itu Cerâmica vermelha Vale do Paraíba Leite 

Jaú Calçados femininos Vale do Paraíba Mel 

  Vargem Grande do Sul Cerâmica vermelha 

Fonte: Rede Paulista de APLs.  
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LAZZARESCHI,l e ALVES,P.R. (2014, pag. 222-236) em artigo publicado sobre o 

APL do setor de calçados de Jaú e de Santa Cruz do Rio Pardo, mostram que: 

“as políticas públicas em vigor no Estado de São Paulo estão alinhadas com o 

Termo de Referência para Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento de Arranjos 

Produtivos Locais, criado pelo Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio 

Exterior. De acordo com o Diário Oficial de São Paulo - DOSP (2007), o Secretário de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia institui a Rede Paulista de Apoio aos 

Arranjos Produtivos Locais, formada pela Secretaria do Desenvolvimento, Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e Sebrae – Serviço de Apoio a Micros e 

Pequenas Empresas, com a finalidade empreender ações que objetivem a:  

 
“I - estabelecer, promover, organizar e consolidar a política 

estadual de inovação tecnológica local, através da constituição e 

fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais; II - apoiar e incentivar 

o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, estimulando 

ações nas cadeias produtivas de destaque do Estado; III - colaborar na 

cooperação de recursos financeiros para aplicação no 

desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais; IV - criar e manter o 

Banco de Dados para armazenar dados, informações e identificação 

relativos aos Arranjos Produtivos Locais existentes e a serem 

implantados no Estado; V - selecionar os setores produtivos e as 

regiões a serem apoiados por recursos do Estado na implantação de 

novos Arranjos Produtivos Locais; VI - incentivar e apoiar a 

qualificação e a especialização de mão de obra nos Arranjos 

Produtivos Locais selecionados; VII - difundir e estimular a formação 

de novos Arranjos Produtivos com demonstração da importância na 

economia local; VIII - criar condições de avaliação de andamento de 

cada plataforma tecnológica visando observar os resultados concretos 

e os benefícios gerados pelo Estado em função da sua implantação; IX 

- estabelecer as condições indispensáveis às ações cooperativas dos 

setores políticos e privados, com o intuito de garantir a aplicação de 

conhecimentos científicos e tecnológicos atualizados, bem como 

auxiliar no desenvolvimento de tecnologias apropriadas das 

necessidades de cada região; X - prestar assessoramento e 

informações aos Arranjos Produtivos Locais implantados e a serem 

implantados interessados nos objetivos nesta resolução; XI - realizar 

ações e desenvolver atividades afins e complementares”. Dosp (2007. 

p. 24) 

 

Tais objetivos estão inseridos na estratégia de desenvolvimento do APL de 

Cerquilho e Tietê e norteiam o trabalho conjunto dos dirigentes das Entidades Privadas, 

Prefeituras, FIESP, Sebrae-SP e empresas participantes. 
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1.3.2 - Formação e Progresso 

Em 2009, através da parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento e a 

Associação de Confecções Infantins de Cerquilho e Tietê – ACECIT, foi criado o 

Centro de Formação de Mão de Obra para Confecções Infantis, com cursos de 

tecnologia em confecção, corte e montagem. 

A iniciativa beneficiou cerca de 150 (cento e cinquenta) empresas da região com 

faturamento anual de R$ 140 (cento e quarenta) milhões e que empregavam na época 

11.500 (onze mil e quinhentas) pessoas, período considerado como de maior 

desenvolvimento do APL. 

Historicamente, o aglomerado foi se formando naturalmente a partir da década 

de 70, com o surgimento de empresas próximas umas das outras.  

As confecções de Cerquilho e Tietê possuíam em média 11 anos de existência e 

enfrentaram grandes dificuldades com a abertura do mercado no início da década de 90, 

devido à concorrência acirrada ocasionada pela entrada de confeccionados da China e 

de outros países. 

Nesta época, as confecções perceberam a grande deficiência tecnológica que 

existia entre as empresas estrangeiras e as brasileiras, aquelas que sobreviveram, 

começaram a buscar caminhos para poder enfrentar a extensa concorrência.  

Passaram a terceirizar partes do processo produtivo reduzindo custo, buscaram a 

cultura da cópia de produtos que eram sucesso no mercado para alavancar as vendas, 

fecharam negócios com grandes redes que achataram ainda mais as confecções devido 

ao poder de negociação e compra, reduzindo drasticamente a capacidade de crescimento 

deste segmento. 

Segundo Alexandre Martins (2008), gestor do projeto APL, pelo Escritório 

Regional do Sebrae de Sorocaba, passada esta fase difícil os empresários começaram a 

buscar alternativas para ampliar o desempenho das empresas através da pulverização 

das vendas, do desenvolvimento de produtos, da criação de moda, de novas tecnologias, 

da renovação dos equipamentos e, principalmente, do aperfeiçoamento da mão de obra.  

Porém, essa necessidade demanda grandes investimentos, impossibilitando o acesso às 

micro e pequenas empresas que necessitam de apoio para permanecer de forma 

competitiva.  
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O uso de tecnologias defasadas e o despreparo gerencial de grande número de 

empreendedores se refletiram na falta de uniformidade dos produtos, baixa qualidade e 

na grande variação de preços. 

No processo de fabricação da confecção aparece um alto nível de informalidade; 

esse efeito ocorre na terceirização da costura, onde as oficinas, na sua grande maioria, 

costuram nas próprias residências com os componentes da família. 

Embora o crescimento, até então, tenha sido predominantemente voltado para o 

mercado interno, algumas empresas tinham expectativas com relação à exportação e 

com isso, o sentimento de que seria necessária alguma mudança para ser tornarem mais 

competitivas, colocando-as em situação de igualdade com as melhores empresas do 

mercado nacional e internacional.  

Identificado como uns dos principais entraves ao desenvolvimento das empresas 

e aumento de sua competitividade, a falta de mão de obra qualificada foi apontada pelos 

empresários do setor como um dos principais problemas a serem enfrentados.  

Como consequência, foi criado o Centro Tecnológico para formação de mão-de-

obra especializada, onde a prefeitura de Cerquilho disponibilizou uma área já existente 

para que a Secretaria de Desenvolvimento do Estado instalasse máquinas de confecção, 

que serviram para os alunos aprender na prática como manusear os equipamentos. 

Outro problema apontado pelos empresários foi a falta de costureiras 

especializadas. O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza já possuía 

curso de confecção industrial, que formava gestores de confecção e, que em conjunto 

com a Secretaria de Desenvolvimento, passou a oferecer o curso de costureira industrial. 

O Governo do Estado de São Paulo finalizou em março de 2000, a duplicação da 

rodovia Marechal Rondon, iniciando o trabalho no trecho entre Cerquilho e Tietê, 

favorecendo o intercâmbio dos negócios entre os municípios, que estão distantes apenas 

por 5 km 

O governo estadual, no final da década de 90, através da Secretaria de 

Desenvolvimento e Tecnologia, iniciou um trabalho para criação e desenvolvimento de 

APLs no Estado de São Paulo. Detectaram o potencial dos aglomerados em quinze 

regiões do Estado de São Paulo e a região de Cerquilho e Tietê foi uma delas.  
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Como consequência, foi tomada a decisão política para a criação do APL, e em 

2006, o Sebrae-SP, FIESP, Entidades Privadas e as Prefeituras das duas cidades foram 

convocados a fazer parte do pool de parceiros para dar início ao processo de 

desenvolvimento da região através do Programa Empreeender coordenado pelo Sebrae-

SP.  

A Associação Comercial foi pioneira em liderar o processo de integração dos 

empresários do setor e oportunamente foi criada a ACECIT - Associação das Indústrias 

de Confecção de Cerquilho e Tietê.  

A região possuía um aglomerado de empresas do setor de confecção, centros de 

treinamento de mão de obra, e a infraestrutura local era satisfatória; quanto ao 

transporte, segurança e produção de energia, a FIESP, em conjunto com a Secretaria de 

Desenvolvimento do Estado de São Paulo, dispunham do Programa Gerencial e o 

Sebrae SP, do grupo de consultores treinados para implementá-lo, ou seja, faltava 

“apenas” a injeção de  recursos para o APL começar a funcionar.   

Sendo assim, o APL de confecções infantis foi um dos quinze APLs 

contemplados no projeto BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento-, que 

financiou US$ 10 milhões para a Secretaria de Desenvolvimento, com contrapartida de 

mesmo valor do Sebrae-SP, totalizando US$ 20 milhões que tiveram como objetivo 

fomentar a competitividade das micro, pequenas e médias empresas e fortalecer os 

APLs. 

O apoio oferecido pelo Sebrae-SP, através da metodologia do Programa 

Empreender para o APL, proporcionou condições de desenvolvimento destas 

confecções, ajudando na organização dos parceiros e convertendo todos os esforços em 

uma única direção, criando condições para a criação de uma governança local capaz de 

gerar sustentabilidade para o processo de concretização de um Pólo de Confecção Bebê, 

Infantil e Juvenil. 

O APL de Cerquilho e Tietê chegou a obter, em 2009, a 6º. colocação no ranking 

de Confecções do Brasil, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ciência 

e Tecnologia do Estado de São Paulo.  
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1.3.3 – O Processo Produtivo do APL 

1.3.3.1 - Agentes Produtores     

As características dos agentes produtores do APL estão descritas a seguir e 

representados na Tabela 4 – Características dos Agentes Produtores. 

 Confecções de grande porte são empresas formalmente 

constituídas, possuem sede, em média mais de 15 funcionários, máquinas, 

equipamentos, capacidade produtiva e financeira para atender plenamente as 

grandes redes de varejo/sacoleiros/redes de bairro. Possuem conhecimento 

técnico para elaborar coleção parcial ou completa de roupas. 

 

 Confecções de pequeno porte são empresas formalmente 

constituídas, possuem sede, em média menos de 15 funcionários, máquinas, 

equipamentos, capacidade produtiva e financeira limitada para atender as 

necessidades das redes de varejo/sacoleiros/redes de bairros. Possuem 

conhecimento técnico para elaborar coleção parcial ou completa de roupas. 

 

 Oficinas são confecções de pequeno porte formalmente 

constituídas exercendo suas atividades na sede ou em domicílios terceirizados, 

possuem em média menos de 15 funcionários, máquinas e equipamentos 

limitados para atender as necessidades das redes de varejo/sacoleiros/redes de 

bairros. Não possuem conhecimento técnico, nem estrutura financeira para 

elaborar uma coleção de roupas. 

 

 Domicílios são caracterizados no APL como grupos de pessoas 

trabalhando em residências de maneira informal. Usualmente, as máquinas e 

equipamentos não são de propriedade das pessoas que executam tarefas 

terceirizadas das grandes e pequenas confecções e em alguns casos das oficinas. 

Sua capacidade de produção é limitada e não possuem conhecimento técnico, 

nem estrutura financeira para elaborar uma coleção de roupas. 
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Tabela 4 -  Características dos agentes produtores 

Empresas / 

Características 

Grande 

porte 

Pequeno 

porte 

Oficinas Domicílios 

No.de funcionários + de  15 - de 15 - de 15 - de 15 

Capac. produtiva plena parcial limitada limitada 

Estrut. financeira plena parcial insuficiente nenhuma 

Sede possui possui possui/pulverizada pulverizada 

Fonte: Autor 

 

1.3.3.2 - Fluxograma da Operação 

O APL de Cerquilho e Tietê opera de duas formas: na primeira, as empresas 

recebem para fabricação as peças criadas pelas redes de varejo. Nesta opção, são 

unicamente produtoras de peças, não participando da criação e a venda é realizada pelas 

redes.  

Na segunda, as empresas criam, produzem as peças e as vendem para as redes de 

varejo, sacoleiros e redes de bairros. O fluxograma dessas operações é mostrado nas 

Figuras 3 e 4, produção e produção e venda respectivamente e está descrito na 

sequência. 
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Figura 3 -  Fluxograma da Operação: Produção 

Fonte: Autor 

Descrição do Fluxograma: Produção 

1. O mercado define as coleções/peças a serem confeccionadas, 

pode ser a cópia de uma roupa vestida por uma celebridade, uma peça de um 

estilista famoso, uma coleção de estação, etc. 

 

2. A rede de varejo toma a decisão de vender as peças em suas lojas 

e apresentam-se ao menos duas possibilidades para fabricá-las: na primeira, a 

rede elabora os modelos/fichas técnicas/peças piloto dos modelos, ou, na 

segunda, divide com uma ou várias confecções de grande porte dentro do APL o 

desenvolvimento dos modelos/fichas técnicas/peças piloto. 

 

3. As confecções de grande porte fecham os pedidos de compra com 

as redes de varejo e elaboram o cronograma completo de produção e entrega.  

Isso envolve desde a compra de tecidos e aviamentos, corte dos tecidos e a 

quarteirização da produção conforme o caso para pequenas 

confecções/oficinas/domicílios para fabricação das peças dentro dos prazos 

estabelecidos. 
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4. As confecções de grande porte recebem de volta as peças das 

pequenas confecções/oficinas/domicílios e as finalizam e embalam para serem 

entregues às redes de varejo. Em seguida, as peças são oferecidas ao mercado 

para venda. 

 

Figura 4 -  Fluxograma da Operação: Produção e Venda 

Fonte: Autor 

Descrição do Fluxograma: Produção e Venda 

1. A empresa dentro do APL, que pode ser uma confecção de grande 

ou pequeno porte, define uma coleção ou um número de peças a serem 

fabricadas e vendidas para as redes de varejo/sacoleiros/rede de lojas de bairros.  

 

2. Desenvolvem os modelos/fichas técnicas/peças piloto, cortam os 

tecidos. Contratam representantes/vendedores próprios para visitar clientes e 

realizar as vendas das peças/coleção. Produzem e/ou terceirizam parte da 

produção para pequenas confecções/oficinas/domicílios dentro de um 

cronograma definido.  

3. A empresa recebe as peças de volta para finalização, acabamento 

e entrega aos clientes (redes de varejo/sacoleiros/rede de lojas de bairros).  
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4. As redes de varejo/sacoleiros e afins/rede de lojas recebem as 

peças e fazem as vendas ao mercado. 

A Figura 5 - Fluxograma por Sequência Operacional mostra o fluxo de entrada, 

processamento e saída da confecção. Ilustra as etapas do processo de fabricação, 

apontando os itens de entrada, as operações e identificando as saídas até a entrega final 

ao cliente. 

Figura 5 – Fluxograma por Sequência Operacional  

 

Fonte: Relatório FIERG SENAI 
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1.3.4 – Pesquisa de Monitormento do Sebrae SP 

Objetivando medir a evolução das empresas com a implementação do Programa 

Empreender, o Sebrae SP realizou duas pesquisas no intervalo de seis anos, a primeira 

no começo do Programa e a segunda em sua maturidade, com a finalidade de medir a: 

 variação das características das empresas;   

 evolução da capacidade de seus gestores frente aos negócios;   

 carga de treinamento para seus funcionários. 

A partir dos resultados obtidos, pode-se indicar aos fatores que contribuiram 

para o sucesso ou insucesso do APL, desde sua criação até o período de estudo deste 

trabalho, de antes e depois da crise econômica. 

Pode-se comparar dados obtidos através de duas pesquisas realizadas pelo 

Sebrae-SP, a primeira em 2006, com 36 (trinta e seis) empresas micro e pequenas de um 

total de 44 (quarenta e quatro) que participaram do Programa de Competitividade do 

APL, e a segunda, realizada em 2012 com 47 (quarenta e sete) de um total de 63 

(sessenta e três). 

Verificou-se pouca diferença no comportamento humano como fator 

preponderante no desenvolvimento e sucesso dos gestores e, da mesma meneira, a 

formação dos funcionários das empresas pesquisadas, refletindo que no período 

estudado a evolução da capacidade técnica de administar e de trabalhar sofreu pequena 

variação. 

Os dados da pesquisa comparativa entre períodos, mas não referente às cidades, 

foram divididos em três grupos: sobre as empresas, gestores e funcionários. No primeiro 

grupo, foram relacionados dados referentes a seu porte: micro, pequena ou média, 

tempo de existência e quantidade por número de funcionarios. 

No segundo grupo: sobre gestores, foram coletados dados sobre a idade e grau 

de instrução, habilidades conceituais e técnicas, competências de gestão e humanas. No 

terceiro grupo: sobre funcionários, os dados obtidos foram sobre horas de treinamento e 

o índice de rotatividade por tamanho da empresa. 
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1.3.4.1 - Sobre as Empresas: 

Tabela 5: Porte da Empresa 

Porte da Empresa Percentual 

2006 

Percentual 

2012 

Micro 55,56% 59,57% 

Pequena 44,44% 40,43% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa Sebrae sobre APL 

 

Tabela 6: Tempo de Existência  

Tempo de 

Existência 

(anos) 

Quantidade de 

Empresas 2006 

Quantidade de 

Empresas 2012 

1 a 3 16,67% 12,76% 

4 a 5 16,67% 19,14% 

6 a 10 25,00% 27,65% 

11 a 15 8,33% 8,51% 

Mais de 15 33,33% 31,94% 

Total 100% 100% 

Fonte: Fonte: Pesquisa Sebrae sobre APL 

 

Tabela 7: Número de Funcionários 

Número de 

Funcionários 

Quantidade de Empresas 

2006 

Quantidade de 

Empresas 2012 

1 a 3 36,12% 40,40% 

4 a 5 25,00% 25,53% 

6 a 10 22,22% 19,18% 

11 a 15 8,33% 6,38% 

Mais de 15 8,33% 8,51% 

Total 100% 100% 

Fonte: Fonte: Pesquisa Sebrae sobre APL 
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No que diz respeito às empresas: as micros, com até cinco funcionários 

representam a categoria que teve mais organizações nascentes, cresceram mais de 7%, 

atingindo 60% do total em 2012, conforme Tabela 4 – Porte da Empresa.  

Também foi o grupo que mais empregou mão de obra, ou seja, dois terços 

(66%), segundo a Tabela 6 – Número de Funcionários. Porém, a relação se inverte 

quando se considera o tempo de permanência após três anos no mercado. A Tabela 5 – 

Tempo de Existência aponta que somente um terço (32%) das micros ultrapassaram esse 

período de existência. Sendo assim, as pequenas empresas, com mais de cinco 

funcionários, perfizeram o grupo que mais sobreviveu após três anos, com dois terços 

(68%). 

1.3.4.2 - Sobre os Gestores: 

Tabela 8: Idade dos Gestores 

Idade (anos) Quantidade de 

gestores 2006 

Quantidade de 

gestores 2012 

21 a 30 16,66% 10,63% 

31 a 40 26,19% 27,65% 

41 a 50 42,87% 42,58% 

           51 ou + 14,28% 19,14% 

Total 100% 100% 

Fonte: Fonte: Pesquisa Sebrae sobre APL 

 

Tabela 9: Grau de Instrução dos Gestores 

Grau de Instrução Quantidade 

2006 

Quantidade 

2012 

1º. Grau completo até 2º. Grau 

incompleto 

16,66% 19,15% 

2º. Grau completo 30,98% 36,17% 

Superior incompleto 14,28% 6,38% 

Superior completo ou mais 38,08% 38,30% 

Total 100% 100% 

Fonte: Fonte: Pesquisa Sebrae sobre APL 
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Com relação aos gestores: o intervalo etário entre 41 (quarenta e um) e 50 

(cinquenta) anos é da ampla maioria dos executivos no período estudado, com mais de 

42% do total. Sua formação de curso superior completo não se alterou, situando-se em 

38%.  

Observa-se crescimento dos gestores com formação somente até o 2º. grau 

completo, que não era a maioria e passou a ser, com 55% do total. As Tabelas 7 e 8 – 

Idade e Grau de Instrução comprovam esses dados. 

Com relação às habilidades: houve avanços em alguns quesitos e retrocessos em 

outros, os avanços foram relativos à capacidade de tomar decisões, ser criativo, curioso, 

ter coragem e resistência e saber fracionar os problemas para enfrentar o dia a dia, 

(Tabela 9). Os executivos que desenvolveram essas características apontaram um 

crescimento de 21%. 

 

Tabela 10: Habilidades Conceituais dos Gestores 

Habilidades Conceituais 2006 2012 

Tomar decisões 17,54% 25,53% 

Criatividade e Curiosidade 15,20% 19,14% 

Coragem e Resistência 14,62% 14,89% 

Fracionar problemas 12,28% 12,76% 

Pensar analiticamente 11,70% 10,63% 

Integrar soluções 11,70% 6,38% 

Inspiração 9,94% 6,38% 

Identificar implicações de 

soluções 

7,02% 4,29% 

Total 100% 100% 

Fonte: Fonte: Pesquisa Sebrae sobre APL 

No entanto, no que se refere a pensar analiticamente, integrar soluções, ter 

inspiração e saber identificar implicações de soluções, a redução na capacidade de 

desenvolver esses itens foi de 31%. 
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Por sua vez, foi pequena, ou seja, de 12%, a variação sobre habilidades técnicas 

de conhecimento de aviamentos, assessórios, matérias primas e técnicas de moda 

adquiridos no intervalo de seis anos de uma pesquisa para com a outra (Tabela 10). 

Menor ainda, de 5%, foi o crescimento das habilidades sobre modelagem e técnicas de 

impressão.  

Ao se levar em conta o grupo de corte e costura, manuseio de equipamentos e 

facção, houve queda de 25% nas habilidades técnicas apuradas dos executivos 

pesquisados no período.  

A queda da performance desses indicadores é coerente com a redução do grau de 

instrução dos gestores, o que demonstra preocupação quanto ao desempenho das 

empresas no futuro. 

 

Tabela 11: Habilidades Técnicas dos Gestores 

Habilidades Técnicas 2006 2012 

Conhecimeto de aviamentos e 

assessórios 

17,24% 19,15% 

Técnicas de moda 16,56% 19,15% 

Conhecimento de matéria prima 16,56% 17,01% 

Modelagem 12,10% 12,77% 

Conhecimento de obridade e 

silk screen 

12,10% 12,77% 

Corte e costura 10,19% 8,51% 

Manuseio de equipamentos 8,92% 6,38% 

Facção 6,37% 4,26% 

Total 100% 100% 

Fonte: Fonte: Pesquisa Sebrae sobre APL 

No desenvolvimento das competências (tabela 11), a redução foi de 10% no 

grupo referente à capacidade de planejar, programar projetos, evitar riscos e 

implementar tecnologia e houve crescimento quase igual, de 9% (tabela 12) no grupo 

dos quesitos: capacidade de trabalhar em equipe, ser transparente, saber ouvir e delegar. 
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Tabela 12: Competêncais de Gestão 

Competências 2006 2012 

Implementar mudanças 13,10% 12,77% 

Crair e inovar 16,07% 17,02% 

Pesquisar e analisar dados 12,50% 12,77% 

Empreender e administrar 20,24% 23,40% 

Planejar e implementar projetos 10,71% 14,89% 

Evitar riscos 13,69% 8,51% 

Implementar tecnologia 13,69% 10,64% 

Total 100% 100% 

Fonte:Pesquisa Sebrae sobre APL 

No grupo dos quesitos ligados a comunicar-se bem, entender a diverdidade entre 

pessoas, desenvolvê-las profissionalmente e saber persuadí-las, a redução no 

desenvolvimento das habilidades foi significativa, na ordem de 14%.  

 

Tabela 13: Competências Humanas dos Gestores 

Habilidades Humanas 2006 2012 

Trabalhar em equipe 19,59% 21,28% 

Ser transparente 15,46% 19,15% 

Saber ouvir 13,40% 14,89% 

Delegar 11,86% 10,64% 

Comunicar-se bem 11,86% 8,51% 

Entender diversidade entre  

pessoas 

11,34% 10,64% 

Desenvolver pessoas 9,79% 8,51% 

Persuadir 6,70% 6,38% 

Total 100% 100% 

Fonte: Pesquisa Sebrae sobre APL 
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Apesar de haver ganho no número de horas de treinamento, de 18% no intervalo 

de 6 anos nas empresas pesquisadas, ele não foi uniforme, pois nas empresas de 1 a 3 

funcionários, o treinamento não existiu e nas empresas com mais de 15 funcionários, o 

número de horas de treinamento dedicada aos funcionários não se alterou.  

Nos demais grupos de empresas, de quatro a menos de quinze funcionários, 

representando a grande maioria dentro do APL, o crescimento nas horas de treinamento 

foi representativo, na ordem de 31%, conforme dados da Tabela 13 – Horas anuais de 

Treinamento.  

  

1.3.4.3  - Sobre os Funcionários: 

Tabela 14: Horas de Treinamento Anual por número de funcionários 

Número de 

Funcionários 

Horas de Treinamento 

anual 2006 (*) 

Horas de Treinamento 

anual 2012 (*) 

1 a 3 0 0 

4 a 5 6 8 

6 a 10 8 10 

11 a 15 12 16 

Mais de 15 18 18 

Total 44 52 

 Fonte: Pesquisa Sebrae sobre APL  (*) valores estimados 

 

O índice de rotatividade da mão de obra apresentou resultados diferentes quando 

se considera universo de empresas. No grupo das micros cresceu 10% e 16% para as 

pequenas empresas. O crescimento não foi o mesmo nas grandes empresas, aliás, houve 

queda de 17% na rotatividade de funcionários no período estudado. O que é coerente, 

pois as grandes empresas possuem condições de pagar salários mais altos aos seus 

funcionários e oferecer melhores condições de trabalho. 
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Tabela 15: Índice de Rotatividade por tamanho da empresa 

Empresas Índice de Rotatividade 

2006 

Índice de Rotatividade 

2012 

Grande 23,33% 19,40% 

Pequena 25,00% 29,00% 

Micro 32,33% 35,67% 

Fonte: Pesquisa Sebrae sobre APL 

A pesquisa realizada entre 2006 e 2012 retrata as fragilidades do APL da 

indústria de confecção de Cerquilho e Tietê e reforça as dificuldades dos executivos em 

sair da armadilha de gestão: baixo grau de instrução dos gestores, modelo de negócio 

calçado na quase completa terceirização das etapas de produção e elevado grau de 

informalidade das empresas e das relações trabalhistas, segundo a qual, empresários, 

entidades, orgãos governamentais e trabalhadores estão presos. 

A “armadilha” está baseada num tripé como mostra a Figura 6 – Armadilha de 

Gestão:  

Figura 6 – Armadilha de Gestão 

 

Fonte: Autor 

O baixo nível grau de instrução dos gestores, conforme mostrado na Tabela 8 -  

se expressa pelo fato de que pouco mais de um terço (38%) possue curso superior 

completo e não sofreu alteração no período de seis anos da pesquisa, pois o grupo de 

gestores sem curso superior (ao menos incompleto) teve crescimento.  

Grau de instrução 

Modelo de gestão

Grau de informalidade
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A cadeia de valor de um produto inserida na economia global, como a indústria 

de confecção, exige dos gestores, dentre outros fatores, um nível de escolaridade 

superior e ainda muita experiência de trabalho.  

Há cem anos um sapateiro montava uma fábrica de sapatos e tinha sucesso, ou 

um alafaiate uma confecão de roupas, mas hoje, com a complexidade da cadeia de 

valor, globalização e interdepência entre economias a probabilidade de dar certo é muito 

pequena. 

A experiência adquirida com os anos de trabalho não pode ser desprezada e é 

condição necessária, mas não suficiente para se obter sucesso numa organização nos 

dias atuais. 

O baixo grau de instrução dos gestores, conjugado com o modelo de gestão 

terceirizado, onde as empresas são mera reprodutoras de peças, e somado aos elevados 

níveis informais do trabalho pulverizado e residencial tem imposto limites difíceis de 

serem transpostos para o desenvolvimento do APL de Cerquilho e Tietê.   

A pesquisa verificou avanços e retrocessos no desenvolvimento de habilidades e 

competêncais dos gestores do APL; no grupo relacionado às habilidades para resolver 

problemas, houve melhorias significativas, mas na capacidade de analisar dados e 

identificar soluções a queda também foi igualmente forte. 

As habilidades técnicas ligadas a conhecimento de matérias primas e técnicas de 

moda e modelagem obtiveram ganhos, mas no que se refere ao corte e costura e 

manuseio de equipamentos, houve perdas a se considerar. 

As variações das competências também apresentaram essa discrepância, com 

evolução na capacidade de se trabalhar em equipe e delegar funções e retrocesso na 

capacidade de planejar e programar projetos.  

No modelo de gestão, é fácil verificar as vantagens de uma empresa virtual, ou 

seja, aquela com custos fixos infinitamente menores se comparada a uma empresa 

tradicional.  

O APL de Cerquilho e Tietê trabalha com elevado grau de terceirização de suas 

empresas. Tal forma de contrato não traz prejuízos, só que devido à alta informalidade 

dos parceiros no que tange a existência das empresas e das relações de trabalho, o que 

se vê é uma limitada capacidade de aumento de produção, de melhora na qualidade de 
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produtos, de criatividade, de acesso ao crédito e financiamentos de longo prazo e da 

melhora do nível de renda do trabalhador e, consequentemente, ganhos de qualidade de 

vida. Isso decorre do elevado número de pequenas empresas.    

Somente as pequenas empresas com mais de cinco funcionários tiveram elevado 

grau de crescimento dentro do aglomerado e foi o grupo que superou o terceiro ano de 

existência.  

Esse grupo emprega mais de dois terços da mão de obra local e, ao contrário das 

grandes empresas, teve aumento no seu índice de rotatividade de mão de obra, talvez 

calçado na informalidade de produção e nas relações trabalhistas. 

Foi o grupo onde houve maior crescimento do número de horas de treinamento, 

contra nenhuma evolução das empresas maiores e manutenção de zero hora de 

treinamento das microempresas. 

A dificuldade de se livrar da “armadilha” de gestão foi criada pelos parceiros de 

maneira involuntária, ou seja, o baixo grau de instrução dos gestores, o modelo do 

negócio baseada na terceirização e o elevado grau de infomalidade das relações 

trabalhistas, contribui para entender as dificuldades enfrentadas pelo APL que 

culminaram com seu declínio a partir de 2013.  

É importante destacar que os gestores aprendem com as outras pessoas, com as 

suas próprias experiêncais e seus próprios erros. Em última análise, o desenvolvimento 

das competências de gestão e habilidades é o autodesenvolvimento. 

O tempo de leitura e reflexão em busca de respostas às questões do problema 

ensinou que a administração trata de seres humanos. Sua tarefa é capacitar as pessoas a 

funcionar em conjunto, efetivar suas forças e tornar positivas suas fraquezas. 

As pesquisas demonstraram que as empresas podem ser também um agente de 

aprendizado e de ensino, contribuindo, assim, para a educação. Treinamento e 

desenvolvimento precisam ser instituídos.  

A empresa é composta de pessoas com diferentes competências e habilidades de 

conhecimento. Portanto, contribui também para a gestão e geração social do 

conhecimento. 



 
 

58 

 

Capítulo 2 – Modelos de Gestão nas Empresas Globalizadas a partir de 

2000 relacionados aos APLs.  

O capítulo, aborda questões estratégicas de desempenho empresarial que têm 

reflexos diretos sobre os trabalhadores e sobre o APL. A primeira questão apresenta 

vantagens e desvantagens de se gerenciar uma média ou pequena empresa, que 

representam mais de 90% do total das organizações dentro do APL5. 

Já segunda aborda o papel da pequena e média empresa dentro do APL, com a 

forma de trabalho, o modelo de gestão e as relações socias e seus impactos no 

aglomerado e também a questão da terceirização, desde precarização, direitos 

trabalhistas e fator de desenvolvimento.  

A terceira, com considerações sobre o programa empretec desenvolvido pela 

ONU e implementado pelo Sebrae-SP de modo a incentivar a criação e o 

desenvolvimento de empresas.  

A quarta aborda o programa de melhoria de competitividade para APLs 

desenvolvido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, através do 

Departamento de Competitividade e Tecnologia - DECOMTEC em conjunto com o 

governo federal por meio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior - MDCI.  

A quinta detalha a proposta de ação elaborada pelo Sebrae-SP, denominada de 

estratégia de ciclo curto por meio do qual as empresas de confecção do APL se 

qualificam para enfrentar com mais chances de sucesso os concorrentes locais e 

internacionais. A sétima e última traz dados e desenvolve cometários sobre a crise na 

indústria de transformação brasileira. 

2.1 - Vantagens e Desvantagens das Médias e Pequenas Empresas 

Vantagens: 

 Maior contato com funcionário em função de uma estrutura 

administrativa mais enxuta; 

 Perfil de maior risco na tomada de decisão em razão do porte 

menor e menos resistências às mudanças;  

                                                           
5 Segundo Boletim dos APLs do Estado de São Paulo, elaborado pela Secretaria de 

Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia em fevereiro de 2015. 
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 Comunicação mais direta e rápida entre os departamentos; 

 Proximidade maior para resolver os problemas do cliente, devido 

a menor burocracia e processos mais simples;  

 Maior rapidez no lançamento de produtos e serviços em função da 

estrutura flexível e ágil. 

Desvantagens: 

 Nepotismo nas atribuições de cargos e tarefas, provilegiando os 

parentes; 

 Falta de Planejamento Estratégico, Visão e Missão; 

 Dificuldade na separação entre pessoa física e jurídica, desde a 

conta bancária até definiçao das prioridades pessoais e empresariais;  

 Má utilização de Aspectos Tributários, devido a falta do 

departamento interno; 

 Baixo poder de barganha junto aos fornecedores (fruto da baixa 

escala); 

 Usualmente, se observa um parque de equipamentos defasados ou 

mal organizados; e 

 Observa-se, usualmente, a falta de uma Política de Recursos 

Humanos, com plano de carreira e descrição de cargos e salários. 

2.2 – O Papel Social da Pequena e Média Empresa dentro do APL 

2.2.1 – Considerações Inicias 

A grande dependência de venda das empresas do APL em Cerquilho e Tietê para 

a capital prejudicava o desempenho das confecções, que acabavam por desenvolver 

alternativas de colocação de suas produções para os bairros do Brás e Bom Retiro na 

cidade de São Paulo.   

Os varejistas, de posse dos modelos a serem confeccionados, repassavam a 

produção para as maiores empresas do APL que as terceirazavam para as oficinas de 

costura.  Uma vez recebidos de volta, as grandes confecções fechavam e embalavam as 

peças a as despachavam para a capital. Esse esquema, não era o único, mas existe até 

hoje. 
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Essa tipo de relação entre fabricante e distribuidores acabou favorecendo as 

empresas fabricantes a comercializarem seus produtos pelo preço estabelecido pelos 

distribuidores ou intermediários, criando uma dependência insustentável para a 

manutenção das atividades. 

A falta de certificação de conformidade dos produtos, a baixa qualidade, a 

experiência de re-trabalho no processo, o desperdício, a terceirização mal estruturada e 

o crescimento desordenado proporcionado por algumas ações de mercado, mostravam 

que o aglomerado necessitava desenvolver um plano de ação, que proporcionase o 

crescimento ordenado. 

Assim, dentro de um contexto produtivo dominado pelas atividades das 

industrias de confecção, madeireira e de agronegócios que somam quase a totalidade em 

percentuais das atividades produtivas. 

Um grupo de empresas desenvolveu o projeto do APL de Confecção Infantil. Os 

trabalhos neste sentido foram iniciados através do Projeto Empreender desenvolvido 

pelas Associações Comerciais de Cerquilho e Tietê e o Sebrae-SP.  

As reuniões começaram em janeiro de 2003 e o marco inicial de construção do 

Arranjo Produtivo Local aconteceu após o acompanhamento direto do Escritório 

Regional de Sorocaba do Sebrae-SP, a partir de março de 2003. 

O Projeto Empreender inicialmente criou dois núcleos de confecções em 

Cerquilho e Tietê, fortalecendo os aspectos de cooperação e associativismo, trabalho 

que foi favorecido pelas proposições de ações realizadas pelo Escritório Regional de 

Sorocaba do Sebrae-SP gerando condições para a construção de uma governança local  

e formalização de pólo. 

Os ganhos ocorreram à medida em que as empresas diversificaram suas carteiras 

de clientes, reduziram custos, produziram lotes em menos tempo, melhoraram a 

qualidade de seus produtos, conquistaram as grandes lojas de varejo em São Paulo e 

uma parcela de empresas passou a exportar. 

Segundo estimativas da Associação Comercial de Cerquilho, o volume de 

emprego gerado quase duplicou e atingiu 11.500 trabalhadores no pico de crescimento 

do APL.  
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Entretanto, o modelo de gestão baseado na terceirização das maiores empresas 

combinado com a informalidade das pequenas e micros se intensificou, acabando por 

dificultar o desenvolvimento das empresas com reflexos na geração de empregos 

conforme apontado nas relações sociais e de trabalho dos municípios em questão. 

2.2.2 – Relações de Trabalho 

No que se refere às atividades da indústria de confecção, os trabalhadores estão 

distribuídos em atividades de modelagem, corte e costura, de natureza mais 

especializada e em outras atividades, como acabamento, lavagem, tingimento e 

comércio.  

Apesar da grande parte dos trabalhadores desenvolver atividades nas unidades 

produtivas, isso não lhes garante a totalidade dos direitos de proteção social, pois o 

trabalho é informal.  

Este tipo de trabalho sem registro impede o acesso dos trabalhadores a 

benefícios e auxílios, tais como seguro desemprego, férias e décimo terceiro salário. 

Caso pague o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), terá direto a 

aposentadoria por idade, tempo de contribuição ou invalidez, além do auxílo-doença e 

salário maternidade. 

No ambiente, de trabalho domiliciar, a situação das mulheres é ainda mais 

precarizada, sendo comum não terem onde deixar os filhos pela ausência de creches, 

obrigando-as a dividir os espaços domésticos com as atividades produtivas, fato que 

influencia a presença e inserção precoce de crianças e adolescentes nas atividades de 

confecção. 

Vale destacar que os trabalhadores empregados nas micros e pequenas indústrias 

de confecção não recebem um valor significativamente superior aos que trabalham na 

informalidade; todavia, os que se encontram na informalidade têm jornadas de trabalho 

mais exaustivas, sobretudo no período de sazonalidade, ocasião em que cresce a 

demanda e a produção aumenta.  

Contudo, para estes trabalhadores, as extensas jornadas são consideradas como 

oportunidade de aumentar a renda familiar. 

O sucesso de uma atividade econômica é, em grande parte, um processo de 

construção social, pois empresas individuais nem sempre permanecem ou desaparecem 
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como resultado exclusivo de seus próprios esforços. Dependem de economias externas 

positivas, podendo se beneficiar das aglomerações geográficas que definem, de fato, o 

setor industrial onde atuam. 

Percebe-se que essa estratégia de organização de Pequenas e Médias Empresas 

em APLs oferece melhores resultados tanto do ponto de vista econômico quanto do 

social. Também é perceptível que as empresas integrantes dos APLs desenvolvem 

habilidades, eficiência coletiva e capacidade competitiva, em um grau muito acima do 

que se estivessem atuando isoladamente. 

Assim, os arranjos produtivos locais podem assumir relevância como forma de 

organização da produção de bens e serviços e unidades de referência para a formulação 

e operacionalização de políticas públicas voltadas para o fomento das atividades 

econômicas. 

Considerando que tanto a dimensão institucional, como a regional, constituem 

elementos cruciais do processo de capacitação produtiva e inovativa, a promoção de 

cooperação multi-institucional é um requisito para a efetivação dos programas e 

políticas de apoio em favor dos APLs. 

Independentemente da forma que o arranjo produtivo local assuma, é 

amplamente reconhecido, tanto teórica quanto empiricamente, que esta forma de 

organização da produção no espaço tem auxiliado empresas dos mais variados tamanhos 

e, particularmente, as pequenas e médias, a superarem barreiras de escala na prática do 

pleno preço6.  

Dessa forma, o APL pode ser usado como instrumento para alavancar o 

desenvolvimento de uma determinada região, pois decorrente do trabalho conjunto das 

Associações de Classe na criação de Centros de Treinamento de Mão de Obra; das 

Prefeituras das cidades adjacentes com suporte na infraestrutura e cessão de terrenos 

subsidiados; do Sebrae-SP como agente de apoio à gestão das empresas e; do Governo 

Federal e Estadual com financiamento para projetos inovadores, tem-se fomentada a 

base de um Programa que dê sustentação a esse objetivo maior. 

                                                           
6 Pleno Preço é o preço limite aceito pelo  mercado. Preço segundo o qual a empresa não poderá 

cobrar mais caro seus produtos sem que tenha redução de demanda.  
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Na medida em que o APL se desenvolve, cresce a produção das empresas e 

aumenta o PIB das cidades e região. Com a produção crescente, se empregam mais 

pessoas, melhora-se a distribuição de renda e, por consequência, a qualidade de vida dos 

trabalhadores.  

Por outro lado, a arrecadação de impostos aumenta, dando condições das 

prefeituras e governos estadual e federal investirem na infraestrutura local, 

corroborando para a evolução do bem-estar da população geral e dos trabalhadores em 

particular. 

O piso salarial da categoria é de R$ 965,12 (novecentos de sessenta e cinco reais 

e doze centavos) para ajudante geral e de R$ 1.131,23 (um mil, cento e trinta e um reais 

e vinte e três centavos) para costureira iniciante, segundo acordo coletivo de trabalho, 

firmado em 2016 na FIESP.  

Na prática, o trabalhador entra com salário de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 

reais), segundo Sr. Ademir Pires, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de 

Crquilho e Tietê conforme entrevista (Apêndice 1) e o salário médio no chão de fábrica 

é de cerca R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) para trabalhadores registrados sob regime 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e de cerca de R$ 1.900,00 (um mil e 

novecentos reais) para trabalhadores terceirizados nas oficinas e domicílios, 

considerando mês com vinte e dois dias úteis trabalhados. 

Ainda segundo sua estimativa, a relação entre trabalhadores registrados e 

informais é de aproximadamente um para três, isto é, para cada trabalhador formal 

existem três informais. Atualmente, a estimativa é que existam cerca de 5.700 

trabalhadores no APL, mas aproximadamente apenas 1.425 registrados, concentrados 

nas empresas grandes e 4.275 informais, localizados nas pequenas empresas, oficinas e 

domicílios.  

O trabalhador qualificado, com emprego e salário mínimo ideal de R$ 3.940,00 

(três mil novecentos e quarenta reais), segundo Departamento Intersindical de 

Estatísticas e Estudos Sócioeconômicos (DIESSE), compatível para satisfazer suas 

necessidades, teria condições de participar mais ativamente da política e vida sindical  

mais ativa, com condições de dicernir com clareza seus direitos e deveres de cidadania 

com mais eficácia. É de se considerar que o salário mínimo ideal é 4,2 vezes o salário 

mínimo atual de R$ 937,00 (novecentos de trinta e sete reais).  
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Dependente da economia com um todo, o ciclo de desenvolvimento no APL das 

Indústrias de Confecção de Cerquilho e Tietê teve altos e baixos. No período entre 

2.000 a 2012, houve crescimento do número de empresas, empregos e o trabalho 

conjunto das entidades de classe, das prefeituras e do governo foi hamonioso e 

contribuiu para a melhoria das condições de vida da região.  

No entanto, coincidindo com o início da crise econômica e política do país, a 

partir de 2013, empresários e dirigerentes das entidades privadas e públicas se 

desentenderam em função do controle das decisões e, por conseguinte, das principais 

questões econômicas e sociais das cidades e do APL. O resultado foi que o APL 

começou a se desintegrar de modo que cada um dos parceiros seguiu seu caminho 

isoladamente.  

A situação chegou a tal ponto que, atualmente, o APL de Cerquilho e Tietê 

perdeu suas caracteristicas e situa-se mais como um aglomerado de empresas do mesmo 

setor do que um Arranjo Produtivo Local. 

2.2.3 – Terceirização, Relações de Trabalho e Reflexos no APL 

A terceirização possui alta relevância no desempenho dos aglomerados, pois 

através de uma divisão do trabalho bem elaborada que garanta o direito aos 

trabalhadores previstos em Lei, poder-se-à obter aumento de competitividade das 

empresas.  

O crescimento do APL contribui para o desenvolvimento da região, melhorando 

o índice de criação de empregos e renda, aumentando a arrecadação dos municípios, 

além de proporcionar indiretamente mais qualidade dos serviços públicos oferecidos. 

De modo contrário, prevalece a situação atual, onde impera a precarização da 

força de trabalho, com atividades informais e domiciliares. A venda de parcela dos 

produtos segue essa prática, ou seja, informal e reduz a arrecadação de impostos e, por 

conseguinte, todos os benefícios sociais proveniente destes. 

A terceirização era regulamentada por uma súmula, um expediente 

jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho: A Súmula No. 331, a qual 

determinava que as empresas só podiam contratar terceiras para atividades-meio, 

estando proibidas de contratar para atividade-fim.  
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Como a súmula não definia o que era atividade-meio e o que era atividade-fim, 

os processos terminavam sempre na Justiça do Trabalho, pois cabia aos juristas e 

magistrados a definição do critério de que é cada tipo de atividade.  O problema reside 

no fato de haver múltiplas interpretações e ao se folhear centenas de ações julgadas 

pelos magistrados nenhuma delas é conclusiva. 

Essa ambiguidade gerava obstáculos para o desenvolvimento de modelos de 

negócios fundamentados em cadeias produtivas e organização de redes de produção. 

Consequentemente, as empresas também operavam com custos mais altos e nem sempre 

com a melhor qualidade e a pontualidade desejada pelos consumidores e requerida pelos 

processos econômicos e tecnológicos modernos. 

A discussão ficava no que é atividade meio e fim, dificultando a prática do pleno 

preço, ao passo que deveria se discutir sim, como garantir a proteção aos trabalhadores.  

Esta é exatamente, a questão abordada no Projeto de Lei Complementar – PLC-

30/2015 baseado do PL-4330/04 que regulamenta o trabalho terceirizado no setor 

privado.  

O texto autoriza a terceirização em qualquer setor das empresas, cria regras de 

sindicalização e prevê a responsabilidade solidária das empresas contratantes e 

contratadas nas obrigações trabalhistas. Além disso, estende os direitos previstos no 

projeto aos trabalhadores terceirizados da administração direta e indireta.  

É de se esperar que caso uma empresa contrate outra terceirizada e esta entre em 

processo de recuperação judicial e não pague seu funcionário, o trabalhador não 

consegue receber. A razão disso é porque a empresa que o contratou e recebeu pelos 

serviços “desapareceu” e o contratado, o funcionário, não é pago. 

O texto, aprovado pelo Congresso Nacional, estabelece que a contratante terá 

obrigação de fiscalizar se a terceirizada pagar os direitos aos funcionários. Se ela 

fiscalizar os pagamentos, a responsabilidade continua subsidiária, mas se ela não 

fiscalizar, passa a ser solidária e a contratante pode ser acionada na Justiça juntamente 

com a contratada. 
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Outra medida prevista no projeto é a garantia pela contratada, em valor 

correspondente a 4% do valor do contrato, limitada a 50% do valor equivalente a um 

mês de faturamento. Essa garantia também poderá ser fornecida em caução em dinheiro, 

seguro-garantia ou fiança bancária. 

A terceirização é algo importante para o desenvolvimento produtivo e pode 

aumentar as riquezas do País. Acredita-se que as novas regras vão fortalecer e estimular 

a especialização e se apresenta com uma proposta para combater o desemprego e o 

trabalho informal. 

A terceirização eficiente concentra-se no desenvolvimento de parcerias e não na 

redução de custos, busca-se compartilhar atividades especializadas e trabalhar num 

regime de parceria.  

O projeto assegura proteção ao trabalhador na medida em que cabe à contrante 

fiscalizar a contratada no que tange o pagamento de todos os direitos trabalhistas e 

previdenciários conforme determina a Lei. O foco da terceirização é a parceria e a 

parceria implica responsabilidade. 

Nos países desenvolvidos, a discussão sobre terceirazação não procede, pois há 

tempo, as vantagens, proporcionadas pela divisão de trabalho em suas múltiplas 

especialidades se sobrepuseram.   

PASTORE (2015) cita, por exemplo, a construção de um prédio feita por uma 

empresa somente, arcando com todos investimentos em máquinas, equipamentos e 

pessoas para fazer a fundação, subida dos andares, e  acabamento.  

Suponha-se outra empresa com vários parceiros, dividindo tarefas, reduzindo 

custos e investimentos em máquinas, equipamentos e pessoas que não ficarão ociosos 

quando o edificio terminar. Os argumentos em contrário se baseiam no fato de que com 

a flexibilização o trabalhador perde direitos relativos ao piso salarial, à evolução no 

plano de carreira na empresa e até sua capacidade de organização sindical.  

O autor aponta mais um problema: o cruzamento de sindicatos dos empregados 

da contratante com os da contratada é inconstitucional, pois fere o princípio da 

unicidade sindical e precisa ser corrigido. 
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A constituição federal determina que as negociações sejam feitas por sindicatos 

de catategoria econômica da categoria profissional, respeitada aquela classificação de 

mesma profissão e de mesma categoria. 

O Projeto de Lei Complementar No. 30/2015, tendo como base Projeto de Lei 

No. 4.330/2004, aprovado pelo Senado Federal, estabelece que o sindicato dos 

empregados da contratante é que vai negociar pelos empregados da contratada quando 

se tratar da mesma categoria econômica. Ou seja, os empregados do sindicato da 

empresa contratante vão fechar o acordo coletivo ou a convenção coletiva a ser aplicada 

aos empregados da empresa contratada. Segundo Pastore, esse cruzamento de sindicatos 

não é permitido. 

Lazzareschi (2015) argumenta que para as empresas sobreviverem no mercado 

nacional e internacional será necessário usufruiur das: 

 “novas técnicas de informação e que as novas técnicas 

de gerenciamento do trabalho permitam não só a integração das 

tarefas e de todas as etapas do processo produtivo, mas também 

a formação de redes empresariais nacionais e/ou internacionais – 

redes de produção, de distribuição, de comercialização – 

(Castells, Manuel: 2011, p. 232) com a terceirização de micros e 

pequenas empresas, tem início uma verdadeira revolução na 

organização do processo de trabalho de todas as atividades 

econômicas que, ao determinar a intensificação da 

internacionalização do processo de produção – globalização da 

produção - incide diretamente sobre as relações de trabalho e 

afeta a vida de todos os trabalhadores do mundo, pelas seguintes 

razões:”. 

 

 “redução considerável dos postos de trabalho resultantes do rígido 

controle dos processos;  

 desestruturação dos mercados de trabalho com a terceirização 

nacional e internacional da produção e da prestação de serviços;  

 produção orientada pela demanda, o que justifica o banco de 

horas e o contrato temporário de trabalho; 

 desenvolvimento do sentimento de insegurança dos trabalhadores, 

continuamente ameaçados de desemprego pelas inovações tecnológicas;  

 concentração do poder sem centralização do poder, tal como se 

refere SENNETT (1999, p.64) sobre a fragmentação do processo de trabalho 

com a formação de redes empresariais sob o comando estrito concentrado na 

grande corporação que decide não só o que, como, quando, quanto e onde 

produzir;  

 exigência de novos saberes, quase sempre adquiridos nos bancos 

escolares, e de qualidades intelectuais, mentais, culturais, sociomotivacionais da 

pessoa do trabalhador; 



 
 

68 

 

 redução do poder de barganha dos sindicatos, cuja preocupação e 

reivindicação principais passaram a ser a defesa do emprego”. 

  

O Projeto de Lei Complementar No. 30/2015, tendo como base Projeto de Lei 

No. 4.330/2004, apresenta-se como uma alternativa para reduzir o elevado nível de 

informalidade das relações trabalhistas principalmente nas pequenas e micro empresas. 

No caso do APL da Indústria de Confecção de Cerquilho e Tietê, a lei poderá contribuir 

para que trabalhadores informais se insiram nos benefícios da legislação dentro da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

A partir da inserção na CLT, o trabalhador passa a ter acesso aos benefícios 

garantidos por lei, tais como: recebimento de férias, 13º. Salário, seguro desemprego, 

benefícios previdenciários, dentre outros.  

Acredita-se que até mais importante que sua inclusão na CLT, é a mudança de 

paradigma por parte dos empresários, abandonando essa prática ilegal. Estima-se que 

seus reflexos se estenderão, também, à redução do grau de informalidade na venda dos 

produtos finais, contribuindo para o crescimento da arrecadação de impostos e melhoria 

na qualidade dos serviços oferecidos à população pela administração pública, municipal, 

estadual e federal. 

A terceirização já não pode ser mais entendida como um instrumento destinado a 

precarizar relações de emprego e direitos trabalhistas. É uma necessidade das relações 

modernas de produção e não pode ser encarada como instrumento para aprecarizar 

relações de emprego e de direitos trabalhistas. 

De modo que as consequências da introdução de novas tecnologias e atividades 

terceirizadas no setor são devastadoras para o nível de empregos e qualidade de vida dos 

trabalhadores. Parte-se do pressuposto que o setor de confecção exige mão de obra 

qualificada num nível bem inferior se comparado ao de petroquímica, metarlúrgico, ou 

eletroeletrônico, por exemplo.  

Pode-se dizer que a primeira revolução industrial aconteceu no século XVII, 

baseada na invenção da máquina a vapor e da grande transformação oriunda dos 

transportes. A segunda, foi a da eletrificação e da produção em massa.  

A terceira, proporcionada pela internet e pela tecnologia da informação e a 

quarta, que vivenciamos hoje se caracteriza pela extensa conexão entre as pessoas, pelo 
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uso intensivo dos aplicativos, das redes sociais e do uso crescente da inteligência 

artificial. O homem tem dificuldades para analisar os impactos dessas rápidas 

transformações nas relações pessoais e profissionais, em razão do seu potencial de 

fragmentar a comunicação entre os indivíduos, que ora se unem virtualmente ora se 

separam fisicamente, sendo o smartphone o novo centro dos relacionamentos. Este 

dispositivo satisfaz instantaneamente os desejos e as necessidados dos indivíduos a 

ponto da própria maneira de se relacionar apresentar o mesmo ritmo e a mesma 

essência.  

Observa-se que essas revoluções não têm fim, acontecem num ritmo cada vez 

mais rápido, vão destruindo e criando negócios e com eles, somem empregos e nascem 

novos. 

Nesse contexto, perde sentido a jornada mínima de trabalho, cláusulas de férias e 

de horas extras. O regime da previdência social, todo ele calcado no emprego, enfrenta 

riscos altíssimos. 

Todavia, o problema no setor de confecção é gravíssimo, uma vez que possui 

mão de obra de qualificação mínima e o efeito do uso intensivo da tecnologia no 

processo produtivo através de máquinas, equipamentos e softwares é destruidor de 

empregos.   

2.3 - Programa Empretec 

O Empretec é um programa criado pela Organização das Nações Unidas e 

operacionalizado no Brasil através do Sebrae, incentivando a criação e o 

desenvolvimento de empresas. Sua metodologia é fundamentalmente comportamental e 

visa capacitar empreendedores e empresários a obterem melhores resultados à frente dos 

negócios, como também a criação de novas empresas. 

Seu objetivo se concentra no “crescimento pessoal” de cada indivíduo e que se 

possa fazer uma auto-avaliação das principais características de todo empreendedor. 

Dentre elas destacam-se:  

 iniciativa na busca de oportunidades de negócios e não 

empreender por necessidade de sobrevivência;  

 capacidade de correr riscos calculados; 

 persistência, comprometimento;  
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 objetividade no estabelecimento de metas;  

 capacidade para planejar e monitorar; e  

 capacidade para buscar e valorizar a informação, persuasão e rede 

de contatos, independência e autoconfiança, exigência de qualidade e eficiência.  

O Programa de capacitação está estruturado nos seguintes pontos principais e 

procura desenvolver no empresário, as seguintes características: 

2.3.1 - Busca de Oportunidade e Iniciativa 

Capacidade de observação e proatividade, na criação de novos modelos de 

negócios, no desenvolvimento de produtos e serviços e fundamentalmente no 

crescimento dos negócios atuais. 

2.3.2. - Persistência 

 

Habilidade de enfrentar as adversidades e manter foco no objetivo principal. Os 

resultados obtidos nunca coincidem, para o bem ou para o mal, com as expectativas. 

Isso sempre gera problemas.  

O caminho do empreendedor está repleto de imprevistos e erros. Isto poderá 

obrigá-lo, às vezes, a redefinir radicalmente seu negócio, com tudo o que isso implica. 

Ser uma pessoa que não desiste permite superar tudo isso e muito mais. Ser 

esforçado é uma vantagem para as pessoas que não têm talento de empreender.  

2.3.3 - Correr Riscos Calculados 

Habilidade de correr riscos. Empreender não é uma ação pontual, não é um lance 

de jogo. Empreender é uma forma de vida. O verdadeiro empreendedor quer e abraça a 

incerteza.  

O autêntico empreendedor tem prazer empreendendo; o ato de empreender é, ao 

mesmo tempo, um meio e um fim. A pessoa com caráter empreendedor é aquela que 

ama a incerteza e o próprio ato de empreender. 

O melhor exemplo comparativo é o do bombeiro. Os dias são diferentes uns dos 

outros, suas atividades não são suicidas, pois cuidadosamente avalia as alternativas para 

tomar decisões, reduz as chances de erros e aceita riscos moderados. O empresário deve 

fazer o mesmo. 
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2.3.4 - Exigência de Qualidade e Eficiência 

Predisposição em fazer sempre o melhor. A eficiência está relacionada ao 

volume produzido, ao atingir a meta estabelecida. Concomitantemente, a eficácia tem a 

ver com variedade, flexibilidade, velocidade e qualidade. Não basta produzir e ter que 

refazer o trabalho em razão dos defeitos apresentados. 

É preciso atingir a melhoria contínua dos produtos e serviços, criar valor para os 

clientes no sentido de atendê-los na medida certa de suas expectativas e criar 

procedimentos para cumprir prazo e padrões de qualidade.  

2.3.5 - Comprometimento 

Dedicação e sacrificio pessoal, pois a empresa vai exigir muito do empreendedor 

em termos de tempo e resultados. Ele é responsável pelo sucesso ou fracasso do 

empreendedimento e deve assumir a consequêncais de suas decisões.  

Atuar em conjunto com a equipe de trabalho é fundamental, da mesma forma 

que saber sacrificar a performance de curto prazo para obter sucesso no longo prazo 

com clientes, fornecedores, funcionários e acionistas.   

2.3.6 - Busca de Informações 

Atualização constante de dados e informações sobre fornecedores, clientes, 

concorrentes e politicas públicas relacionadas direta ou indiretamente ao setor de 

atividade. 

Avaliar pessoalmetne o mercado, monitorar o lançamento de produtos e serviços 

dos concorrentes, em particular das empresas nascentes e quando necessário buscar a 

orientação de especialistas. 

2.3.7 - Estabelecimento de Metas 

Elaborar um conjunto de indicadores de resultados qualitativos e quantativos que 

monitore a estratégia do negócio. O foco deve ser a estratégia e não o controle em si. A 

partir de objetivos definidos a serem alcançados no curto, médio e longo prazo, define-

se o caminho a ser seguido e ao mesmo tempo a forma de desafiar e estimulár a equipe 

de trabalho. 
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2.3.8 - Planejamento e Monitoramento Sistemático 

Utilizar com eficiência o Ciclo PDCA7, dividido em quatro estágios: no início, 

se planeja a ação, para depois colocá-la em prática. Posteriormente, através de formas 

de controle se compara os resultados com o previsto e por fim, o gestor implanta 

medidas corretivas. 

Desta forma, o empreendedor aprende a lidar com realização de atividades, 

prazos de execução e resultados. Capacita-se para enfrentar grandes desafios e agir 

rapidamente quando for necessária mudança de planos. Sabe interpretar os resultados 

dos indicadores e os leva em consideração no momento da tomada de decisão. 

2.3.9 - Persuasão e Rede de Contatos  

Reforça a estratégia de relacionamento com pessoas importantes para 

crescimento do negócio. Cria estratégias para conseguir apoio e ampliar a rede de 

influência comercial da atividade. 

2.3.10 - Independência e Autoconfiança 

Autonomia para agir e manter nivel de confiança elevado. É um otimista por 

definição e está sempre focado nos objetivos, mesmo diante das contrariedades. Confia 

nas opiniões próprias, pondera a dos outros e faz prevalecer o bonsenso. 

Segundo o Sebrae, mais de cento e cinquenta mil profissionais passaram pelo 

programa com reflexos positivos e supriendentes no auto conhecimento das pessoas 

para empreender, no desenvolvimento de instrumentos de gestão para seus negócios e 

no contágio dos funcionários, propiciando elevados níveis de motivação, proativiadade 

e crescimento interno. 

2.4 - Programa de Competitividade da FIESP e MDCI  

A proposta do projeto é desenvolver um Modelo de Competitividade que 

contribuia para o aumento da performance das médias e pequenas empresas por meio do 

incremento de fatores de produtividade e eficiência coletiva.  

                                                           
7 Ciclo também conhecido como Ciclo de Shewhart ou Ciclo de Deming, é uma ferramenta de 

gestão muito utilizada pelas empresas do mundo todo. Este sistema foi concebido por Walter 

A. Shewhart e amplamente divulgado por Willian E. Deming e, assim como a filosofia 

Kaizen, tem como foco principal a melhoria contínua. 

 

http://www.sobreadministracao.com/voce-conhece-a-filosofia-kaizen-conceito-aplicacao/
http://www.sobreadministracao.com/voce-conhece-a-filosofia-kaizen-conceito-aplicacao/
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A metodologia parte do pressuposto que o setor produtivo é indutor da 

competitividade local, e por consequência do APL. 

A figura a seguir mostra o fluxo da metodologia do programa. Em nenhum 

momento, pretende-se, esgotar o assunto de como se deve gerenciar uma empresa e, 

sim, disseminar o trabalho dessas instituições em prol de seu desenvolvimento, na 

região e incentivar as localidades setorialmente vocacionadas a se organizarem e 

buscarem de forma coletiva a competitividade e o desenvolvimento sustentável.  

Acredita-se que desta forma, os impactos na melhoria de qualidade de vida dos 

trabalhadores, gestores e população de forma geral serão positivos. 

Figura 7 -  Fluxo Metodológico 

 

Fonte: Depto de Competitividade e Tecnologia da FIESP 

O Fluxo está dividido em sete fases: 

a. Mobilização dos agentes; 

b. Ações de curto prazo; 

c. Diagnóstico; 

d. Pesquisa de mercado; 

e. Plano estratégico; 

f. Implementação; e 

g. Controle, Acompanhamento e Avaliação. 
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a. Mobilização dos Agentes 

Para o sucesso do programa a mobilização dos agentes é realizada por meio de 

Seminários que destacam os desafios e oportunidades do setor.  

Objetiva-se não só motivar, mas mobilizar a todos frente à necessidade de 

adequação de um novo modelo de negócios, baseado no binômio competição-

cooperação.  Estima-se que pelo menos 5% das empresas locais participe do projeto.  

Essas devem aderir voluntariamente e implementar as inovações sugeridas pelos 

especialistas (consultores e técnicos) comprometendo-se com o cumprimento das metas 

estabelecidas em comum acordo. 

As empresas participantes vão compor o Grupo Piloto e se tornarão referência 

frente às demais e para todas as instituições envolvidas no APL. Possuirão funções 

específicas importantes, tais como: receber equipes para visitas e entrevistas; participar 

de eventos; fornecer informações e indicadores corretos para monitoramento e controle; 

liderar e compartilhar o processo de implementação de novas ações em suas empresas, 

no APL e contribuir financeiramente nos projetos. 

O processo de transformação proposto pressupõe ações coletivas envolvendo o 

trabalho de vários agentes de forma a articular, integrar e coordenar os esforços para 

otimizar a utilização dos recursos disponíves, são eles: 

 poder público local, fundamentalmente a(s) prefeitura(s) da(s) 

cidade(s); 

 representantes da sociedade civil, através entidades empresariais, 

sindicais, universidades e centros de pesquisa e tecnologia; e 

 setores econômicos, por via dos governos estadual e federal e 

entidades de fomento ao desenvolvimento. 

O passo seguinte é a formação do Grupo Gestor, composto por esses agentes, 

que pode ser compreendido como um fórum permanente de discussões dos interesses 

comuns visando a manutenção do foco e obtenção de resultados satisfatórios para todos. 

Para tanto, o grupo deverá contratar um Agente Local, que se tornará o elo com as 

empresas participantes. 
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Após iniciado os trabalhos com a mobilização dos grupos piloto e gestor, o 

agente local contratado, poderá iniciar o Trabalho Comportamental de suma 

importância utilizando ferramentas específicas frente a empresários e lideranças cujo 

enfoque será o de:  

(i) minimizar as forças restritivas do grupo, facilitando as mudanças 

propostas;  

(ii) facilitar e incrementar as ações cooperadas entre os agentes;  

(iii) promover o ambiente de parcerais entre os agentes locais.   

As ferramentas mais comuns são as entrevistas comportamentais para 

mapeamento de perfis dos agentes e mapas sociométricos das relações8, pois deve-se 

ficar atentos para o fato desse tipo de trabalho envolver temas subjetivos e psicológicos.  

b. Ações de Curto Prazo 

Essas ações objetivam manter o grupo mobilizado e dar início ao processo de 

construção de confiança entre as partes e contemplam, também, medidas rotineiras ao 

processo de gestão das organizações. Os temas desenvolvidos estão voltados ao 

processo produtivo, à gestão financeira, de marketing e de pessoas. 

Normalmente, no início, concentram-se ações no “chão de fábrica”, onde o 

empresário se sente mais à vontade, pois faz parte do seu domínio de conhecimento, ao 

contrário de ações voltadas à gestão e planejamento, expertises dificilmente encontradas 

na realidade dos gestores das médias e pequenas empresas brasileiras. 

c. Diagnosticação 

As organizações devem atuar através da “Diagnosticação”, ou seja, da 

implementação de melhorias conforme diagnosticadas, haja vista que os problemas das 

médias e pequenas empresas são menos complexos que os das grandes e de mais fácil 

operacionalização.  

Quando o empresário começa a perceber os benefícios das medidas propostas, 

resiste menos às mudanças e se torna protagonista do processo. Caso as ações se 

concentrem na órbita em que ele se sente confortável para agir, fica menos desconfiado 

                                                           
8 Tecnica criada por Romero Jacob Moreno que tem como objetivo medir as relações pessoais 

dentro de um grupo, investigando sua organização, evolução e a posição de cada um dentro do 

contexto. 
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e poderá adotar postura de parceria e coresponsabilidade, imprescindíveis ao sucesso do 

projeto. 

d. Pesquisa de Mercado 

Para a fase seguinte, da elaboração do Planejamento Estratégico, a Pesquisa de 

Mercado é de fundamental importância, pois é uma ferramenta que contribui com 

informações relevantes sobre o cliente, consumidor, segmento de mercado, a criação de 

valor, etc.  

A Pesquisa poderá mostrar novo segmento de mercado a ser explorado pelas 

empresas do APL, quantificando seu tamanho total e subestratos. 

Estas informações permitirão às empresas escolherem as estratégias adequadas e 

as competências a serem desenvolvidas em diferentes níveis.  

Assim, novas oportunidades serão criadas que reduzem a concentração de 

empresas nos mesmos clientes e canais, diminuindo a concorrência direta das empresas, 

auxiliando-as a romper o padrão de concorrência predatória (baseada no leilão de 

produtos) e gerando um ambiente mais adequado à cooperação. 

e. Planejamento Estratégico 

Todo trabalho desenvolvido nas fases anteriores produz elementos para 

elaboração do plano estratégico. Nesta etapa, se define os desafios que serão 

enfrentados no futuro. Pressupõe-se que já se tenha iniciado a construção da confiança e 

do processo de mudança de modelo mental dos empresários e das instituições dentro do 

APL. 

Caso os gestores não consigam olhar para frente e ver o todo, ficarão restritos a 

visão limitada de suas organizações e o APL não progride. As empresas não saem do 

lugar, a liderança das entidades empresáriais se dissipa e a do sindicato dos 

trabalhadores se limita a negociação salarial. A prefeitura e o governo estadual não 

conseguem convergir ações de modo clara e objetivo que culminem no crescimento das 

empresas, desenvolvimento da região e melhoria na qualidade de vida das pessoas.     
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Nas fases anteriores ao planejamento, sugere-se que os gestores trabalhem junto 

aos empresários, com ações voltadas ao treinamento, abordando questões como visão de 

futuro, orientação por resultados e oficinas de como se elaborar um planejamento 

estratégico.  

É preciso reforçar que os problemas a serem enfrentados não são aqueles 

prioritários do primeiro momento, como taxa de juros, desvalorização cambial, 

tributação e, mas sim, fatores que visem o aumento da competitividade interna das 

empresas, como gestão, inovação e qualificação e os pertinentes à localidade como: 

qualificação da mão de obra, infraestrutura local, reestruturação e apoio das entidades 

representativas. 

O planejamento deverá ser composto de um conjunto de ações estratégicas 

comparando as competências empresariais com as do APL, determinadas pelos 

diagnósticos, com informações adquiridas a partir da pesquisa de mercado. Uma vez 

que a empresa opte por atender um segmento de mercado, faz-se necessário identificar 

as competências necessárias que precisarão ser desenvolvidas para alcançar esses 

objetivos.   

f. Implementação do Projeto 

Em decorrência das ações definidas no Planejamento Estratégico, parte-se para 

sua execução com prazo determinado, responsável definido e um conjunto de 

indicadores elaborados para acompanhamento e controle. 

Nesta fase, a presença de um técnico especialista em gerenciamento de projetos 

para acompanhar o desenrolar das ações nas empresas do APL é de grande valia.  

O projeto prevê metas pré-estabelecidas com os empresários e leva em 

consideração, irrefutavelmente, as condições estruturais de eficiência produtiva e 

coletiva do APL.  

Desta forma, o conjunto de indicadores é composto de índices qualitativos e 

quantitativos e sua ótica deverá estar beseada na aferição da estratétia e não do controle 

em si. Os quantitativos são dados econômicos financeiros das empresas do Grupo Piloto 

e os qualitativos visam monitorar as percepções dos empresários relação ao projeto. É 
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importante frisar o efeito multiplicador9 das ações implementadas no Grupo Piloto para 

todo o APL.  

Esse efeito é induzido por dois vetores, sendo o primeiro, de ações específicas 

direcionadas às empresas, de modo que ao obter sucesso as empresas passam a 

especializar seus conhecimentos e a repassá-los a outras empresas fora do grupo, para 

todo o APL e para instituições e prestadores de serviços locais. O segundo vetor é mais 

abrangente, pois tem efeito nas ações desenvolvidas em conjunto entre as forças 

produtivas e o poder público.  

As reuniões do Grupo Gestor servirão para multiplicar as soluções 

implementadas e os conhecimentos adquiridos, na medida em que as ações objetivam 

incrementar a eficiência produtiva individual e coletiva e de sobremaneira, o 

desenvolvimento social, através da educação, formação profissional e condições sociais 

de vida da coletividade.  

g. Controle, Acompanhamento e Avaliação. 

Indicadores podem ser considerados “termômetros” do projeto, pois mostrarão 

os esforços de melhoria na perspectiva do cliente, de inovação, aprendizado e de 

aperfeiçoamento interno e financeiro. Basedo nos índices, preferencialmente obtidos 

bimestralmente, novos rumos poderão ser tomados e metas revistas.   

O ênfoque nesta fase é o de acompanhar o desempenho do APL e os beneficios 

proporcionados não só às empresas como também à coletividade. Dentre os 

quantitativos, destaca-se o indicador de produtividade, Valor Agregado por Pessoal 

Ocupado, pois se trata de um indicador de produtividade mundialmentne utilizado 

bastante confiável, baseado na metodologia de mensuração do PIB, divulgado pela 

ONU e seguido por todos os países filiados. 

No que tange aos indicadores qualitativos, a pesquisa sobre o medidor do 

“clima” do grupo de empresários é de suma importância, retrata a dinâmica do projeto e 

os erros e acertos na condução dos trabalhos ao longo do tempo. 

 

                                                           
9 É um fator econômico de proporcionalidade que mede quanto uma variável endógena muda 

em resposta a uma variação de algumas variáveis exógenas.  
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É uma importante fonte de monitoramento da evolução do ambiente local, 

aponta a ocorrência de cooperaão entre as empresas, registra o funcionamento da 

governança local e as consequências do efeito multiplicador para os participantes 

diretos e indiretos do projeto. 

 A opinião do Grupo Piloto deverá refletir: a estrutura produtiva, através do 

plano de trabalho e das atividades realizadas; a confiança, cooperação e integração dos 

participantes, definido a persepção que o grupo tem de suas relações e como os 

resultados refletem a percepção dos empresários quanto aos ganhos obtidos na estrutura 

produtiva e da experiência do convívio em grupo. 

2.5 - Estratégia do Ciclo Curto 

A proposta apresentada a seguir é o resultado da pesquisa de mercado  realizada 

pelo Sebrae-SP no sentido de aumentar a competitividade dos APLs da Indústria de 

Confecção no Estado de São Paulo. 

Após identificar os segmentos estratégicos dentro da indústria confeccionista, foi 

realizada uma análise sobre a atratividade de cada um deles.  

Como resultado, em contraste com as características locais da região de 

Cerquilho e Tietê, verificou-se o segmento estratégico de Ciclo Curto como o mais 

atrativo. 

Este segmento tem como características fundamentais:  

(i) capacidade de identificar dados qualitativos e quantitativos, em 

tempo real, sobre o consumo, que conseqüentemente,  

(ii) demandam uma forte integração com os canais de venda e,  

(iii)finalmente, uma produção rápida capaz de responder as 

necessidades do consumidor identificadas quase em tempo real. 

Com o objetivo de migrar o modelo de negócio para o de Ciclo Curto, 

empresários e parceiros devem se juntar em grupos de trabalho e atuarem em  três linhas 

de ação, representadas pela Figura a seguir. 
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Figura 8: Linhas de Ação 

 

Fonte: Programa de Competitividade do Sebrae 

A pesquisa permitiu comprovar que a velocidade na produção, venda e 

distribuição dos produtos poderá se tornar a principal vantagem competitiva das 

empresas pertencentes ao APL frente à concorrencia nacional, internacional, e em 

particular, das indústrias chinesas. 

2.5.1 - Rapidez na Identificação e Resposta a Necessidade do Consumidor 

Como a aproximação do consumidor, obtém-se informações sobre a demanda, 

através do desenvolvimento de parcerias com o varejo e, eventualmente, culminando no 

longo prazo, com a abertura de loja própria.  

Usualmente, as empresas necessitam de treinamentos em ações mercadológicas 

envolvendo: marketing mix, público alvo, precificação, etc. 

Nesta fase, o trabalho consiste na: 

 Identificação do (s) modelo (s) chave. 

Agilidade de Setor Produtivo 

Como a produção será no Ciclo Curto: definiu-se módulos de teoria em grupo e 

consultoria individual em 4 fases, para realização gradual de mudanças em direção a 

uma produção enxuta, rápida e eficiente, com o mínimo de desperdício, utilizando a 

informação do ponto de venda para adaptação de produtos. Nesse período, o trabalho 

será dividido nas seguintes etapas: 

 Modelagem; e 

 Ficha técnica. 
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Integração com os Canais de Distribuição 

É de fundamental importância para a Cadeia de Valor a integração do fluxo de 

informação entre toda a empresa e parceiros, utilizando-se de tecnologias da 

informação, além de abordar o fornecimento de tecidos. Nos grupos de trabalho, defini-

se um cronograma para a implementação das ações. 

Nesse período o trabalho será dividido nas seguintes etapas: 

 Definição dos parceiros que irão produzir e distribuir; 

 Definição do item e da quantidade a ser produzida por parceiro; e 

 Distribuição dos produtos.   

Estima-se o periodo de três anos de trabalho para que se consiga fechar o ciclo 

de produção curta em oito dias.  

A implantação da estratégia almeja que o ciclo completo seja cumprido em oito 

dias, no entanto, essa meta é atingida de forma gradual. São estabelecidas metas parciais 

de 45, 30, 20 e 15 dias. 

2.6 - A Crise na Indústria de Transformação e no APL de Cerquilho e Tietê 

Este é um fenômeno mundial que nos países desenvolvidos foi motivado pelo 

resultado da indústria de transformação, associado ao aumento do emprego de alta 

produtividade e elevada qualificação da mão de obra no setor.  

Essa combinação resultou na transferência de trabalhadores para outros setores, 

fundamentalmente para o de serviços. Pode-se dizer que houve ganhos de produtividade 

total na economia com o crescimento da tecnologia aplicada. 

Infelizmente, esse fenômeno não se repetiu na economia brasileira, pois o 

processo de desindustrialização foi calcado na perda da competitividade de produtos 

exportáveis, modificando a pauta exportadora para produtos primários e crescimento 

das importações, não somente de produtos de bens de capital e de consumo, como 

também de matérias primas, que afeta negativamente as cadeias produtivas nacionais.  
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O gráfico 1 - Evolução da Participação da Indústria de Transformação Brasileira 

no PIB (1947 a 2016) mostra essa situação.  

 

 
Fonte: IBGE. Metodologia: Bonelli & Pessoa, 2010. Elaboração:  DEPECON/FIESP 

 

Observa-se que em 1952 a participação da indústria de transformação no PIB foi 

de 11,4% e aumentou para 21,8% em 1985, ou seja, no período de trinta e três anos a 

variação positiva foi de 10,4 pontos porcentuais e no período de 1985 a 2016, de trinta e 

um anos, a perda foi de 10,1 pontos porcentuais, praticamente anulando os ganhos 

obtidos anteriormente. Significa que houve um retorno ao patamar da década de 50 do 

século passado. 

O Gráfico 2 - Evolução da Participação da Indústria de Transformação no 

Emprego Formal Brasileiro, retrata a redução da participação no emprego formal de 9,7 

pontos porcentuais no período de 1985 a 2015, concomitante à redução da participação 

industrial no PIB brasileiro. 
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Gráfico 2: Evolução da Participação da Indústria de Transformação no Emprego 

Formal Brasileiro (1985 a 2015) 

 

 
 

Fonte: RAIS do Ministério do Trabalho 

 

Segundo dados do Panorama da Indústria de Transformação Brasileira da FIESP 

(p.38, 2016), observa-se um aumento da participação de produtos importados da 

indústria de transformação no consumo interno, perceptível nos resultados do 

Coeficiente de Importação, que saltou de 13,9% no início de 2007 para 21,1% no 

mesmo período de 2012, e manteve-se em patamar próximo aos 20% desde então.  

Esse aumento expressivo do coeficiente de penetração de importados evidencia a 

ocorrência de um vazamento do crescimento da indústria para o exterior.  

No período de 2003 a 2010 a economia brasileira teve crescimento em função do 

cenário externo favorável, inflação sob controle e crescimento do mercado interno. 

Todavia, nos últimos anos, e em particular, em 2015 e 2016, o PIB teve forte retração 

com reflexos ainda maiores na indústria de transformação. 

Três fatores têm contribuído para o crescimento irregular da economia brasileira: 

a falta de competitividade de nossas empresas, alta taxa de juros e os baixos níveis de 

investimentos público e privado. 

A baixa competitividade das empresas está baseada na elevada carga tributária e 

custos de produção (energia) sobre produtos e serviços; altos índices de corrupção e 

burocracia e baixo nível educacional do trabalhador brasileiro.   
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O BACEN - Banco Central do Brasil - tem dificuldade em reduzir a taxa básica 

de juros da economia, em razão da necessidade de atrair dólares para fechar as contas 

externas, de combater a inflação e principalmente devido ao fato da infraestrutura ser 

insuficiente frente às nossas necessidades.  

As consequências desses fatores estão refletidas no baixo investimento público e 

privado, na medida em que, devido ao tamanho gigantesco do Estado brasileiro e da má 

alocação de recursos públicos não sobram recursos para investimentos públicos. O setor 

privado em consonância com esta realidade está inseguro e associado ao caro custo do 

crédito, se retrai, o que parece ser uma decisão coerente.  

O relatório de variação trimestral do PIB do IBGE (2016, p.3) aponta quase treze 

milhões de desempregados em fevereiro de 2015, o que comprova os efeitos negativos 

da crise sobre o PIB, a população brasileira, com reflexos sociais e econômicos 

desastrosos. 

No ápice do crescimento, segundo Relatório Brasil Empresas do Índice de 

Potencial de Consumo e Marketing (IPC, p.115), as cidades de Cerquilho e Tietê 

chegaram a ter 400 confecções, 82 indústras têxteis e outras 190 oficinas de costura, e 

empregavam 11.500 mil pessoas diretamente no APL.  

Esses números expressivos mostraram a importância do segmento nos município 

de Cerquilho e Tietê, sendo a principal atividade geradora de empregos desde o fim do 

século passado, conforme o Guia do Empreendedor do SEBRAE, (2007, p.17). 

Considerando que o setor de confecção apresentou elementos que caracterizaram 

o potencial APL, criaram-se expectativas de ações de articulação, sensibilização e 

mobilização entre atores dos diversos segmentos da sociedade local, para estabelecer 

parcerias e compromissos com o objetivo de manter e especializar os investimentos de 

cada um no próprio território e promover uma integração econômica e social no âmbito 

local. 

Assim, ações estratégias e políticas que incrementassem a inter-relação entre 

agentes e instituições, foram fundamentais para a promoção do desenvolvimento local. 
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Os governos locais assumiram papel de coordenação e liderança, mobilizando 

parceiros governamentais e não governamentais, procurando estabelecer um processo 

convergente de diversos interesses e de diferentes recursos em torno de objetivos 

comuns.  

Através dos novos arranjos institucionais assim constituídos, tende a crescer a 

perspectiva de sustentabilidadede das políticas públicas que, de outra forma, poderiam 

sofrer solução de continuidade a cada mudança de governo.  

O enraizamento das políticas sem um espaço público que transcendesse a esfera 

estatal reforçava a possibilidade de políticas de longo prazo, com repercussões sobre a 

eficiência e a efetividadedas políticas implantadas. 

Frente às mudanças no cotidiano dos trabalhadores, cujas alterações também se 

estenderam para o campo do trabalho, percebemos não só os impactos causados pela 

dinâmica produtiva do APL sobre as condições de vida da população, mas a omissão do 

Estado frente a estas questões. 

Destacamos que as relações sociais de produção nos municípios são marcadas 

pela exploração da força de trabalho e pelo processo constante de pauperização de uma 

parte dos trabalhadores.  

O APL deveria melhorar a condição capital x trabalho, mas tal fato em 

Cerquilho e Tietê não ocorreu, na medida em que se intensificou o processo de 

terceirização da mão de obra para oficinas informais e domiciliares; as empresas 

tiveram seus preços reduzidos pelos grandes varejistas o que propiciou, segundo o 

prefeito de Tietê Manoel David de Carvalho, Prefeito de Tietê conforme entrevista 

(apêndice 1), elevado nível de vendas informais, em sua estimativa, superior a 50% do 

total e pagamento de salários menores que a média de mercado.  

Por outro lado, as políticas públicas não cumpriram seu papel social 

satisfatoriamente, devido à ausência de reconhecimento das necessidades sociais dos 

trabalhadores (melhoria na prestação dos serviços, investimentos nos equipamentos 

sociais, na implementação de políticas de transporte, lazer e segurança pública, por 

exemplo).  

As tabelas 16, 17 e 18, mostram o número de empresas em atividades no período 

de 2013, (antes da crise) e 2016 (pós crise). 
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Tabela 16 – Número de Empresas antes e depois da crise em Cerquilho 

Cerquilho / Período 2013 2016  2013 2016  

Setor de Atividade No. 

Empr. 

No. 

Empr. 

Var.% ME 

(*) 

ME (*) Var.% 

1 - AGRIBUSINESS       

Empresas 623 327 -47,5 7 1 -85,7 

Ind.Extrativa 2 1 -50,0 2 1 -50,0 

Sub Total 625 328 -47,5 9 2 -77,8 

3 - IND.TRANFORM.       

Fabricação Textil 55 35 -36,4 23 19 -17,4 

Confecção Vestuário 365 243 -33,4 190 178 -6,3 

Sub Total (APL) 420 278 -33,8 213 197 -7,5 

Prod. Alimenícios 54 36 -33,3 32 27 -15,6 

Produção de Madeira 13 8 -38,5 10 6 -40,0 

Pordução de Móveis 14 7 -50,0 8 5 -37,5 

Contrução Civil (C.C) 64 44 -31,3 20 11 -45,0 

Prod. Especiais para C.C 110 49 -55,5 33 21 -36,4 

Diversos (**) 172 109 -36,6 76 58 -23,7 

Sub Total 1.472 859 -41,6 401 327 -18,5 

4 – COMÉRCIO       

Prod. Setor Automotivo 330 212 -35,8 157 134 -14,6 

Varejista 962 621 -35,4 544 502 -7,7 

Sub Total 1.292 833 -35,5 701 636 -9,3 

5 – TRANSP. / SERV.       

Empresas 1.239 643 -47,7 418 315 -24,5 

Total 3.994 2.335 -41,6 1.520 1.278 -15,9 

Fonte: Relatório Brasil Empresas do IPC (Índice de Potencial de Consumo) Marketing  

Obs: (*) ME = Micro Empresa; (**) Setor de metalurgia, materiais elétricos, produtos 

químicos e demais pulverizados. 

Observa-se que, em Cerquilho, a redução no período do número de empresas foi 

de 41,6%, dos quais 15,9% referem-se às micro organizações. Todos os cinco setores de 

atividade estudados tiveram dimimuição, com destaque o setor de agrobusiness, com a 
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maior redução equivalente à 46,5% da totalidade de empresas e de 77,8% das micro e o 

setor comércio com a menor, ou seja, de 35,5% na totalidade e de 9,3% nas 

microempresas. 

Tabela 17 – Número de Empresas antes e depois da crise em Tietê 

Tietê / Período 2013 2016  2013 2016  

Setor de Atividade No. 

Empr. 

No. 

Empr. 

Var.% ME 

(*) 

ME (*) Var.% 

1 - AGRIBUSINESS       

Empresas  1.441 713 -50,5 23 4 -82,6 

Ind. Extrativista 11 8 -27,3 6 4 -33,3 

Sub Total 1.452 721 -50,3 29 8 -72,4 

2 - IND.TRANFORM.       

Fabricação Textil 27 18 -33,3 9 9 0,0 

Confecção Vestuário 225 147 -34,7 102 86 -15,7 

Sub Total (APL) 252 165 -34,5 111 95 -14,4 

Prod. Alimenícios 57 44 -22,8 25 24 -4,0 

Produção de Madeira      42 27 -35,7 21 18 -14,3 

Pordução de Móveis 22 14 -36,4 12 11 -8,3 

Contrução Civil (C.C) 38 29 -23,7 12 7 -41,7 

Prod. Especiais para C.C 84 47 -44,0 23 14 -39,1 

Diversos (**) 268 101 -62,3 47 122 159,6 

Sub Total 2.101 1.148 -45,4 280 299 6,8 

4 – COMÉRCIO       

Prod.  Setor Automotivo 320 216 -32,5 142 127 -10,6 

Varejista 794 489 -38,4 408 389 -4,7 

Sub Total 1.114 705 -36,7 550 516 -6,2 

4 – TRANSP. / SERV.       

Empresas 1.376 742 -46,1 464 258 -44,4 

Total 4.591 2.595 -43,5 1.294 1.073 -17,1 

Fonte: Relatório Brasil Empresas do IPC (Índice de Potencial de Consumo) Marketing  

Obs: (*) ME = Micro Empresa; (**) Setor de metalurgia, materiais elétricos, produtos 

químicos e demais pulverizados. 
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Em Tietê, as consequências da crise foram até piores, pois a redução da 

totalidade de empresas foi de 43,5% e das micro de 17,1%. O maior destaque negativo 

também foi do setor de agrobusiness, com o fim de mais da metade das organizações 

existentes (50,3%) e redução de 72,4% das microempresas.  

O menor destaque negativo foi do setor comercial com redução de pouco mais 

de um terço da totalidade das empresas (36,7%) e de menos 6,2% das micro 

organizações. 

Tabela 18 – Variação do número de empresas antes e depois da crise no APL 

APL / Período 2013 2016  2013 2016  

Cidades No. 

Empr. 

No. 

Empr. 

Var.% ME 

(*) 

ME (*) Var.% 

Tietê 252 147 -34,7 111 95 -14,4 

Cerquilho 420 278 -33,8 213 197 -7,5 

Total 672 425 -36,8 324 292 -9,9 

Fonte: Relatório Brasil Empresas do IPC (Índice de Potencial de Consumo) Marketing 

Com relação ao APL, a redução do número de organizações foi de mais de um 

terço (36,5%), isto é cerca de 10%, das microempresas de confecção na região. Estas 

tiveram performance diferente nas duas cidades: enquanto em Cerquilho a redução no 

período estudado foi de 7,5%, em Tietê foi quase o dobro, atingindo a 14,4% das 

empresas.  

Nota-se que a participação reinvidicatória é fraca, desde a organização sindical, 

de associação de bairro até a participação efetiva da população nos espaços de controle 

social. 

É importante salientar que a organização do APL de Cerquilho e Tietê mantém 

consonância com as orientações do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), 

cujo objetivo principal é o desenvolvimento regional e local auto sustentável, com 

geração de emprego e renda, além do fortalecimento do empreendedorismo, 

cooperativismo e associativismo entre as empresas.  
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No entanto, alguns aspectos importantes que se mostraram evidentes na 

realidade deste modelo produtivo, não podem ser ignorados, tais como: aumento da 

informalidade, condições de trabalho precarizadas, envolvimento de crianças, 

adolescentes e idosos nas atividades produtivas, baixa escolarização da população 

envolvida na produção, trabalho realizado no espaço domiciliar, flexibilização da 

produção, dicotomia no que se refere à demanda por trabalhos (de um lado, altamente 

especializada; de outro, sem qualificação técnica), etc. 

Como agravante, identificamos que dentre as políticas sociais existentes no 

município, a mais abrangente é a Política de Assistência Social, com uma concentração 

de atividades voltadas para o Programa Bolsa Família.  

Salientamos que as condições de vida e de trabalho da população residente nos 

municípios se agravam ainda mais frente à ausência de organização política dos 

trabalhadores mais atuante.  

A forte demanda por ocupações informais nas unidades produtivas de confecção 

provoca uma fragmentação dos trabalhadores e uma falta de identificação política 

enquanto classe social. Lembramos que essa fragmentação dos trabalhadores 

(terceirizados, trabalho em domicílio, parcial etc.) é resultado das novas configurações 

do trabalho que, cada vez mais, tende a flexibilizar e desregulamentar as relações 

sociais em favor do sistema produtivo. 

Assim, a identificação das condições de vida e trabalho da população e a 

ausência de proteção social não revelam que o crescimento econômico (na dinâmica do 

APL) seja o propulsor do desenvolvimento social. Os trabalhadores não encontram no 

Estado iniciativas que objetivem os direitos de proteção social vinculados à Seguridade 

Social, ficando praticamente a mercê das demandas do sistema produtivo de confecção. 

As tabelas 19 e 20 mostram respectivamente a inflação no período de antes e 

depois da crise e a variação real de salário.  
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Tabela 19 – Índice de preços ao Consumidor Ampliado – IPCA de 2013 à 2016 

Período IPCA 

% 

Var. Acumulada % 

(2012 = base 100) 

2013 5,91 5,91 

2014 6,40 17,69 

2015 10,67 24,71 

2016 6,28 32,54 

Fonte: Relatório de Inflação de Março/2017 do BACEN 

Tabela 20 – Variação Real de Salário de 2013 à 2016 

Período Variação Real 

% 

Var. Acumulada % 

(2012 = base 100) 

2013 1,25 1,25 

2014 1,21 2,48 

2015 0,26 2,74 

2016 -0,57 2,16 

Fonte: Balanço das Negociações Salarias do DIEESE  

Nota-se que a inflação acumulada nos quatro anos foi de 32,54% e os salários 

tiveram ganho real de 2,16% no mesmo período. Apesar da crise e da variação elevada 

de preços, o trabalhador teve ganho real de salário. 

As tabelas 21 e 22 retratam a variação da totalidade do número de empresas nas 

duas cidades e seus respectivos níveis de desemprego. 

Tabela 21 – Variação do no. Total de empresas em Cerquilho e Tietê antes e 

depois da crise. 

Empresas / Período 2013 2016  2013 2016  

Cidades No. 

Empr. 

No. 

Empr. 

Var.% ME 

(*) 

ME (*) Var.% 

Tietê 4.591 2.595 -43,5 1.294 1.073 -17,1 

Cerquilho 3.994 2.335 -41,6 1.520 1.278 -15,9 

Total 8.585 4.930 -42,6 2.814 2.351 -16,5 

Fonte: Relatório Brasil Empresas do IPC (Índice de Potencial de Consumo) Marketing 
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Tabela 22 – Indice de Desemprego em Cerquilho e Tietê, antes e depois da crise. 

Valores fornecidos com base em levantamentos realizados pelos departamento de 

estatísticas das prefeituras da cidades. 

Cidades Desemprego  

2008 

Desemprego  

2013 

Desemprego  

2016 

Tietê 8,2% 12,4% 20,9% 

Cerquilho 7,9% 10,7% 22,8% 

Médias das 

Cidades 

8,2% 11,55% 21,85% 

Fonte: Departamento estatístico das Prefeituras das cidades de Cerquilho e Tietê 

Observa-se que  a redução do número de empresas atingiu 42,6%, sendo 16,5% 

de micros empresas. Tendo como base o PIB de 2012, conforme o Perfil Econômico 

dos Municípios elaborado pela FIESP, o de Cerquilho foi de R$ 2.508 milhões de reais 

e o de Tietê foi de R$ 1.082 milhões de reais, totalizando R$ 3.590 milhões de reais. 

Partindo-se das premissas apontadas a seguir para cálculo da perda da produção 

das empresas em milhões de reais, temos que: 

1. o porcentual da redução do número de empresas seja equivalente ao 

porcentual de redução de seu volume produzido (que na maioria da vezes 

não é verdade, mas poderá servir para uma estimativa aproximada), e:  

2. o setor industrial em média das duas cidades seja equivalente à 36,6% do 

PIB (IBGE, 2013), que representa uma produção de R$ 1.313 milhões de 

reais.  

Como a redução do número de empresas foi de 42,6%, a perda estimada do PIB 

foi da ordem de R$ 558,6 milhões de reais anuais. 

A queda do número de trabalhadores empregados reflete essa realidade e está 

representada na tabela abaixo, com aumento de mais de dez pontos porcentuais (10,3) 

no nível de desemprego. 
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Tabela 23 – Empregos no APL. Valores fornecidos com base em levantamentos 

realizados pelos depto de estatísticas da prefeitura de Tietê e Sebrae SP. 

Períodos Ápice do APL Período pré crise Período pós crise 

Anos 2008 2013 2016 

No. de empregos 11.500 9.300 5.700 

Var. % de empregos    -19,1% -38,7% 

Indice de Desemprego 8,2% 11,55% 21,85% 

Fonte: Departamento estatístico da Prefeitura de Tietê e Pesquisa Sebrae sobre APL 

Tabela 24 – APL: Crescimento, Maturidade e Declínio 

Itens 2003 2008 2013 2016 

Empregos 10.300 11.500 9.300 5.700 

Variação %  +11,7% -19,1% -38,7% 

No. de Empresas 624 783 672 425 

Variação %  +25,5% -14,1% -36,8% 

Variação real de arrecadação 

Tributária das Cidades 

 +8,2% -6,5% -20,4% 

Fonte: Departamento estatístico da Prefeitura de Tietê e Pesquisa Sebrae sobre APL 

Pode-se estudar na Tabela 24 três períodos distintos: o primeiro, de 2003 à 2008, 

que retrata o crescimento do APL. Nota-se a evolução de 11,7% na geração de 

empregos, de 25,5% do número de empresas no mercado e de 8,2% na arrecadação 

tributária real das duas cidades.  

Nesse período, os setores industrial, comercial e de serviços se beneficiaram 

com a construção de centros de treinamento para mão de obra, abertura de empresas, 

geração de empregos, aumento de estabelecimentos comerciais e de empresas na 

construção civil com projetos residenciais e fabris. Os serviços públicos foram 

ampliados nas cidades, desde segurança, coleta de lixo, tratamento de água e esgoto e 

iluminação pública. 

O segundo período, de 2008 à 2013, reflete a maturidade do APL e coincide com 

a crise imobiliária americana com reflexos no mundo inteiro. O Brasil, e, em particular, 

o APL de Cerquilho e Tietê não saem ilesos deste processo, através do qual o número 

de empresas se reduz 15% (14,1%) e o de empregos 20% (19,1%) respectivamente.  
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Os reflexos sociais negativos para as cidades começam a ser sentidos com a 

queda real de arrecadação tributária de 6% e suas consequências na prestação de 

serviços públicos. No setor privado, o mercado regional diminuiu, pois ocorre menor 

produção de riquezas, com redução de empresas e empregos.   

O terceiro período, de 2013 à 2016, é de declíno acentuado e reflete a crise 

brasileira sobre o APL. Os números não são satisfatórios, uma vez que a diminuição de 

empresas é de 36,7% e de empregos gerados 38,7%.  Estima-se que 3.600 trabalhadores 

ficaram sem trabalho e se considerarmos a fase anterior, de 2008 à 2013, esse número 

cresce para 5.800 trabalhadores, ou seja, cerca de 7,1% da população estimada para as 

duas cidades.  

A queda da arrecadação real tributária foi de mais de 20% (20,4%), o que 

provocou atraso no pagamento de fornecedores, prestadores de serviços e até de 

funcionários municipais.  

Com habilidade, os prefeitos conseguiram evitar greves e equilibrar as finanças 

públicas no final de seus mandatos, em 2016. Todavia, a qualidade dos serviços 

públicos foi afetada, com reflexos no aumento do número de filas e tempo de espera.  
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Capítulo 3 - Análise dos indicadores socioeconômicos das cidades de 

Cerquilho e Tietê. 

Objetiva-se análisar os indicadores sócioeconômicos das cidades de Cerquilho e 

Tietê no período entre 2.000 a 2014, de forma que se consiga detectar a influência das 

condições sociais das cidades no sucesso do APL e na qualidade de vida dos 

trabalhadores.  

A análise está dividida em dez itens: condições de vida, saúde e educação, 

demografia, níveis de emprego e renda, exportação e importação, dados econômicos, de 

infraestrutura, valor adicionado, e de vendas e investimentos anunciados, divididos em 

dois grupos: abrangentes e específicos. 

A partir dos censos realizados pelo IBGE, a FIESP elabora e traça o perfil 

econômico e social das cidades do Estado de São Paulo, para subsidiar programas 

elaborados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e pelo Serviço 

Social da Indústria (SESI).  

3.1 – Análise dos Indicadores Abrangentes 

Tabela 25 – Condições de Vida 

Condições de Vida 

 

Ano Cerquilho Tietê 

Índice Paulista de Responsabilidade Social – 

IPRS 

2009 3 3 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 

IDHM 

2009 0,782 0,778 

Fonte: Fiesp 

O IPRS é baseado em três índices, riqueza municipal, taxa de longevidade e de 

escolaridade. A riqueza municipal contempla o consumo de energia, remuneração média 

do trabalhador e valor adicionado fiscal per capita.  

A longevidade basea-se na taxa de mortalidade, da perinatal até acima de 60 

anos e a de escolaridade, que abrange o período da pré escola até a conclusão do ensino 

fundamental. 
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O grupo 3 onde situavam-se as duas cidades, em 2009, foi classificado como 

intermediário (no intervalo de um a cinco), com baixo nível de riqueza e alternando 

índices de alta e média longevidade e escolaridade.  

O IDHM é um índicador formado pelas três mais importantes dimensões do 

desenvolvimento humano: a expectativa de viver uma vida ao nascer, o acesso à 

educação e um padrão de vida que garanta as necessidades básicas, representadas pela 

saúde, educação e remuneração. 

O índice vai de zero a um e os valores calculados para as duas cidades no 

período ficou acima de 0,7 (zero ponto sete) situando-se na faixa de alto padrão de 

qualidade de vida. Esses indicadores estão na Tabela 25 – Condições de Vida. 

Tabela 26 - Demografia 

Demografia Ano Cerquilho Tietê Reg. 

Adm. 

Estado 

Grau de Urbanização (%) 2014 94,83 91,1   

Taxa Geométrica de Crescimento 

Anual da Pop. – 2000/2010 (% aa) 

2010 3,23 2,08 1,61 1,32 

População com Menos de 15 anos (%) 2014 18,73 19,32   

População com mais de 60 anos (%) 2014 12,82 13,97   

Taxa de Natalidade (por mil habitantes) 2012 12,97 11,95   

Taxa de Fecundidade Geral 

(por mil mulheres entre 15 a 49 anos) 

2012 45,83 43,77   

Fonte: Perfil Econômico dos Municípios elaborado pela Fiesp 

É importante destacar que os dois municípios possuem grau de urbanização 

acima de 90%, indicando elevada concentração de pessoas vivendo nas regiões centrais 

e que a taxa geométrica de crescimento anual da população em Cerquilho é o dobro 

(101%) da região administrativa próxima das cidades e acima se comparada à de Tietê, 

que em 2010 foi 29% maior (tabela 26).  

Esses números sugerem mais dinamismo na vida administrativa e política da 

cidade de Cerquilho frente a Tietê. Conforme os índices mostrados na tabela 27, o nível 

educacional das duas cidades são parecidos e preocupantes, uma vez que somente a taxa 

de analfabetizmo da população de 15 anos é baixa para os padrões brasileiros, menor 
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que 4%, sendo que os demais indicadores refletem a difícil realidade nacional nesse 

quesito.  

Tabela 27 – Condições de Educação 

Educação Ano Cerquilho Tietê Reg. 

Adm. 

Estado 

Taxa de Analfabetismo da População 

de 15 anos e mais (%) 

2009 3,56 3,69   

Média de anos de Estudos da População 

de 15 a 64 anos (anos) 

2000 7,15 7,14 6,84 7,64 

População de 25 anos o Mais 

com Menos de 8 Anos de Estudos (%) 

2000 64,04 63,35 64,66 55,55 

População de 18 a 24 anos 

com Ensino Médio Completo  (%) 

2009 59,09 49,25   

Fonte: Perfil Econômico dos Municípios elaborado pela Fiesp  

A média de sete anos de estudo para a população de 15 a 64 anos não é diferente 

entre as duas cidades e apesar de situar-se pouco abaixo da média estadual, indica que a 

população desta faixa etária não tem curso superior completo.  

Espera-se que ao menos possuam curso técnico, o que não pode ser comprovado 

com o levantamento realizado. A população de 25 anos ou mais, com menos de oito 

anos de estudos supera em mais de 15% o porcentual do indicador no Estado de São 

Paulo, abrangendo quase dois terços da população local, refletindo elevados niveis de 

deficiência educacional nas duas cidades. 

Essa realidade continua quando se verifica que em Tietê, menos da metade da 

população de 18 a 24 anos completou o ensino médio e que o porcentual em Cerquilho 

é maior e de 59%. 

Na área da saúde (tabela 28), a cidade de Tietê possui 60% mais médicos por mil 

habitantes que Cerquilho, apesar de ter população 10% menor e área territorial três 

vezes maior. 
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Tabela 28 – Condições de Saúde 

Saúde 

 

Ano Cerquilho Tietê 

Médicos Regisrados no CRM/SP 

(coeficiente por mil habitantes) 

2013 1,08 1,73 

População (mil) 2014 42.560 38.571 

Área Territorial total (km2) 2014 127,8 404,4 

Fonte: Perfil Econômico dos Municípios elaborado pela Fiesp 

Resumidamente, os indicadores das condições de vida, demográficos, de 

educação e saúde que compõem o grupo “abrangentes” ao APL, indicam a limitada 

contribuição de seus resultados para o desenvolvimento de todos os agentes envolvidos.  

De um lado, os índices educacionais não são favoráveis, pois  

(i) somente 38% dos gestores (tabela 8) possuem curso superior 

completo, e  

(ii) 64% da população de 25 anos ou mais que vive na região têm 

menos oito anos de estudo, ou seja, nem todos completaram o ensino médio 

e de outro, para que um APL tenha sucesso é necessário que haja ganhos 

maiores que a simples localização próxima das empresas e entidades, mas 

sim, que exista cooperação e compartilhamento de informações entre os 

parceiros (vide item 1.1 – do conceito as politicas públicas).  

Essa necessidade é melhor compreendida por profissionais qualificados, que 

desenvolveram habilidades e competências em cursos técnicos, profissionalizantes e 

superiores, que não são a maioria dentro do APL. 

Na medida em que os patamares de conhecimento dos gestores e da população 

são baixos e o treinamento oferecido aos trabalhadores pouco supera 50 horas/ano (vide 

tabela 14), há fortes indícios que o fator educacional foi e têm sido um gargalo10 tanto 

ao desenvolvimento do APL como também à melhoria da qualidade de vida de seus 

trabalhadores. 

 

                                                           
10 São todos os pontos dentro de um sistema industrial que limitam a capacidade final de 

produção.  
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3.2 – Análise dos Indicadores Específicos 

A cidade de Cerquilho possui níveis de exportação, quatro vezes maiores que a 

cidade de Tietê e gera superávit que contribui para a Balança Comercial nove vezes 

maiores, de cerca de US$ 37 milhões (tabela 29), refletindo a força da indústria local.  

Tabela 29 – Valores de Exportações e Importações 

Exportações / Importações 

 

Ano Cerquilho Tietê 

Valor das Exportações (US$ FOB) 2013 82.703.835 21.366.083 

Valor das  Importações (US$ FOB) 2013 45.875.070 17.735.605 

Fonte: Perfil Econômico dos Municípios elaborado pela Fiesp 

O gasto com energia (tabela 30) deixa evidente a diferença do parque industrial 

entre as duas cidades. Em Cerquilho, o consumo da indústria é 75% maior que Tietê, ao 

passo que na área rural a situação se inverte e o gasto em Tietê é 167% mais elevado 

que em Cerquilho. É de destacar que a área de Cerquilho é equivalente a um terço da de 

Tietê. 

As duas cidades são bem abastecidas (quase 100%) de água, esgoto e possuem 

coleta de lixo em toda sua extenção. O transporte predominante é rodoviário, realizado 

através de carros e caminhões e suas frotas são equivalentes quanto ao número de 

veículos.  

Caso houvesse interligações entre as cidades e região através de ferroviais, o 

APL poderia ser beneficiado com redução de tempo e custo no transporte para São 

Paulo e Santos.   

Segundo dados da Prefeitura de Tietê, existiam em 2016, cerca de 100 (cem) 

indústrais de confecção nas duas cidades, sendo aproximadamente dois terços, 70 

(setenta) em Cerquilho e um terço, 30 (trinta) em Tietê.  

Essa relação de pouco mais de duas vezes maior para Cerquilho prevalece 

quando se verifica o PIB (total e percapta) e chega a quatro quando se leva em conta o 

valor adicionado gerado pelo setor industrial (tabela 31). 
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Tabela 30 – Condições de Infraestrutura 

Infraestrutura 

 

Ano Cerquilho Tietê 

Consumo de Energia Elérica Residencial 

(em MWH) 

2013 32.825 29.715 

Consumo de Energia Elétrica Rural 

(em MWH) 

2013 5.147 13.739 

Consumo de Energia Elétrica Industrial 

(em MWN) 

2013 142.611 81.093 

Consumo Energia Elétrica outras 

atividades (em MWH) 

2013 14.646 18.467 

Abastecimento de Água 

Nivel de Atendimento (%) 

2009 99,53 99,03 

Esgoto Sanitário 

Nivel de Atendimento (%) 

2009 98,03 94,8 

Coleta de Lixo 

Nivel de Atendimento (%) 

2009 99,67 99,87 

Frota Total de Veiculos 2013 24.896 23.629 

Fonte: Perfil Econômico dos Municípios elaborado pela Fiesp 

Os valores adicionados da agropecuária se equivalem e o mesmo não acontece 

no setor de serviços, pois Cerquilho possui ganho 40% maior nesse índice que Tietê. 

Além de número maior de empresas, a cidade concentra melhor qualidade na prestação 

de serviços.    
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Tabela 31 – Dados Econômicos 

Econômicos 

 

Ano Cerquilho Tietê 

Valor Adicionado da Agropecuária 

(em milhões de reais correntes) 

2012 45 46 

Valor Adicionado na Indústria 

(em milhões de reais correntes) 

2012 1.340 327 

Valor Adicionado de Serviços 

(em milhões de reais correntes) 

2012 767 548 

PIB 

(em milhões de reais correntes) 

2012 2.508 1.082 

PIB per capita 

(em reais correntes) 

2012 61.156 28.724 

         Fonte: Perfil Econômico dos Municípios elaborado pela Fiesp 

A tabela 32 apresenta dados relativos a emprego e renda de 2013. Com relação 

ao emprego, nas duas cidades a somatória dos empregos gerados pela indústria, serviços 

e construção civil corresponde a 77% do total.  

No entanto, em Cerquilho o emprego industrial é maior e representa 52%, ao 

passo que em Tietê corresponde a 44% do total. A somatória entre empregos gerados no 

setor de serviços e construção civil é de 25% em Cerquilho, contra 31% em Tietê. Nas 

duas cidades a geração de empregos no setor de serviços está próxima de 17%. 

No que diz respeito à renda, Cerquilho tem rendimento médio geral de seus 

trabalhadores 10% maior que Tietê e de 9,5% no setor específico de serviços.  

Mas a situação se inverte quando se considera os rendimentos médios no 

comércio e na construção civil, os quais no município de Tietê são 25,5% e 43% 

respectivamente mais elevados. 
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Tabela 32 – Níveis de Emprego e Renda 

Emprego / Renda 

 

Anos Cerquilho Tietê Var. 

% 

Participação da Indústria no Emprego (%) 2013 52,19 43,98  

Participação do Comércio no Emprego 

(%) 

2013 17,69 17,77  

Participação do Serviço no Emprego (%) 2013 22,15 26,89  

Participação da Const. Civil no Emprego 

(%) 

2013 3,07 5,64  

Rendimento médio no Comércio (reais) 2013 1.379,75 1.732,30 25,55 

Rendimento médio em Serviços (reais) 2013 1.924,10 1.741,21 -9,51 

Rendimento médio na Const. Civil (reais) 2013 1.549,29 2.212,29 42,79 

Rendimento médio Total (reais) 2013 1.911,08 1.719,13 -10,04 

Participaçao da Agropecuária no Emprego 

(%) 

2013 4,91 5,71  

Rendimento médio na Agropecuária 

(reais) 

2013 2.219,40 1.435,05 -35,34 

Fonte: Perfil Econômico dos Municípios elaborado pela Fiesp 

Levando-se em consideração os indicadores de exportação e importação, 

infraestrutura, econômicos e de emprego e renda agrupados no grupo de “desempenho”, 

fica evidente a melhor performance da cidade de Cerquilho frente à Tiete, praticamente 

em todos os índices. 

Tabela 33 – Receita de Vendas e Valor Agregado por Município (valores em 

reais) 

  Cerquilho   Tietê  

Anos No. 

Empr 

Receita de 

Vendas 

Valor 

Agregado 

No. 

Empr. 

Receita de 

Vendas 

Valor 

Agregado 

2009 11 124.257.017 65.817.385 14 59.261.518 19.287.163 

2010 11 149.247.053 80.814.444 15 101.761.284 20.713.290 

2011 14 169.102.598 92.084.625 12 71.644.417 29.044.272 

Total 36 442.606.668 238.716.454 41 232.667.219 69.044.725 

Fonte: Perfil Econômico dos Municípios elaborado pela Fiesp 



 
 

102 

 

Novamente, a discrepância entre as duas cidades é evidente, no que tange a 

receita de vendas de produtos. O faturamento das empresas em Cerquilho foi o dobro 

(90%) de Tietê e o valor adicionado gerado ao município foi 3,5 vezes maior, conforme 

dados mostrados na tabela 33, no período de 2009 a 2011.  

A tabela 34, não deixa dúvida alguma com relação ao tamanho e potencial 

industrial das duas cidades, pois o investimento previsto nos anos de 2004 a 2006 em 

Cerquilho superou em 11 vezes o valor de Tietê, ou seja, um investimento de US$ 53 

milhões contra US$ 4,8 milhões.   

Verificou-se que o investimento setor de confecção e têxtil no período estudado, 

em Cerquilho foi pequeno, totalizando apenas 1% do total previsto na indústria, ao 

passo que em Tietê o investimento previsto foi nulo. 

Tabela 34 – Investimentos Previstos 

Investimentos PREVISTOS 

no período de 2004 a 2006 

Cerquilho Tietê 

Investimento total na Indústria 

(US$ Milhões) 

53,07 4,85 

Investimento total no setor Têxtil e 

Confecção 

(US$ Milhões) 

0,78 0 

Investimento no setor / total 1% 0% 

Fonte: Perfil Econômico dos Municípios elaborado pela Fiesp 

Tais fatos explicam, mas não justificam o desentendimento das lideranças das 

duas cidades no que diz respeito a melhor estratégia a ser seguida pelas associações de 

classe que culminou com o rompimento completo entre os associados, com reflexos 

malígnos no APL, nas indústrias de confecção da região e na vida dos trabalhadores. 

O depoimento do Sr. Prefeito da Cidade de Tietê, Manoel David de Carvalho em 

sua entrevista (apêndice 1) reforça que a disputa pelo poder entre as duas cidades foi 

fator determinante para o insucesso do Apl. Disse:   

“Claro! Sempre existiu uma grande rivalidade entre as 

duas cidades e na verdade uma cidade queria dominar a outra e 

aí, não tinha como dar certo. Em Cerquilho tem mais empresas 
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de confecção do que em Tietê, foi briga pelo poder, mas não 

justifica esse desentedimento. Todos saíram perdendo”. 

Apesar das diferenças regionais serem gritantes, o APL funcionou de forma 

satisfatória até antes da crise e segundo o Sr. Prefeito da cidade de Tietê, Manoel David 

de Carvalho, a região chegou a ter o dobro de empresas, cerca de 200, contra metade 

dos dias atuais.  

Mesmo que em Cerquilho, a produção no setor de confecção seja 90% maior que 

Tietê, se exporte quatro vezes mais, se pague em média 10% a mais de salários, o 

consumo de energia é 75% mais elevado e o PIB per capita seja o dobro, as parcerias e 

o trabalho conjunto entre os agentes (empresas, entidades, governo) são uma poderosa 

alavanca para o crescimento do APL.  

Na medida em que não haja lideranças que se destaquem entre os parceiros, ou 

seja, aquelas que se tornam ponto de referência, que sejam inspiradores e tenham visão 

do futuro direcionada ao crescimento e desenvolvimento da sociedade, a ação conjunta, 

fica restrita ao foco local em detrimento aos imensos ganhos que se poderia obter com 

avanços sociais para a região e o país.  
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Capítulo 4 - Análise das Entrevistas 

Objetivando melhor compreensão quanto a percepção dos entrevistados, a 

análise foi dividida em três grupos: A primeira, com dirigentes das associações de 

classe, diretor da secretaria de desenvolvimento estadual e  ex prefeito da cidade de 

Tietê, a segunda, com consultor do Sebrae e diretor de grande empresa local e a terceira, 

com operários das fábricas e oficinas, funcionários administrativos e dirigente sindical.  

 

4.1 – Análise das Entrevistas com Dirigentes das Associações de Classe, 

Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Estadual e Ex Prefeito da Cidade de Tietê 

Percebe-se a decepção das entidades frente à queda de performance do APL em 

razão da desunião dos empresários. Reconhece-se sua importância para a região, no que 

tange ao desenvolvimento das cidades, criação de empresas e empregos, pagamento de 

tributos, crescimento do comércio e turismo. 

A “briga pelo poder” entre os gestores das duas cidades foi apontado como 

fator que contribuiu sobremaneira para deixar a ação da prefeitura, do governo estadual 

e federal inoperante frente as necessidades ilimitadas das empresas e trabalhadores no 

que se refere a financiamentos, desenvolvimento de novas tecnologias, transporte de 

matérias primas e produtos, treinamento de pessoal, apoio logístico e do negócio em si.   

O Sr. Marcelo Janeiro Lima, ex presidente da Associação Comercial e Industrial 

de Cerquilho (apêncice 1) disse em sua entrevista:   

“Olha, a falta de cooperação, visão de futuro, união entre 

pessoas e empresas, briga pelo poder, cada um pensa por si, não 

enxergam a possibilidade de união para competirem melhor e 

nada deu certo. Não percebem que a competição é com as outras 

empresas e não entre eles ou cidades. Cada um ataca um tipo de 

mercado. Existe concorrência, mas é mais indireta”. 

 

Os entrevistados reconhecem os efeitos malignos da crise para empresas e 

trabalhadores fora do APL e apontam que as consequências não foram diferentes para 

empresas e trabalhadores dentro do APL. No máximo, estar dentro do APL retardou o 

processo de fechamento de empresas e o número de demissão de funcionários, mas não 

foi capaz de evitá-los.   



 
 

105 

 

Os depoimentos do diretor de uma grande confecção da região e do ex prefeito 

de Tietê foram elucidativos quando perguntados com relação aos trabalhadores e se os 

efeitos da crise seriam piores se as empresas estivessem fora do APL, comparadas às 

que estivessem dentro.  

Deixaram claro que não existiu diferença alguma estar dentro ou fora e o 

resultado foi o mesmo, negativo. Da mesma forma, o fraco papel dos sindicatos dos 

trabalhadores desapontou a todos também, seja nas campanhas salariais, por melhores 

condições de trabalho, ou pela manutenção do nível de empregos.  

A justificativa apontada pelo sindicato por seu fraco desempenho baseada na 

existência da grande quantidade de empresas e trabalhadores informais, não satisfez a 

ninguém. 

O Sr. Edson Aparecido Landucci, da Confecção Dutti e Piu Ducci (apêndice 1), 

quando perguntado sobre demissões, disse em sua entrevista:  

“Não evitou, talvez adiou um pouco as demissões, com 

queda de metade do faturamento todos saem perdendo”. 

O Sr. Manoel David de Carvalho, ex prefeito de Tietê, (apêndice 1) disse em sua 

entrevista: 

“A crise veio forte por aqui, com a queda de arrecadação 

de mais de 20%.  Fechei 2015 com déficit de R$ 20 milhões e 

em 2016 com R$ 11 milhões. A maioria da empresas em 

Cerquilho e Tietê terceirizam ou quarteirizam sua produção para 

empresas familiares e tudo é feito sem nota, se vende 1.000 

peças e se tira nota de 100 peças. Dessa forma, no máximo pode 

ter retardado alguma coisa, as demissões, mas evitado de jeito 

nenhum. Esse esquema dificulta a integração, pois as empresas 

precisam ter registradas as informações e é isso que não se 

consegue por aquí”.    

 

Os entrevistados reforçaram que a infraestrutura das cidades, quanto ao 

transporte, saneamento básico, comunicação e fornecimento de energia, tem sido fatores 

de ganhos para as empresas pertencentes ao aglomerado, se comparado à outras regiões 

do país e que se o transporte de produtos ferroviário fosse uma realidade, os benefícios 

seriam múltiplos para a região. Destacaram também que tem sido a forma de pensar não 

colaborativa dos empresários, o principal fator limitador ao desenvolvimento do APL 

nos últimos anos. 



 
 

106 

 

Inúmeros projetos poderiam ter sido implementados pelas empresas, desde a 

alternativa de exportação para minimizar os efeitos da crise interna até o aumento das 

parcerias ligadas à produção e distribuição de produtos com outros APLs da indústria de 

confecção espalhados no país. 

Percebe-se também o reconhecimento de todos quanto a importância da 

existência do APL para a região e as perdas pertinentes ao volume de negócios, 

pagamento de impostos, crescimento da renda e empregos e até os efeitos negativos no 

turismo quando de sua queda de desempenho, impactando negativamente na redução 

dos níveis de qualidade de vida da população em geral. 

As empresas situadas dentro do APL estão mais “protegidas” devido a dois 

fatores: proximidade local e grau de cooperação entre elas. A não visualização dessa 

forma de “proteção” principalmente num período de crise justifica a piora de todos 

indicadores setoriais.  

O compartilhamento de informações tem três objetivos principais: primeiro, 

viabilizar a infraestrutura da operação, como por exemplo, a exportação de determinado 

lote de uma peça para a Europa.  

Define-se o modelo padrão a ser confeccionado por várias empresas que se 

dividem para produzi-lo e preencher os 65 m3 de um contanier com produtos, ou seja, 

empresas diferentes fabricarão a mesma peça padronizada. Com a divisão do lote, se 

reduz tempo de fabricação e a necessidade de capital de giro das empresas, que são os 

principais entraves à exportação, conforme a APEX BRASIL - Associação Brasileira de 

Promoção de Exportação e Investimentos. 

O segundo objetivo são o apoio ao ensino e o treinamento de mão de obra. No 

exemplo, as empresas conversam entre si, seus profissionais estudam como fabricar as 

peças, trocam desenhos e fichas técnicas e passam por treinamento para sua fabricação, 

ou seja, a empresa e seus profissionais se qualificaram para tal. 

Terceiro, apoio aos centros de pesquisa e tecnologia. Ainda no exemplo, 

suponha que a rede de lojas do país recebedor solicitou que no próximo lote, as peças 

fossem mais grossas e suportassem temperaturas próximas de zero grau centígrado.  
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As empresas, então, iniciaram o projeto junto ao Centro de Pesquisa de 

Materiais pertencente ao APL para atender a necessidade do cliente. O exemplo citado é 

real e fez parte do Programa de Melhoria da Competitividade desenvolvido em parceria 

com o Sebrae para o APL.  

Em paralelo, é notória a solicitação maior dos empresários quanto a redução de 

impostos, taxa de juros e desvalorização cambial quando se referem a ajuda do governo 

federal aos negócios.  

Em nenhum momento perceberam que essas questões não se relacionam 

diretamente aos seus negócios e, sim, as definições de política econômica e o apoio na 

esfera federal e estadual se restringe aos ganhos de eficiência e eficácia provenientes da 

melhor gestão administrativa. 

Excessão pode ser dada aos financiamentos, no caso de públicos, objetivam 

fornecer serviços de infraestrutura e treinamento para a mão de obra local e no caso de 

privados, objetivam:  

 a construção de centros de tecnologia e de treinamento de mão de 

obra;  

 dar suporte para ações de marketing;  

 suprir a necessidade de capital de giro, e  

 otimizar a performance fabril das organizações. 

A crise econômica e a queda de desempenho das empresas do APL trouxe como 

consequência negativa na persepção dos entrevistados a piora dos indicadores setoriais 

refletindo no nível de qualidade de vida dos agentes envolvidos. Os resultados 

apontados no Grafico 3 – Percepção de Indicadores Setoriais não deixam nenhuma 

dúvida quanto a isso. 

Foi solicitada percepção dos entrevistados, frente a sete variáveis:  

 qualidade de vida;  

 número de escolas;  

 nível de criminalidade;  

 salário médio; 

 nível de comércio;  
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 grau  de urbanização;  

 lazer, e  

 nível de empregos. 

Gráfico 3 – Percepção de Indicadores Setoriais 

 

Fonte: Autor 

4.2 – Análise das Entrevistas com o Consultor do Sebrae e Diretor de Grande 

Empresa Local  

Nas entrevistas, os gestores reconheceram a importância e o impacto social de 

suas decisões para com o APL, para a cidade e região. Da mesma forma, sofrem as 

consequências das decisões tomadas em suas vidas pessoais e profissionais.  

O Sr. Edson Aparecido Landucci – Diretor da Confecção Dutti e Piu Ducci, 

quando perguntado sobre a questão disse: 

“Minha empresa é familiar, uma das poucas de terceira 

geração que com muita dificuldade tem sobrevivido a esta crise. 

Passamos pelo Plano Cruzado, Bresser, Sarney, tivemos três 

moedas diferentes num ano, mas se vendia, a roda girava. Com 

essa crise, a economia nunca esteve tão parada.Como 

empresário tenho papel importante na cidade e na região. As 

cidades de Cerquilho e Tietê são pequenas e todas empresas são 

importantes, tem uma função social de peso. Os prefeitos vem 

falar com a gente, querem nosso apoio, a ACIC, exercemos uma 

liderança local.  Com a crise, agente se preocupa muito mais 

com a empresa do que com a coletividade. Como disse, meu 
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faturamente caiu pela metade e não sei mais o que fazer para 

vender. Nessas condições, a prioridade passa a ser a empresa e 

não a cidade. Cada um cuida do seu pedaço. Participei da ACIC, 

e participo do APL, sempre ativamente, só que desde 2015, 

confesso para você que minha preocupação principal e pagar a 

folha de pagamento e tentar manter os fornecedores com pouco 

atraso”.  

Observa-se que quando as empresas sentem os efeitos da crise, impactando em 

forte redução do volume de faturamento, seus dirigentes colocam em segundo plano os 

benefícios sociais de seu negócio e priorizam a sobrevivência da organização no curto 

prazo. 

Isso implica em corte de custos através da:  

 redução de horas de treinamento;  

 estudo para ampliação do processo de terceirização de 

atividades produtivas e administrativas;  

 atrasos nos pagamentos de fornecedores, impostos e 

credores de forma geral;  

 junção de departamentos, corte de atividades, de pessoal, 

dentre outras. 

Os problemas poderiam ser minimizados se as empresas dentro do APL 

estivessem trabalhando e obtendo ganhos oriundos da proximidade e cooperação entre 

os parceiros, conforme definição do BNDES sobre arranjo produtivo local, (capítulo 1).  

Com relação à localização, os ganhos são obtidos através do desenvolvimento de 

produtos, máquinas e matérias primas, da presença de instituições de desenvolvimento 

tecnológico e de apoio à gestão administrativa, do acesso a mão de obra especializada e 

da possibilidade de integrar sistemas produtivos. 

A cooperação entre as empresas é de vital importância na medida em que pode-

se obter o compartilhamento de serviços fundamentais como o apoio de entidades 

governamentais às necessidades do APL, a estreita cooperação entre essas entidades e 

os representantes das empresas e a obtenção do grau de confiança mútua entre as partes.  
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Na medida que esses ganhos não se tormam realidade, as empresas dentro do 

aglomerado reduzem resultados operacionas e no máximo retardam e não conseguem 

evitar demissões de funcionáros e redução de pedidos para as oficinas, implicando em 

muitos casos em seu fechamento.   

O Sr. Geraldo Melare, consultor do Sebrae de Sorocaba, (apêndice 1), quando 

perguntado sobre a questão disse: 

“Esse APL sempre foi “meia boca”, quando a economia 

ia bem todos cresciam, mais em função da conjuntura do que 

dos programas em conjunto. Nosso programa atingiu somente 

15 empresas, menos de 10% da época. Foi um começo. O 

trabalhador, coitado! Pedeu muito, o emprego. O APL não 

segurou muito nada, talvez no máximo adiado alguns meses, 

mas no final não fez diferença. Não dá para deixar de dizer que 

as vendas desepencaram pra todo mundo e as demissões 

cresceram”.  

A “armadilha de gestão” apontada na figura 6 (capítulo 1), fundamentada no 

tripé: no modelo de negócio terceirizado, elevados níveis de informalidade e reduzida 

capacidade gerencial dos gestores veio a corroborar com a situação difícil provocada 

pela crise econômica. 

A terceirização de forma geral, reduz custos e agiliza o processo produtivo, no 

entanto, se realizada de maneira informal em oficinas e residências por profissionais 

com baixos níveis de treinamento, benefícios sociais e trabalhistas, torna-se fator 

limitador de crescimento, pois: 

 A capacidade de aumento de produção e geração de recursos 

financeiros é muito lenta; 

 O ambiente de trabalho é pouco favorável à inovação e 

aprendizado; 

 O elevado grau de informalidade não contribui para a arrecadação 

de tributos municipais, estaduais e federais, para a previdência social e atividade 

sindical. 

Da mesma forma que dirigentes das associações de classe, diretor da secretaria 

de desenvolvimento estadual e ex prefeito da cidade de Tietê, na percepção do consultor 

do Sebrae e do dirigente da grande empresa local, todos os indicadores setoriais tiveram 

piora de desempenho no período pós crise. 
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4.3 – Análise das Entrevistas com Operários das Fábricas, Funcionários 

Administrativos das Empresas que compõem o APL e Dirigentes Sindicais 

É nítido o desapontamento dos operários com o movimento sindical, pois 

somente um dos sete funcionários (14%) entrevistados são sindicalizados, apesar do 

reconhecimento que no momento de crise, a preocupação principal é a manutenção do 

emprego e não o ganho real de salário. Contudo, os sindicatos têm seu campo de 

atuação bem limitado no que refere a melhorar as condições de salário e de trabalho 

para seus associados.  

A baixa participação sindical é coerente com o elevado grau de informalidade 

das empresas e trabalhadores. Apesar do baixo grau de instrução, os trabalhadores 

gostam e se aplicam aos treinamentos oferecidos pelas empresas. Almejam que fossem 

oferecidas mais horas e reconhecem que predominantemente os cursos são técnicos, isto 

é, de formação específica na área de confecção.  

A crise econômica de 2103/2104 foi um marco na vida dos mesmos, a redução 

dos ganhos salariais foi alta e percebe-se que os operários relacionam o seu nível de 

qualidade de vida ao de consumo de bens, mostrando forte correlação entre essas duas 

variáveis.  

Nos anos que antecederam a crise, o nível teve ganhos significativos, na medida 

em que a aquisição de bens desde moradia a duráveis foi maior segundo os 

entrevistados. 

Perceberam também,  a evolução do comércio, disponibilidade maior de cursos e 

escolas, ganhos salariais e maior fluxo de pessoas nas cidades.  

Os entrevistados percebem que sua vida melhorou depois que começaram a 

trabalhar nas empresas regularmente e tiveram ganhos quanto a salário, moradia e 

compra de bens de consumo ao longo dos anos, apesar de reconhecer as perdas em 

função da crise econômica. Os depoimentos a seguir resumem bem a opinião dos 

entrevistados. 

O depoimento da Sra. Conceição Aparecida dos Santos, costureira da fábrica 

Dutti e Piu Ducci (apêndice 1) , foi bem elucidativo nessa questão, disse em sua 

entrevista: 
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“Temos nossa casinha e com a Dilma e o Temer a 

situação só ficou ruim, tô com saudade do Lula, essa época foi 

boa, deu para acabar de pagar a casa que está em meu nome, 

sabe! Comprei fogão e geladeira nova. Agora, o salário não 

chega no fim do mês, Tá muito dífícil, agente vive para comer, 

somente”.   

O Sr. João Carlos do Nascimento, ajudante geral da Confecção Tebell Ltda, em 

seu depoimento sobre se vive melhor hoje em dia, disse: 

“Não, tudo piorou, a inflação, o preço da comida só sobe 

no mercado, aumento de salário tá difícil de conseguir. Agente 

vê como o movimento das empresas caiu, mas o que nós temos 

direito é nosso. Tá todo mundo tentando segurar os empregos. 

Antes agente conseguia comprar mais coisas, ainda bem que eu 

tenho geladeira, fogão e televisão. Fiquei com muitas prestações 

atrasadas e foi complicado acabar de pagar. Atrasei, fiquei com 

o nome sujo na praça e sem crédito. Só agora eu fiz crédito de 

novo para comprar uma mesa e cadeiras para a cozinha”. 

 

Nota-se também, que não há incentivos para que as gerações futuras se 

aperfeiçõem na profissão e sim, busquem profissões de melhor qualificação 

profissional, remuneração e status. De preferência fora do setor industrial de confecção 

e em outras regiões do país. 

O oferecimento constante de cursos profissionalizantes por parte das empresas e 

prefeituras poderia contribuir para minimizar o desinteresse dos jovens em trabalhar no 

setor e ao mesmo tempo manter elevada a oferta de mão de obra qualificada, implicando 

em ganhos de produtividade por parte das empresas, melhor remuneração dos 

trabalhadores e tornando-se fator indutor para que os iniciantes dessem continuidade à 

carreira no setor. 

Ao ingressar nas empresas, a exigência de formação dos trabalhadores é quase 

nula, sendo suficiente noções básicas de corte e costura no setor fabril e curso médio no 

administrativo.  

No período pós crise, as empresas, as quais os entrevistados trabalham não 

trocaram máquinas e equipamentos de forma significativa que pudessem obter ganhos 

de produtividade relevantes ou tão pouco alterassem o modelo de gestão dominante. 

Pelo contrário, reforçaram o processo de terceirização, reiterando o modelo de negócio 

utilizado de “montadoras de roupas”. 
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Nesse modelo, as empresas:  

 criam ou copiam as peças;  

 elaboram as fichas técnicas;  

 distribuem para oficinas terceirizadas as partes e definem 

quantidades a serem confeccionadas, mediante forte cronograma de 

entrega;  

 recebem de volta, terminam e embalam as unidades 

conforme o caso e por fim; 

 entregam aos clientes.  

É importante observar que a troca de conhecimento entre dirigentes é pequena, 

nem tão pouco entre trabalhadores, o que representa fator de desperdício uma vez que o 

nível de máquinas e equipamentos é parecido, além da logística e da forma de terceizar 

a produção por parte das empresas serem equivalentes.  

Os entrevistados gostam de trabalhar nas empresas pois recebem os salários em 

dia e possuem bom relacionamento com superiores, observam ganhos logísticos da 

proximidade das empresas com relação ao aumento da produtividade e não apontaram 

problemas do grande volume de produção e mão de obra terceirizada e ao não 

pagamento de encargos sociais, como férias, 13º. salário, fundo garantia por tempo de 

serviço e particularmente a ausência da previdência social. 

As empresas se beneficiam com essa situação, desde a redução dos custos de 

produção, relativo ao consumo de energia, água, depreciação dos equipamentos e 

encargos trabalhistas e não oferecem nenhuma contrapartida aos trabalhadores. 

Depois de explicado o que é um APL e os ganhos que se poderia obter com seu 

funcionamento, os entrevistados não viram nenhuma diferença entre as empresas dentro 

ou fora do aglomerado, antes ou depois da crise econômica, deixando claro que 

pertencer ou não ao APL, não foi condição necessária, nem suficiente para reduzir a 

queda do volume dos negócios e do nível de empregos. 

Na medida em que não recebem apoio institucional e não têm órgão de classe 

que os represente, a mão de obra informal terceirizada tem situação agravada com a 

crise.  
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O nível de desemprego atingiu 20% na cidade em fevereiro de 2017, segundo o 

Sr. Manoel David de Carvalho, Prefeito de Tietê conforme entrevista (apêndice 1), 

contra média nacional de 12,9%, segundo a Prefeitura de Tietê.  

A atuação dos dirigentes sindicais não altera o processo dentro desse círculo 

vicioso, concentrando-se no dissídio coletivo e fazendo muito pouco para reduzir o 

nível de informalidade dos trabalhadores e empresas do setor.  

Os reflexos para a cidade são devastadores, no que tange à redução do comércio, 

número de escolas, salário médio, grau de urbanização e lazer.  
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5 – Considerações Finais 

O aglomerado de empresas começou a se formar naturalmente ao longo da 

segunda metade do século passado. Na década de 90, as empresas brasileiras perderam 

mercado em função da concorrência chinesa, e perceberam sua deficiência tecnológica 

frente as concorrentes asiáticas. 

Passaram a terceirizar o processo produtivo, reduzindo custos e vender seus 

produtos para grandes redes varejistas. Estas, com alto poder de barganha, pressionaram 

por preços mais baixos, que contribuiu para aumento da informalidade de suas ações 

para sobreviverem no mercado. 

Em 2006, três entidades do Estado do São Paulo: a Secretaria de 

Desenvolvimento, a Federação das Indústrias e o Serviço de Apoio a Pequenas e 

Médias Empresas perceberam o potencial das empresas e região e tomaram a decisão 

política de formar o APL de Cerquilho e Tietê. 

Firmaram convênio com o Banco Mundial, obtiveram recursos para viabilizar a 

criação do Arranjo Produtivo Local, que consistiu na transformação do aglomerado de 

empresas existentes, num conjunto de organizações integradas em sua gestão, 

compartilhando conhecimento e investimentos tecnológicos. A integração do APL com 

as entidades e a coletividade local foi fundamental para seu sucesso. As empresas, com 

recursos do Banco Mundial e apoio gerencial do Sebrae, implementaram o Programa 

Empreender e tiveram resultados satisfatórios.  

Prefeituras, entidades de classe, empresas e sindicatos, trabalharam 

harmonicamente e o APL “decolou”. Três anos depois, cerca de setecentas empresas 

empregavam diretamente doze mil trabalhadores e obtiveram crescimento de 

faturamento real médio entre 15% a 25%. É importante destacar, nesta fase, o esforço 

das prefeituras, sindicatos dos trabalhadores e Secretaria de Desenvolvimento no 

treinamento de mão de obra, sem o qual, os ganhos de produtividade seriam 

desprezíveis. 

No entanto, nem tudo aconteceu de forma satisfatória, pois os conflitos e as 

diferenças regionais foram “encobertos” pelo crescimento econômico e pelos reflexos 

sociais positivos na qualidade de vida dos trabalhadores e da população em geral.  
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A região cresceu com melhorias na infraestrutura devido a maior arrecadação de 

tributos. O ganho real foi de 8,2% no período. Os indicadores foram favoráveis para o 

APL, com aumento de 11,7% dos empregos (+1.200 trabalhadores), e da quantidade de 

empresas (+159), respectivamente. 

O período de 2008 à 2013, considerado de maturidade do APL, coincidiu com a 

crise imobiliária americana e os resultados se reinverteram, em relação aos empregos 

houve queda de 19,1%, ou 2.200 trabalhadores.  

O saldo entre abertura e fechamento de empresas foi negativo em 14,1%, ou 111 

organizações fecharam suas portas e a arrecadação tributária real teve queda de 6,5%, 

com reflexos na qualidade da prestação de serviços públicos. É importante destacar o 

IDHM alto das duas cidades, apesar da suposta piora dos indicadores econômicos. 

A crise econômica brasileria corrobora com a queda da performance do APL de 

Cerquilho e Tietê, uma vez que 247 organizações deixaram de existir (-36,8%) e 

dispensaram cerca de 2.200 trabalhadores (-38,7%). Os reflexos são sentidos na 

arrecadação das cidades (-20,4%) e nos serviços públicos, desde atraso nos pagamentos 

de servidores e fornecedores, até prestação de serviços com o aumento do número de 

filas. 

A tese teve como objetivo geral de reflexão a verificação do impacto da crise 

brasileira no APL de Cerquilho e Tietê e suas consequências nas áreas sociais e 

procurou identificar as externalidades que de forma direta ou indireta afetaram o APL. 

Pode-se inferir até o presente momento, e em conformidade com a pesquisa de 

campo e documental atualmente disponíveis nas áreas abordadas, que a hipótese foi 

comprovada, na medida em que as consequências para as organizações pertencentes ao 

APL não foram diferentes das organizações de fora do APL, ou seja, fechamento, 

desemprego e queda do PIB, com todas implicações sociais pertinentes. 

Contribuíram para a tomada de decisão, os seguintes pontos: 

1. A realização da pesquisa de monitoramento do APL aplicada pelo 

Sebrae SP, no que tange às características das empresas, a capacidade 

gerencial dos executivos e patamar de treinamento de funcionários;  
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2. Os modelos de gestão das empresas globalizadas, indicando as 

melhores práticas para o APL enfrentar a concorrência interna e externa;   

 

3. A análise dos indicadores abrangentes e específicos a partir da 

elaboração do Perfil Econômico das Cidades elaborado pela FIESP, foi 

de importância vital para entendimento dos potencias conflitos e 

diferenças socioeconômicas entre as cidades.  

 

4. Percepção dos resultados das entrevistas com entidades de classe, 

secretaria de desenvolvimento estadual, diretoria de empresa, gestão do 

Sebrae, prefeitura, sindicato e trabalhadores. 

 

Tanto as entrevistas como os dados levantados apontaram que o apoio 

governamental foi insuficiente frente ao potencial dos benefícios econômicos e sociais 

que poderia gerar para a região, principalmente a partir de 2008. Pode-se destacar o 

trabalho realizado pelo governo federal, através do BNDES com financiamento para o 

Programa Empreender (que deu início ao APL); governo estadual através do Sebrae 

para sua execução frente às empresas; as prefeituras através de investimentos na 

infraestrutura local e formação de mão de obra; e, ainda que pequena, a atuação das 

entidades de classe empresariais no gerenciamento dos conflitos entre os agentes. 

Porém, essas ações mostraram-se incompletas para o crescimento e a consolidação do 

APL ao longo dos anos. 

Incentivos sem coordenação, união e liderança não são suficientes para um 

melhor desempenho do APL. O suporte governamental, deixou a desejar: na 

coordenação das nas instituições políticas; no aumento da capacidade de inovação,  pois 

verifiou-se nos casos avaliados, avanços desprezíveis, já que as empresas seguem as 

líderes do mercado nacional e internacional e modificam seus produtos apenas por uma 

questão de sobrevivência no mercado; na presença de fornecedores, já que foi pequena a 

atração de novos fornecedores e organizações comérciais ao APL.  

Enquanto a economia brasileira crescia, de 2003 à 2008, o APL se beneficiou, 

pois quando o mercado é favorável, incobre problemas e é mais fácil administrar 

organizações públicas e privadas.  



 
 

118 

 

Todavia, quando as condições externas são desfavoráveis (a partir de 2008), a 

capacidade de gestão se sobressai e separa “os homens dos meninos”.  Neste momento, 

no APL de Cerquilho e Tietê, os problemas emergiram e os empresários, sindicalistas e 

dirigentes das entidades privadas e órgãos públicos mostraram pouca capacidade de 

resposta para enfrentá-los adequadamente. 

KRUGMAN (1999) aponta que a troca de informações é o combustível 

primordial para a inovação e sobrevivência das empresas nos aglomerados. Obervou-se 

troca de informações apenas intraempresas, ou seja, entre a empresa e seus parceiros 

terceirizados e internamente, somente entre funcionários da mesma empresa ou da 

mesma empresa terceirizada. 

As empresas não receberam apoio suficiene das lideranças governamentais, além 

de não receberem estímulos para participarem do processo de desenvolvimento local, 

regional e nacional ativamente, embora possuam produtos com alto potencial de 

consumo (interno e para exportação), e possam promover ações de acesso ao mercado e 

tecnologia.  

O governo poderia estimular a integração entre os agentes e, sugere-se que se 

faça uma avaliação específica dos investimentos governamentais para se medir o 

retorno econômico e social desses recursos.   

A pesquisa de monitoramento do Sebrae SP retratou a fragilidade do APL e 

reforçou a dificuldade dos executivos em sair da armadilha de gestão: baixo grau de 

instrução dos gestores, modelo de negócio calçado na quase completa terceirização das 

etapas de produção e elevado grau de informalidade das empresas e relações 

trabalhistas. 

Somente 38% dos dirigentes possuem curso superior e identificaram-se avanços 

e retrocessos no desenvolvimento de suas habilidades e competências. No grupo 

relacionado às habilidades para resolver problemas, conhecimentos de matérias primas e 

técnicas de moda e modelagem, houve ganhos, mas na capacidade de analisar dados, 

identificar soluções, corte e costura e manuseio de equipamentos, houve perdas 11. 

O grupo de pequenas empresas com mais de cinco funcionários foi o que mais 

cresceu no APL, superou o terceiro ano de existência no mercado e ofereceu mais horas 

                                                           
11 Item 1.3.4.2, página 50 deste trabalho 
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de treinamento, ao contrário das grandes que tiveram redução do número de horas 

oferecidas e do grupo das miceroempresas que ofereceram zero horas. 

A falta de união entre as empresas do APL, fato apontado inúmeras vezes pelos 

participantes da pesquisa, e também percebido pelo pesquisador, é uma constante e 

certamente não auxilia em seu desenvolvimento.   

O modelo de negócio para concorrer com as empresas internas e asiáticas, 

baseado no Ciclo Curto, segundo o qual se consegue modelar, prototipar, produzir e 

entregar um conjunto com milhares de peças em oito dias, foi uma meta inalcançável 

para a grande maioria das empresas no APL. De qualquer forma, agilizou o processo e 

possibilitou ganhos de produtividade significativos. 

Os APL tem contribuído na redução das desigualdades regionais, em todas as 

cidades onde são constituídos, tornando-se um polo produtivo de referência estadual, 

gerando empregos, renda e mantendo o cidadão em sua terra natal. 

As relações de trabalho, que deveriam oferecer proteção social, deixam o 

trabalho a mercê das empresas terceirizadas, cujo vínculo com as grandes é muito forte 

e, se de um lado, reduz custos e as tornam mais competitivas pelo não pagamento dos 

encargos sociais, por outro, deixam os trabalhadores frágeis, sujeitos à volatividade do 

mercado. Uma oscilação de grande amplitude, se negativa, admite que os trabalhadores 

fiquem sem apoio nenhum, pois não possuem proteção social oferecida aos colegas 

celetistas. 

O Termo APL ou Arranjo Produtivo Local não era conhecido e amplamente 

difundido entre os trabalhadores, empresas, dirigentes sindicais (trabalhadores), oficinas 

e domicílios. Para as entrevistas foi necessário um esclarecimento do termo por parte do 

pesquisador.  

Como constatado anteriormente, o APL perdeu suas características principais, 

voltando a ser um aglomerado de empresas, na medida em que: há pouca inovação, os 

agentes envolvidos estão desunidos, não existe troca de informações, há pouca 

tecnologia e o trabalho é semi artesanal, precário e informal (nas oficinas e domicílios 

terceirizados). 
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Os indicadores abrangentes (sociais) e os específicos (econômicos) mostraram as 

profundas diferenças entre as duas cidades. Em Cerquilho, a produção é 90% maior, 

exporta quatro vezes mais, paga 10% mais de salário em média, o consumo de energia 

supera em 75% o de Tietê e a renda per capita é o dobro.  

Os indicadores sociais são muito próximos, por exemplo,  o IDHM de Cerquilho 

é 0,782 e o de Tietê 0,778. As condições de saúde, educação e transporte não 

apresentam diferenças discrepantes estão acima da média estadual. 

O APL, funcionando como é pensado, traz maiores benefícios ao 

desenvolvimento social e econômico das cidades e região, promovendo a inovação e a 

capacidade produtiva do setor. Pode-se verificar que essas duas concentrações carecem 

de atenção do poder público, uma vez que há visível falta de apoio do estado, que 

interfere com a aplicação de elevada carga tributária e taxa de juros e que pode ter 

contribuído para condenar o APL ao fracasso. 

Na medida em que não existe um agente capaz de se articular com empresas, 

trabalhadores, sindicatos (patronais e de empregados), associações de classe, escolas, e 

que assuma a liderança do grupo, e sabendo dos benefícios econômicos sociais e do 

reconhecimento que o APL traz para as cidades, sugere-se que a prefeitura de cada 

cidade assuma esse papel, através de uma secretaria ou outro orgão oficial, liderando o 

processo, oferecendo maior apoio aos integrantes, cobrando participação mais efetiva 

das entidades de classe, das escolas técnicas para formação de mão de obra e dando 

apoio para financiamentos para compra de máquinas, equipamentos de alta tecnologia, 

etc.  Poder-se-ia pensar num colegiado formado pelas prefeituras das duas cidades.  

A economia  de uma cidade ou região é um ecossitema aberto, e sofre 

influências de agentes internos e extermos, reagindo a estes estímulos.  Depende do 

meio ambiente e da performance das empresas e entidades correlatas para obter melhor 

eficácia. A fragilidade interna do APL, pode ser apontada pela falta de mão de obra 

inovadora nas unidades produtoras e no desenvolvimento de modelos de negócios e, 

também, na ausência de conexões fortes entre escolas, empresas e fornecedores locais. 

A volatilidade do ambiente externo torna as empresas muito vulneráveis, 

principalmente por se tratar de pequenos negócios que: não possuem recursos para 

monitorar a estratégia dos concorrentes, por exemplo, chineses; e nem capacidade de 

resposta que não comprometa sua estrutura produtiva.  
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A pesquisa do Sebrae mostrou a armadilha de gestão que os executivos estão 

inseridos e as dificuldades para sair dela, pois com o atual nível de conhecimento, 

habilidades e competências a dificuldade será imensa. 

Apesar dos ganhos de produtividade, a competição com empresas asiáticas não é  

fácil e somente pequeno grupo de empresas dentro do APL, possui logística bem 

estruturada,  preço, escala de produção e rentabilidade satisfatória. 

As diferenças de potencial econômico entre as duas cidades é enorme, que não 

facilita a integração destas com os agentes locais: prefeituras, secretaria estadual de 

desenvolvimento, entidades de classe, sindicatos de trabalhadores e possíveis agências 

de fomento. 

Desta forma, estão reunidos os fatores que juntos com a crise econômica podem 

explicar o declínio do Arranjo Produtivo Local, transformando-o num aglomerado de 

empresas desconexas do mesmo setor, como no século passado. 

A análse das 14 entrevistas foram nesta direção, pois o início da crise em 2013, 

“detonou” a desunião entre os empresáriaos das duas cidades, com reflexos em todos os 

agentes. 

A “briga pelo poder” entre os empresários foi um dos principais fatores da queda 

do APL, apontados pela: diretoria da Secretaria de Desenvolvimento Estadual, Prefeito 

de Tietê, ex presidentes da ACIC e da ACET e pelo Presitente do Sindicato dos 

Trabalhadores de Cerquilho e Região. Pode-se inferir que a rivalidade regional entre as 

duas cidades, fundamentada pelas diferenças de porte econômico, tempo de existência e 

resultados das empresas contribuiu no acirramento desse conflito. 

Conforme relato dos trabalhadores, o processo de terceirização das etapas de 

produção não é considerado um problema, pelo contrário, é uma opção de trabalho em 

casa, nas horas vagas, durante os dias e fins de semana, apesar da remuneração menor se 

comparada aos funcionários registrados sob o regime da CLT. Isso, sem considerar os 

benefícios sociais.  

Observa-se, de um lado, que a tercerização do processo produtivo e a 

informalidade das relações trabalhistas, nas oficinas ou domicílios, contribuem para a 

redução de custos das empresas e de outro e são fatores inibidores da sua 

competitividade na medida em que limitam a inovação do modelo de negócio, captação 
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de recursos para capital de giro e investimentos, troca de conhecimento, integração 

logística e atividade sindical dos trabalhadores. 

Observa-se a falta de lideranças fortes no âmbito público e privado. No setor 

privado, o APL com suas características de proximidade local (sede administrativa, 

desenvolvimento conjunto, decisões de investimentos, etc.) e cooperação (informações, 

conhecimento, compras de insumos, processos produtivos, entidades empresariais, etc) 

poderia ter minimizado os efeitos da crise brasileira para as empresas e trabalhadores. 

Tal fato não ocorreu, pois no máximo a decisão de fechar uma empresa ou dispensar 

funcionários foi retardada por dois a três meses.  

No setor público, existem linhas de crédito para projetos inovadores financiados 

pelo BNDES no nível federal e pela Agência de Fomento Desenvolve São Paulo, no 

nível estadual, por exemplo, mas não se consegue estimular os empresários a “sair do 

mesmo”. Sem o esforço das entidades aqui citadas por várias vezes o APL não teria 

existido, mas faltou contunuidade e foi uma pena seu retocesso para um aglomerado de 

empresas.   

As políticas públicas na região se limitam ao Programa Bolsa Família, 

importante, certamente, não suficientes frente às dificuldade de cerca dos 5.800 

trabalhadores desempregados desde 2008 somente no setor de confecção que representa 

7.1% da população das duas cidades.  Considerando a população econômicamente ativa, 

o índice atinge 20,4%. 

Todos os entrevistados apontaram piora nos seguintes indicadores: número de 

escolas, nível de criminalidade, salário médio, atividade comercial, grau de urbanização, 

nível de lazer e empregabilidade e qualidade de vida.   

Por meio deste trabalho, também, se analisou o impacto da crise brasileira no 

APL da Indústria de confecção de Cerquilho e Tietê, suas consequências nas áreas 

sociais e procurou identificar as externalidades que o afetaram.  

Verificou-se que o fato das empresas estarem dentro do APL, no máximo 

atrasou o processo de redução de atividade (até seu fechamento em alguns casos), 

diminuindo o número de empregos, com imensos prejuízos para as cidades e região. Por 

meio do estudo de caso, foram relacionados o desempenho do APL com a pesquisa de 

monitoramento realizada pelo Sebrae SP; os modelos de negócios da empresas 
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globalizadas, os indicadores abrangentes (sociais) e específicos (econômicos) e as 

entrevistas. O APL está positivamente correlacionado com uma série de indicadores. 

Uma pesquisa mais aprofundada poderia detalhar as razões dessa correlação e 

comprovar se há, de fato, relação de causalidade.  

O APL tem sido fator alavancador do desenvolvimento de toda a região 

adjacente ao mesmo, fato notado por todos entrevistados e pelos dados 

socioeconômicos analisados no terceiro capítulo deste trabalho. Mesmo assim, a atuação 

governamental não corresponde aos anseios sociais. 

Por falta de liderança forte, todos sofrem mais dificuldades uma vez que tomam 

decisões de forma independente ao invés de coletiva. As cidades poderiam promover o 

APL, através de eventos, feiras, veiculação de publicidade conjunta, beneficiando 

clientes e parceiros. A concentração de empresas quando percebida pelos fornecedores, 

beneficiaria a todos, com políticas de formação de preço, controle de estoque e fretes. 

A produção dispersa das empresas dificulta a troca de conhecimento e com 

menos isolamento haveria mais cooperação, o que fortificaria o grupo e aumentaria sua 

capacidade competitiva como um todo. A troca de informações seria facilitada e o 

processo de inovação mais constante, criando condições para que funcionem como um 

bloco competitivo único. 

A pesquisa procurou mostrar que os benefícios gerados pelo APL, extrapolam as 

melhorias observadas dentro do grupo e os ganhos também aparecem nas áreas sociais. 

Além de observados nos números, estes são também sentidos pelos entrevistados, que 

contribuíram para que este trabalho fosse realizado. Se existe uma frustração em relação 

ao grupo, é que os indivíduos perceberam que o ganho poderia ser muito maior, 

minimizando os efeitos da crise brasileira.   
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Apêndice  

 

Apêndice 1 – Entrevistas 
 

- Entrevista com a Sra. Itanna C. Motta – (ICM) Diretora Técnica da 

Secretaria do Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de São Paulo. Realizada 

em 08/12/2016. 

JEAB: Bom dia! Inicialmente, obrigado por ter me recebido nesse final de ano 

que é sempre conturbado para todos. 

ICM: Bom dia também! Não se preocupe, é sempre muito bom receber 

universitários e ainda mais professores para falar de desenvolvimento regional que um 

ponto importante do nosso trabalho. 

JEAB: OK! Podemos começar com algumas perguntas? 

ICM: Sim, claro! Aliás, posso eu começar com uma pergunta? 

JEAB: Pode sim. 

ICM: Por que a escolha do APL de Cerquilho e Tietê? 

JEAB: O tema da tese é o “trabalho” e foi escolhido o setor de confecção para 

analisar seus impactos antes e depois da crise para as empresas e trabalhadores e região.  

ICM: Vamos lá, então! 

JEAB: O que significa para a senhora, sob o ponto de vista da Secretaria, o 

APL? E para a cidade e região? 

ICM: Estamos muito decepcionados com os APLs de Americana e de Cerquilho 

e Tietê, que não funcionam. Poderiam ajudar muito as regiões e ninguem se entende por 

lá.  

JEAB: A senhora poderia explicar melhor?  

Sim, em 2013, houve uma eleição para a ACIC com festa e pompa e eleita uma 

nova diretoria que de uma hora para outra começou a se desentender e brigar entre si. A 

partir daí, não se conseguiu mais nada, as empresas não se falavam e cada uma foi para 

seu lado. Não sei dizer se essa diretoria assumiu ou foi outra, só sei que o APL 

desandou. 
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JEAB: A senhora comentou o de APL de Americana? 

ICM: Aconteceu algo muito parecido por lá e os dois estão praticamente parados 

de ações, cada um agindo por si. A cooperação não funciona dentro do APL e eles não 

percebem que a concorrência não é entre eles e sim com as outras empresas. Com isso 

as cidades e a regiões perdem e a crise veio para piorar ainda mais a situação. As 

empresas sofreriam menos com o a crise se o APL estivesse mais competitivo e forte. 

JEAB: Houve aumento de desemprego, de criminalidade e empresas fechando 

nos últimos anos? 

ICM: Imagino que sim, pois a partir de 2013, temos tido muita dificuldade para 

obter dados tanto da ACIC como a Prefeitura, ainda mais em ano eleitoral. Vou 

relacionar os dados que temos aqui na Secretaria, no Núcleo de Estudos Estatísticos e 

envio para você. Por favor, depois dê seu email. 

JEAB: Obrigado! De que forma a Prefeitura tem contribuído para minimizar 

essas consequências? 

ICM: Olha a Prefeitura praticamente está fora do processo, não se envolve 

muito. A cidade tem tantos problemas e mais importantes que até onde eu sei o prefeito 

nem sabe o que acontece no APL. As consequências são ruins, pois está perdendo 

grande oportunidade de ajudar e diminuir a crise social que a cidade e região enfrentam. 

JEAB: Falta apoio do governo estadual e federal? Como poderiam ajudar? 

ICM: O apoio do governo estadual vem da Secretaria e o problema é que os 

empresários não conseguem entender nosso papel dentro do APL. Nas reuniões, a 1ª. 

reinvidicação dos empresários é a de redução da carga tributária e taxa de juros e o 

nosso pessoal representado pelo Sebrae deixa claro que essas questões estão fora da 

mesa de negociação, pois dependem de políticas econômicas do governo federal.  

Buscamos tomar medidas para tornar as empresas mais competitivas através da 

gestão, entenda-se financiamento, planejamento e monitoramento de projetos levando 

em conta os recursos regionais disponíveis.  

Agimos como parceiros, trabalhando em conjunto com as associações de classe, 

de trabalhadores e prefeitura local e procuramos mudar a “cultura” das pessoas. 
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Fizemos um convênio com o BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento 

em 2010, que nos passou uma metodologia de trabalho para aplicá-la dentro do APL, 

com vistas e melhorar seu desempenho e acelerar o crescimento das empresas e do 

setor. Temos uma parceria com a FIESP e o Sebrae que vai a campo e faz acontecer o 

Plano de Melhoria da Competitividade, sendo nosso braço operacional dentro do APL. 

JEAB: Como funciona essa metodologia? 

ICM: Ela está dentro do Plano de Melhoria da Competitividade e está dividida 

em três partes: a primeira, é a de sensibilização com palestras para os empresários, 

prefeitura e sindicato dos trabalhadores; a segunda, é a da elaboração do Plano de 

Melhoria para as empresas. O plano é apresentado em conjunto e em particular para as 

empresas, caso a caso.  

A terceira, é a da implementação das ações e monitoramento montado num 

conjunto de indicadores. O prazo de duração previsto é de cinco anos. 

O APL de Birigui, no setor de calçados infantis, tem tido resultado 

completamente diferente com o repasse da metodologia através da Universidade 

Coorporativa deles em conjunto com o Sindicato das Indústrias. O grande fator de 

sucesso por lá, tem sido o desing dos calçados.  

JEAB: A Prefeitura local fornece algum tipo de ajuda para o sindicato e os 

trabalhadores? Qual? 

ICM: Não que eu saiba, no momento mal cuida das ruas e alamedas e parece que 

está atrasando salário dos servidores. 

JEAB: Em sua opinião vale a pena a existência do APL na região? Por quê? 

ICM: Se não valesse a pena não fariamos um convênio com o BID para 

implentar sua metodologia dentro do APL.  

A questão é que para funcionar é necessário o trabalho conjunto da Secretaria, 

da Prefeitura, das Entidades que representam os Empresários e do Sindicato dos 

Trabalhadores. Este, tem até força política menor, mas não pode ser posto de escanteio. 
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Os APLs de Cerquilho, Tietê e de Americana, também de confecção não 

avançam, prevalesse a desunião dos empresários e a dificuldade da prefeitura em pagar 

as contas mínimas, que num ano eleitoral torna tudo mais complicado.  Não se consegue 

mudar a cultura, o pensamento das pessoas. Voce me entende? 

JEAB: Sim, perfeitamente. 

ICM: Para nós vale super a pena, temos vários exemplos de sucesso, com 

empresas crescendo, gerando empregos e pagando mais impostos e todos ficam mais 

felizes, mas tem que ter a colaboração de todos, senão a coisa não dá certo. Visitei 

APLs fora do Brasil, nos EUA, França, Itália e Inglaterra com muito sucesso para todos. 

A região se desenvolve e as empresas crescem. O problema é a “cabeça”, a cultura das 

pessoas. 

JEAB: A senhora teria condições de mensurar os ganhos para as empresas e para 

as cidades da criação do APL? 

ICM: O pessoal do Sebrae estima qua as empresas tiveram aumento real de 20% 

a 25% no faturamento. Pode parecer pouco, mas é real, acima da inflação. Para as 

cidades, o mercado cresceu com mais empresas, empregos e arrecadação de impostos. 

Não saberia mensurar para você. 

JEAB: Com relação aos trabalhadores, a senhora acredita que os efeitos da crise 

seriam piores se as empresas estivessem fora do APL, ou seja, de várias empresas 

estarem trabalhando juntas, por perto? 

ICM: É uma pergunta dificil de responder. Com a crise, os empresários brigaram 

entre si, eu não vejo como o efeito seria menor para os trabalhadores. Acredito que no 

caso de Cerquilho e Tietê não fez diferença alguma. 

JEAB: Em Birigui fez? 

ICM: Até onde eu sei, as empresas tiveram queda nas vendas e houve muitas 

demissões. Precisaria investigar melhor para saber. Talvez adiado, mas evitado as 

demissões eu acho sinceramente dificil. 

JEAB: A infraestrutura em relação a transporte, saneamento básico, 

comunicação, etc., tem sido fator de perda ou ganho de competitividade para as partes? 
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ICM: Como o APL já tem muitos anos, a coisa funciona bem. Quanto ao 

saneamento básico eu não sei dizer direito, mas do resto à infraestrutura de transporte, 

comunicação e logística não é o problema.  

Que é o desentendimento entre os empresários e cada um pensa por si e não em 

conjunto. O transporte é feito por caminhões, é claro que se tivesse uma linha de trens 

seria mais barato.  

JEAB: Não dá para trabalhar junto com as linhas de Jundiaí e Campinas? 

ICM: Se eles se entendessem, poderia sim. 

JEAB: Gostaria de completar suas respostas com mais alguma consideração? 

ICM: Mais uma vez, é uma pena que o APL não tenha se desenvolvido como 

nós esperávamos e com outros se desenvolveram. Ao menos, cumprimos nosso papeal. 

JEAB: Assim que puder a senhora nos envia os indicadores socioeconômicos da 

região e do APL. Por favor, dos indicadores apresentados abaixo, aponte em sua opinião 

aqueles que melhoraram (M) ou pioraram (P) na região, nos últimos anos: 

ICM: (P) Quallidade de vida (P) Número de escolas (P) Criminalidade (P) 

Salário médio (P) Comércio (P) Urbanização (P) Lazer  (P) Nível de empregos. 

JEAB: Obrigado. 

- Entrevista com o Sr. Marcelo Janeiro Lima. Ex Presidente da (ACIC) - 

Associação Comercial e Industrial de Cerquilho. Realizada em 15/12/2016. 

JEAB: Bom dia! Obrigado por me receber. 

MAL: Bom dia!  É um prazer. 

JEAB: O que significa para o senhor o APL? E para a cidade e região? 

MAL:  Significou, por que praticamente o APL não existe mais, os empresários 

brigaram e cada um foi pro seu lado. A minha eleição foi muito complicada, pois em 

2013 houve briga e a partir daí ninguem se entendeu mais.  

JEAB: O senhor saberia dizer por quê? 
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MAL: Olha, falta de cooperação, visão de futuro, união entre as pessoas e 

empresas, briga por poder, cada um pensa por si, não enxergaram a possibilidade de 

união para competirem melhor e nada deu certo.  

Não percebem que a competição é com as outras empresas e não entre eles ou 

cidades. Cada um ataca um tipo de mercado. Existe concorrência, mas é mais indireta. 

JEAB: De qualquer modo, o senhor acredita na APL? 

MAL: Claro que sim! Na pior das hipóteses compram matérias primas mais 

barato, contratam mão de obra treinada e tem apoio de gestão do Sebrae. Não tem como 

ser contra, as empresas podem crescer mais rápido e enfrentam a crise com menos 

“dor”. Você perguntou o benefício para a cidade e região, é ótimo, pois desenvolve a 

cidade e região, atrai mais empresas, pessoas, até o turismo funciona melhor. 

JEAB: Por que houve a briga, o desentendimento? 

MAL: Preferiria não comentar, são meus amigos e eleitores e gostaria de não 

falar sobre isso, faltou visão aos empresários. 

JEAB: O papel da ACIC, vai nessa linha da gestão, também? 

MAL: Não, não! Atuamos indiretamente com cursos, palestras, reuniões de 

alinhamento, não entramos em como os empresários devem dirigir suas empresas, 

damos o apoio por fora, contribuindo conforme suas necessidades. 

JEAB: Como a Prefeitura ajudou nesse processo, desde o funcionanento do APL 

até as consequências para a cidade? 

MAL: A Prefeitura tem papel limitado, ela ajuda na infraestrutura que na nossa 

cidade funciona até que bem. Tivemos problemas de energia e ela foi ponta firme junto 

a Eletropaulo e resolveu o problema de variação de carga que era um problema. 

JEAB: Fora da infraestrutura ela teve mais alguma atuação? 

MAL: Ajudou também para manter os empresários unidos, mas não conseguiu. 

Participava das reuniões com a gente e com a crise, o prefeito teve muitos problemas 

com a queda de arrecadação do ISS e não foi fácil para eles também. A prefeitura 

ajudou também na parte de educação, com cursos de formação técnica para as 

costureiras. 
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JEAB: Faltou apoio do governo estadual e federal? Como poderiam ajudar? 

MAL: Até onde eu sei, o governo do Estado participava junto com o Sebrae no 

programa de gestão para a empresas e o governo federal nada faz, sempre foi uma 

solicitação da associação a redução de impostos e juros mais baratos para empréstimos e 

nunca conseguimos nada. As grandes empresas tem mais facilidade para obter crédito, 

mas para as pequenas, nada. 

JEAB: A Prefeitura dava alguma ajuda para o sindicato dos trabalhadores? 

Qual? 

MAL: Que eu saiba, muito pouco, tivemos anos que ela ajudou na negociação 

salarial, intermediando as negociações. Em alguns anos ela participa, em outros nós 

procuramos ajudar na mediação, quando a negociação engripa. 

JEAB: A ACIC chegou ao fim das atividades? 

MAL: No momento sim, vamos tentar retomar as atividades. 

JEAB: Em sua opinião, vale a pena a existência do APL na região? Porque? 

MAL: Já disse que sim! Funcionou durante muitos anos, é claro que poderia ter 

mais apoio do governo com financiamentos, mas não com juros de mercado, senão, 

buscamos nos  bancos e redução de impostos.  

A cidade ganha, as empresas crescendo contratam mais trabalhadores e geram 

mais renda, comércio, a população aumenta, os trabalhadores ganham um pouco melhor 

o que nesse setor não é fácil.  

JEAB: Com relação aos trabalhadores, os efeitos da crise seriam piores se as 

empresas estivessem fora do APL? 

Mal: Olha..., acredito que sim! No APL as empresas ficam mais fortes e se der 

certo mais unidas formando um grupo de empresas “contra” as demais no mercado e o 

trabalhador sai ganhando. Se a empresa vai bem os trabalhadores também se beneficiam 

com mais empregos e salário. 

JEAB: E a crise econômica nessa estória, como afetou a todos? 

MAL: Ferrou todo mundo, nesse momento em que a união das empresas poderia 

ajudar, elas se desentenderam e piorou tudo para todos, inclusive para os trabalhadores. 
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JEAB: O fato deles trabalharem em empresas dentro do APL não ajudou? 

MAL: Sim, mas não suficiente para evitar as demissões. Muita empresa 

quebrou, o faturamento despencou de um jeito que não tem como segurar, Por sorte a 

produção é terceirizada em grande parte e você não gera os pedidos e não precisa 

demitir, mas o volume de trabalho foi lá para baixo prejuducando a todos. 

JEAB: A infraestrurura local em relação ao transporte, seneamento básico, 

comunicação, etc., tem sido fator de ganhos de competitividade para empresas e  

trabalhadores ou tem sido fator de perda de competitividade para ambos? 

MAL: Ganhos, não estamos em São Paulo, nem no Vale do Silício, a internet 

está funcionando bem melhor, o saneamento básico é um problema em todo país, 

sofremos com o dengue, mas não é a principal dificuldade que temos.  

O transporte é sempre rodoviário que custa caro, mas pelo menos as estradas e 

vias estão em bom estado. Se tivéssimos trens seria ótimo! 

JEAB: Dos indicadores apresentados abaixo, aponte em sua opinião aqueles que 

melhoraram (M) ou pioraram (P) na região, nos últimos anos: 

MAL: (P) Quallidade de vida (P) Número de escolas (P) Criminalidade (P) 

Salário médio (P) Comércio (P) Urbanização (P) Lazer  (P) Nível de empregos.   

JEAB: O senhor tem dados socio econômicos sobre a cidade ou o APL? Poderia 

nos passar? 

MAL: Não temos muita coisa, não vou ver com o secretário e te envio, me dê 

seu e-mail. 

JEAB: Gostaria de complementar suas respostas com alguma consideração? 

MAL: Acho que não! Falei bastante e espero ter ajudado. 

JEAB: Ajudou sim, muito obrigado. 
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- Entrevista com a Sra. Erika Cristiani Del Agnolo Mazer – Ex Presidente 

da ACET – Associação Comercial e Empresarial de Tietê. Realizada em 

15/12/2016. 

JEAB: Bom dia! Obrigado por me receber, conseguir um horário na sua agenda. 

Espero não estar atrapalhando. 

ECM: Sem problemas, é que no final do ano, as coisas sempre ficam mais 

apertadadas, mas vamos lá! 

JEAB: O que significa para o senhora o APL? Para a cidade e região? 

ECM: Você diz o Arranjo Produtivo Local , não é?  

JEAB: Sim, exatamente. 

ECM: Não sei se você sabe, mas desde 2015, mal existe no nome em Cerquilho 

e Tetê, infelizmente nas duas cidades, cada um vai por si. Uma pena!  

JEAB: O que aconteceu exatamente, os empresários brigaram entre si? O que 

houve? 

ECM: Isso mesmo, veio a crise de 2013 e em vez de se unirem para atuarem 

juntos, brigaram e foi cada um pro seu lado. Tentamos, via Associação junto com o 

pessoal de Cerquilho e mesmo em Tietê, mas não deu em nada. As empresas maiores 

foram muito duras. 

JEAB: O que houve exatamente? 

ECM: Olha! São coisas nossas, quer dizer dos empresários, internas e faltou 

olhar a crise de outra forma, em vez de se unir preferiram cada um atuar isoladamente. 

JEAB: Quais as consequências da crise econômica na cidade e região? 

ECM: Desemprego, muitas empresas fechando, falindo, ações trabalhistas de 

montão, muita gente demitiu e não tinha dinheiro para pagar os funcionários, um horror! 

JEAB: Quer dizer que as consequêncais da crise econômica para a cidade e 

região foram devastatoras? 

ECM: Sim! Muito ruins! Como disse, muitas empresas fechando, falta de 

pedidos, demissões, dificuldades de todo tipo. 
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JEAB: O fato das empresas estarem dentro do APL não ajudou os trabalhadores? 

ECM: Ajudou, mas não foi suficiente. A crise veio “pesada” e ninguém escapou, 

muito menos os operários. A queda de faturamento foi muito grande e o fato de estar no 

APL não segurou ninguém. 

JEAB: O APL não poderia ter um papel importante justamente nesse momento 

de crise, pois as empresas juntas se beneficiariam, não é? 

ECM: Na teoria, porque na prática foi justamente o contrário, as grandes se 

desentenderam e as médias e pequenas empresas ficaram mais isoladas num mercado 

com forte concorrência dos importados e as pessoas comprando menos. 

JEAB:  A queda das importações com a desvalorização cambial e a crise não 

ajudou o setor? 

ECM: Sim, mas a carga tributária e os juros altos arrebentam qualquer um. Não 

é possivel um país sobreviver com carga tributária de 40% sobre os preços e o desconto 

de duplicata em 2%, 3% ao mês, conforme o banco.  Ninguém aguenta! 

JEAB: De que forma a prefeitura tem contribuído para minimizar as 

consequências da crise no setor e de forma geral? 

ECM: Você tem mais de 50 anos, não é? E sabe como são as coisas. O prefeito 

esteve preocupado em se reeleger e nessa época sabe prometer. Mal estão conseguindo 

pagar a folha, tem atraso todo mês, fornecedores não recebem a mais de 90 dias. É 

melhor parar por aí! 

JEAB: E sobre o APL, a Prefeitura tem alguma atuação? 

ECM: Antes das crise até que ajudava mais, participava das reuniões com 

secretários e ajudou a resolver problemas com energia elétrica e transporte, mas depois 

as empresas ficaram praticamente sozinhas.    

JEAB: Falta apoio do governo estadual e federal para o APL? Como poderiam 

ajudar? 

ECM: Já falei! Não adianta vir aqui um monte de consultores bem arrumadinhos 

falar e falar o que temos que fazer e nada. Enquanto permanecer essa carga tributária 

absurda e esses juros escorchantes não tem programa que dê certo. O setor, chegou a ter 
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nos bons tempos, mais de 200 empresas e hoje não sei te dizer quantas estão 

funcionando.  

JEAB: Entendi! Mas, com relação ao APL existiu alguma forma de ajuda?  

ECM:  Teve sim, anos atrás junto com o Sebrae teve um programa de melhorais 

que gostamos muito, minha empresa participou e tivemos bons resultados na produção, 

com redução de custo e aumento de produtividade na fábrica. Em marketing, com a 

comunicação visual, desde cartões, site, sac e uma campanha frente aos distribuidores e 

lojistas.  

JEAB: Então valeu a pena a ajuda? 

ECM:  Sim, com certeza. 

JEAB: A prefeitura forneceu algum tipo de ajuda para o sindicato e os 

trabalhadores? Qual? 

ECM: Que eu saiba, nada! Não! Instalou rede de ônibus para funcionários, com 

horários bem definidos para o transporte, a ACET pode ajudar também.  

Em algumas negociações salariais a Prefeitura ajudou na intermediação e de 

forma geral, sempre se chegou a um acordo,  sem greve para atrapalhar. 

JEAB: A ACET parou de funcionar, não é? 

ECM: Sim, mas vamos tentar retomar rapidamente. 

JEAB: Em sua opinião, vale a pena a existência do APL na região? Por quê? 

ECM: Vale sim, passado algum tempo é que se percebe como é importante, dá 

para fazer muitas coisas juntos, a concorrência é mais indireta, é isso que os empresários 

“tapados” daqui não perceberam.  

Mais do que comprar matérias primas, poderímos ter volume e modelos para 

exportar, agora que o valor do dolar está competitivo seria mais fácil. Faltou cabeça, 

mas o APL quando trabalhado direito funciona muito bem, sim. 

JEAB: A infraestrutura local em relação a transporte, saneamento básico, 

comunicação, etc., tem sido fator de ganhos de competitivadade para empresas e 

trabalhadores ou tem sido fator de perda de competitivadade  para ambos? 
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ECM: Ganho! Não é? Nunca foi nosso maior problema, a internet é boa, não é 

uma maravilha mas dá conta do recado. Temos o transporte rodoviário, as estradas e 

vias são pavimentadas e iluminadas, se tivéssemos uma ferrovia seria fantástico. Uma 

que pegasse várias cidades da região beneficiaria todo mundo. 

Esse é um investimento do governo estadual e federal que poderia mudar a vida 

das empresas, não só pela queda do custo, mas pela velocidade no transporte, muito 

mais rápido.   

JEAB: Com relação aos trabalhadores, a senhora acredita que os efeitos da crise 

seriam piores se as empresas estivessem fora do APL? 

ECM: José Eduardo, muito pouco, quase nada! Se estivessem todos juntos o 

efeito seria menor, mas com a desunião dos empresários todos perderam e não só o 

trabalhador. 

JEAB: Dos indicadores apresentados abaixo, aponte em sua opinião aqueles que 

melhoraram (M) ou pioraram (P) na região, nos últimos anos: 

ECM: (P) Quallidade de vida (P) Número de escolas (P) Criminalidade (P) 

Salário médio (P) Comércio (P) Urbanização (P) Lazer  (P) Nível de empregos.   

JEAB: Piora em todos? 

ECM: Sim, não tenho os valores exatos, mas dá para perceber que está tudo uma 

“m...” 

JEAB: A senhora tem dados socio econômicos sobre a cidade ou o APL? 

Poderia nos passar? 

ECM: Preciso ver com nosso pessoal, não temos muita coisa, te mando por e-

mail. 

JEAB: Gostaria de completar suas respostas com mais alguma consideração? 

ECM: Não, obrigado 

JEAB: Obrigado por me receber. 
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- Entrevista com Sr Manoel David de Carvalho. Prefeito da Cidade de Tietê 

de 2013 a 2016. Entrevista realizada em 15/02/2017. 

JEAB: Prefeito, obrigado pela conversa, ainda mais num almoço fica mais 

agradável. 

MDC: O prazer é todo meu. 

JEAB:  O Sr. estudou na FAAP, fez RI e depois Direito, confere? 

MDC: Sim, mas não completei os cursos na FAAP e sim Direito em Sorocaba. 

Já estava envolvido com política e foi mais fácil concluir o curso por lá. O Sr. é 

professor na FAAP? Que disciplina? 

JEAB: Sou sim, faz 30 anos e eu leciono disciplinas na área de Economia e 

Empreendedorismo, coordeno também a Incubadora de Negócios da ESPM SP. Antes 

do seu mandato, houve uma briga dentro do APL, não foi? O que exatamente 

aconteceu? Dá para falar? 

MDC: Claro! Sempre existiu uma grande rivalidade entre as duas cidades e na 

verdade uma cidade queria dominar a outra e aí, não tinha como dar certo. Em 

Cerquilho tem mais empresas de confecção do que em Tietê, que é a cidade mais antiga, 

foi briga pelo poder, mas não justifica esse desentedimento. Todos saíram perdendo. 

JEAB: O que significa para o Sr. O APL? E para a cidade e região? 

MDC: Logo que eu assumi, as coisas não vinham bem, sempre houve muita 

competição entre as empresas e as cidades. Não sei se você sabe mas Cerquilho era um 

bairro de Tietê. 

JEAB: Não sabia. 

MDC: Por volta de 1940, um caminhão carregando dinamite explodiu no bairro 

e virou uma comoção nacional na época. Depois, o local foi se desenvolvendo e virou 

uma cidade que ficou maior que Tietê.  

O APL é importante para a cidade e região, mas os empresários não pensam em 

conjunto, é cada um por si e não dá certo. Existe muita concorrência entre eles. O APL 

sempre foi para nós um caminho para a região crescer e gerar empregos. 

JEAB: Quais as consequêncais da crise para a cidade e região? 
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MDC: Feia! Hoje o desemprego em Tietê está em 20%, muitas confecções são 

caseiras, oficinas caseiras, que com a crise a situação ficou bem triste. Muita empresa 

familiar fechou, desde que a C&A e a Riachuelo, que são os principais compradores, 

estão comprando bem menos, o efeito é muito ruim para todos. Para você ter uma idéa 

do problema, o setor de confecção representa 80% de toda atividade industrial da cidade 

e região. 

JEAB: De que forma a Prefeitura tem contribuído para minimizar os efeitos 

dessas consequências? 

MDC: Hoje, eu não sei, estou fora! Mas na minha gestão procurei sempre 

qualificar a mão de obra. Consegui trazer para cá uma Escola Técnica estadual e depois 

fiz outra municipal e conforme a necessidade dos empresários, os cursos eram 

montados. Treinamos muita gente. 

Com mais mão de obra qualificada, as pessoas ganham mais, por exemplo, em 

vez de R$ 1.000 (hum mil reais) passam a ganhar R$ 3.000 (três mil reais), consomem 

mais na cidade, no comércio, criando um círculo virtuoso de crescimento. 

A melhor forma que eu vi, sempre foi de qualificar a mão de obra, temos além 

das indústrias de confecção, a agricultura que é forte e temos indústrias de leite e de 

móveis. 

Com a crise, muitas empresas de confecção se transformaram em lavanderias. 

Em Tietê passa 40 km do Rio Tietê, temos bastante água e foi possível fazer a migração. 

JEAB: Falta apoio do governo estadual e federal? Como poderiam ajudar? 

MDC: Se você não for atrás eles não vem para cá. É preciso ter projetos e levar 

para eles.  

Como ninguém se entende por aqui, fica difícil levar alguma coisa para o 

Governador Alkmim ou o Presidente Temer. Sempre tive o canal aberto e tenho até 

hoje, mas se ninguém se mexe e não sai nada. 

JEAB: A Prefeiturra local forneceu ou fornece algum apoio para o sindicato dos 

trabalhdores? Qual? 

MDC: Não, só apoio indireto. O sindicato é muito fraco, pois muitas empresas 

são familiares, trabalham em casa, sem registro nenhum e o sindicato pouco aparece. 
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JEAB: Em sua opinião, vale a pena a existência do APL na região? Por quê? 

MDC: Claro que vale a pena! As empresas podem trabalhar em conjunto desde 

compras ao transporte, mas nunca funcionou bem em Cerquilho e Tietê.  

Tentei fazer um Centro de Logística para ajudar na distribuição dos produtos 

para várias empresas e não teve interesse. Outra iniciativa minha foi o reaproveitamento 

dos restos de tecidos que seriam usados por artesãos num Programa RECICLA 

RESTOS, mas de novo a iniciativa não foi para frente por parte das empresas. O APL 

não funciona se as empresas não quiserem.  

Duas das maiores dificuldades são: a falta de credibilidade do poder público 

junto aos empresários e sociedade para se obter dados e trabalhar em projetos e depois a 

cultura dos empresários que não vêem no trabalho conjunto um ganho de eficiência e 

somente como concorrentes diretos. 

JEAB: O senhor poderia mensurar os ganhos para as cidades e depois para as 

empresas da criação do APL? 

MDC: Como a informalidade e a sonegaçao fiscal é alta, para as empresas eu 

não saberia te dizer, mas deve ter sido algo entre 15% à 25%, maior que a inflação. Para 

as cidades o crescimento do movimento foi maior, porque mais gente entrou no 

mercado de trabalho, mais empresas não só em confecção, mas nos outros setores para 

da suporte. Foi o APL que deu o impulso inicial. Acredito que em Tietê, foi de pelo 

menos 5% e em Cerquilho um pouco mais.   

JEAB: Com relação aos trabalhadores, o senhor acredita que os efeitos da crise 

seriam piores se as empresas estivessem fora do APL? 

MDC: A crise veio forte por aqui, com a queda de arrecadação de mais de 20%.  

Fechei 2015 com déficit de R$ 20 milhões e em 2016 com R$ 11 milhões. A maioria da 

empresas em Cerquilho e Tietê terceirizam ou quarteirizam sua produção para empresas 

familiares e tudo é feito sem nota, se vende 1.000 peças e se tira nota de 100 peças. 

Dessa forma, no máximo pode ter retardado alguma coisa, as demissões, mas 

evitado de jeito nenhum. Esse esquema dificulta a integração, pois as empresas 

precisam ter registradas as informações e é isso que não se consegue por aqui.    



 
 

146 

 

JEAB: A infraestrutura local em relação a transporte, saneamento básico, 

comunicação, etc., tem sido fator de ganhos de produtividade para as empresas e 

trabalhadores ou tem sido fator de perda de competitividade para ambos? 

MDC: A infraestrutura nunca foi o problema. A cidade de Tietê tem 50 mil 

habitantes e Cerquilho tem um pouco mais.  

As redes municipais de onibus dão conta do recado, no transporte. Temos água e 

energia elétrica. A dificuldade mesmo está na cabeça dos empresários. 

Olha! No ano passado eu ganhei o prêmio de Prefeito Empreendedor em função 

das várias ações que nós tomamos para desenvolver a cidade.  

Foi na  qualificação da mão de obra, com cursos, treinamentos, palestras, 

facilidades para abertura de negócios, etc.. Fizemos muita coisa. 

JEAB: O Sr. Vai sair na próxima eleição? 

MDC: Não, em Tietê, vou sair para Deputado Estadual, acredito que fiz uma boa 

base por aqui e terei o apoio da Comunidade Judaica, que faço parte e em São Paulo, 

tem 64.000 pessoas, fora as pessoas ligadas à elas. Conto com você. 

JEAB: Claro! Inclusive divulgarei na FAAP. Dos indicadores apresentados 

abaixo, aponte em sua opinião aqueles que melhoraram (M) ou pioraram (P) na região. 

O Sr. Teria dados sócioeconômicos para enviar, ajudaria bastante. 

MDC: Tenho sim! Não estão atualizados, mas te mando o que tenho. (P) 

Quallidade de vida (P) Número de escolas (P) Criminalidade (P) Salário médio (P) 

Comércio (P) Urbanização (P) Lazer (P) Nível de empregos.   

JEAB: Gostaria de complemetar suas respostas com mais alguma consideração? 

MDC: Não exatamente, só destacar o trabalho da nossa gestão frente a cidade 

mirando sempre o crescimento das empresas e as dificuldades de gestão por parte delas 

de querer progredir, pois em alguns momentos parece que não quererm sair do lugar. 
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- Entrevista com Geraldo Melare. Consultor do Sebrae de Sorocaba, 

participante do Programa de Melhoria da Competitividade- PMC - do APL de 

Cerquilho e Tietê. Entrevista realizada em 10/02/2017. 

JEAB: Sr. Geraldo, fui seu colega do Sebrae de São Paulo, para implantação de 

Programas da Qualidade. Participei em mais de 120 Projetos da Qualidade em São 

Paulo, foi muito bom na época, aprendi muito. 

GMC: Saiu do Sebrae? 

JEAB: Saí sim, com a eleição do Lula e do Paulo Okamoto de Presidente, as 

coisas pioraram muito e eu achei melhor me desligar. 

GMC: Tem razão, mas eu fiquei por aqui! 

JEAB: Podemos então falar do APL? O que significa para o senhor o APL? E 

para a cidade e região? 

GMC: Trabalhei no APL faz tempo, até 2012, de lá pra cá estou com outras 

atividades dentro do Sebrae. Na época foi muito bom! Elaboramos O PMC – Plano de 

Melhoria da Competitividade envolveu 15 empresas do APL que no começo tiveram 

resultados muitos bons. 

GMC: No começo? Depois piorou? 

GMC: Como todo projeto, no começo há um engajamento maior, envolvimento 

dos donos da empresa e os resultados aparecem. Depois existe uma acomodação natural 

e o projeto vai diminuindo. 

Para a região foi muito bom! As empresas cresceram, na época, o faturamento 

cresceu mais de 25% em média nas empresas participantes. Empregaram mais gente e o 

lucro cresceu. 

Chegaram a participar do Programa da APEX BRASIL – Associação Brasileira 

de Promoção de Exportações e Investimentos – chegamos a fazer plano de marketing, 

treinamento da mão de obra, compras de alguns materiais e tecidos e a logísitica de 

produção fluiu muito mais rápido com a integração das empresas.  

Eram para ter “contagiado” mais empresas, mas não conseguimos. O setor de 

confecção tem empresários muito fracos, mas na época foi um sucesso.   
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JEAB: Quais as consequências da crise econômomica na cidade e região? 

GMC: Fatal para as cidades e região! Uma quabradeira só! Algumas empresas 

nos procuraram, mas numa fase crítica, não tinha como reverter uma situação tão 

complicada, sem estoque, sem matéria prima, endividamento no céu, um sufoco! Uma 

m.....! 

JEAB: De que forma a prefeitura contribuíu para minimizar essas 

consequências? 

GMC: Pouco, não tinha muito que fazer! O Prefeito também estava todo 

enrolado com a Câmara de Vereadores, não ajudou em nada que eu me lembre na 

época. 

JEAB: Faltou apoio do governo estadual e federal? Como poderiam ter ajudado? 

GMC: Não saberia te dizer. A crise veio rápida nessa região, de uma hora para 

outra o faturamento despencou. Os lojistas dos shoppings centers da região ficaram as 

“moscas”, não se vendia e ainda se vende muito pouco.  

O PMC tinha esfriado e era hora para reaquecê-lo, tentamos, mas sem sucesso. 

Os empresários brigaram e fecharam até as associações da região.   

Era para se unir e não foi o que aconteceu, não teve jeito. Tentamos conversar, 

mas não conseguimos nada, e nos afastamos. O governo federal, não tinha participação 

no APL. Quando subiu os juros e o crédito despencou, daí foi só ladeira abaixo. 

JEAB: A Prefeitura local fornece algum tipo de ajuda para o sindicato e os 

trabalhadores? Qual? 

GMC: Que eu saiba, não! Logo nos afastamos, mas duvido, cada um foi pro seu 

lado e todo o esforço anterior foi jogado fora. Em vez de se unir para enfrentar a crise, 

os empresários foram cada um pro seu canto.  

O exemplo do PMC com 15 empresas poderia ter sido uma forma de minimizar 

os efeitos da crise, mas não conseguimos fazer nada. Algumas empresas isoladamente 

nos procuraram e fizemos o nosso trabalho de consultoria normal. 

JEAB: Em sua opinião, vale a pena a existência do APL na região? Por quê? 
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GMC: Nem preciso dizer! É óbvio que vale! A dificuldade é mudar a 

mentalidade, a cultura dos empresários. Sem isso não se consegue nada. Olha! Fizemos 

palestras, workshops, encontros de trabalho, e mesmo assim o resultado foi pífio.  

Quando o APL ia bem, as empresas cresciam, geravam empregos, renda, 

impostos, o comércio crescia num ciclo de desenvolvimento. O que se vê agora é uma 

espiral de fechamento de empresas e lojas da região. 

JEAB: O senhor poderia mensurar os ganhos para as empresas e para as cidades 

da criação do APL? 

GMC: Para as empresas é fácil, todas que efetivamente entraram no Programa 

cresceram acima da inflação, de 20% a 30%, acredito que 25%, é um bom número. Não 

dá para precisar com clareza pois eles escondem o faturamento e a informalidade é alta. 

Vamos supor que para as empresas foi de 25%, para as cidades, o mercado deve 

ter crescido algo em torno de 9% a 10%., o que é muito bom.  

JEAB: Com relação aos trabalhadores, você acredita que os efeitos da crise 

seriam piores se as empresas estivessem fora do APL? 

GMC: Esse APL sempre foi “meia boca”, quando a economia ia bem todos 

cresciam, mais em função da conjuntura do que dos programas em conjunto. Nosso 

programa atingiu somente 15 empresas, menos de 10% da época. Foi um começo. 

Ainda hoje, o setor de confecção representa cerca de 80% da atividade industrial local 

tanto de Cerquilho como de Tietê. 

O trabalhador, coitado! Perdeu muito, o emprego. O APL não segurou muito 

nada, talvez no máximo adiado alguns meses, mas no final não fez diferença. Não dá 

para deixar de dizer que as vendas desepencaram pra todo mundo e as demissões 

cresceram.  

JEAB: A infraestrutura local em relação a transporte, saneamento básico, 

comunicação, etc., tem sido fator de ganhos de competitivadade para empresas e 

trabalhadores ou tem sido fator de perda de competitivadade para ambos? 

GMC: Pra você saber, acho que mais para melhor do que para pior. As estradas 

têm pedágio alto, mas existem, são asfaltadas e iluminadas, o transporte público não 

compromete, a internet teve períodos terríveis por esta região, como o fornecimento de 
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energia, mas se comparado ao resto do Brasil, estamos no “Vale do Silício”. Agora, o 

saneamento não existe, as doenças são epidêmicas na região.  

JEAB: Dos indicadores apresentados abaixo, aponte em sua opinião aqueles que 

melhoraram (M) ou pioraram (P) na região: 

GMC: (P) Quallidade de vida (P) Número de escolas (P) Criminalidade (P) 

Salário médio (P) Comércio (P) Urbanização (P) Lazer (P) Nível de empregos.   

JEAB: Obrigado. Se você puder, poderia nos fornecer alguns dados sobre o 

PMC que vocês aplicaram? 

GMC: Vou ver o que tenho e lhe mando. Mê dá seu e-mail. 

JEAB: Todos os indicadores pioraram? 

GMC: Sim, não teve jeito. 

JEAB: Gostaria de completar suas respostas com mais alguma consideração? 

GMC: Gostaria sim! É óbvio que a crise é forte, já faz pelos menos três anos e 

que ninguem saiu ileso, mas acredito que as empresas poderiam ter segurado as 

demissões.  

JEAB: Como assim? 

GMC: Sai menos caro segurar o funcionário mesmo que ocioso por alguns 

meses do que demití-lo imediatamente. Pois, sai caro e se você precisar dessa mão de 

obra mais especializada em alguns meses, com o treinamento a ser dado, a relação custo 

benefício da demissão não se justifica. 

Nessa hora é preciso ter mais calma e confiar no APL, no departamento de 

marketing e da sua força de vendas. Imagino quese o APL estivesse funcionando dentro 

da normalidade, fato que não ocorre, as consequêncais para as empresas, trabalhadores e 

região seriam bem menores.     

JEAB: OK! Obrigado. 
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- Entrevista com o Sr. Edson Aparecido Landucci - Diretor da Confecção 

Dutti e Piu Ducci localizada em Cerquilho. Realizada em 16/12/2016.  

JEAB: Sr Edson, obrigado por me receber. Espero que não receba bronca 

quando chegar em casa para almoçar.  

EAL: Não se preocupe, minha esposa está acostumada que eu chegue sempre 

tarde, ainda mais nessa época do ano. 

JEAB: De uma maneira geral como foi o ano? As vendas de Natal foram boas? 

EAL: Que nada! Tivemos queda de 30% nas vendas este ano em relação à 2015 

que foi pior que 2014, estamos vendendo metade do que vendíamos.  

JEAB: Pode-se colocar a culpa na crise política? Esse ano não tem sido fácil 

com o afastamamento e depois retirada da Presidente Dilma. 

EAL: Não podemos culpar só o PT pela crise, temos uma classe política que não 

vale um centavo do que ganham. Se trabalhassem minimamente nosso país seria uma 

potência gigante.  

JEAB: Concordo.... Bem, vamos lá! Posso incomodá-lo com algumas perguntas? 

EAL: Sim. 

JEAB: O que significa para o senhor dirigir numa empresa pertencente ao APL? 

E para a cidade e região? 

EAL: Bem, Jose Eduardo, não sei se você sabe, mas o APL praticamente não 

funciona mais.  

JEAB: Sei, sim. 

EAL: Minha empresa é familiar, uma das poucas de terceira geração que com 

muita dificuldade tem sobrevivido a esta crise.  

Passamos pelo Plano Cruzado, Bresser, Sarney, tivemos três moedas diferentes 

num ano, mas se vendia, a roda girava. Com essa crise, a economia nunca esteve tão 

parada. 
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Como empresário tenho papel importante na cidade e na região. As cidades de 

Cerquilho e Tietê são pequenas e todas empresas são importantes, tem uma função 

social de peso. Os prefeitos vem falar com a gente, querem nosso apoio, a ACIC, 

exercemos uma liderança local.   

Com a crise, a gente se preocupa muito mais com a empresa do que com a 

coletividade. Como disse, meu faturamente caiu pela metade e não sei mais o que fazer 

para vender. Nessas condições, a prioridade passa a ser a empresa e não a cidade. Cada 

um cuida do seu pedaço.  

Participei da ACIC, e participo do APL, sempre ativamente, só que desde 2015, 

confesso para você que minha preocupação principal é pagar a folha de pagamento e 

tentar manter os fornecedores com pouco atraso.  

Os impostos, já perdi a conta do que devemos, mas os valores estão computados, 

não sonegamos, só não conseguimos pagar direito.  

JEAB: Quais as principais mudanças pelas quais a empresa passou depois de 

iniciada a crise econômica? 

EAL: Sempre tivemos preocupação com custos e nossa estrutura é enxuta. Antes 

da crise, junto com o Sebrae fizemos um plano de competitividade dentro do ciclo 

curto, você conhece?  

JEAB: Sim, conheço. Produziram um lote em 8 dias? 

EAL: Não, conseguimos em 14 dias e ficamos muito contentes, isso foi em 

2012. A crise derrubou as vendas, cortamos mais de 10% do pessoal, foi corte na carne 

e custou muito caro, principalmente quando se está sem dinheiro.  Além disso, juntamos 

o departamento administrativo com o financeiro e terceirizamos uma parte do corte, por 

incrível que pareça. Nós da diretoria, não temos aumento a dois anos e o capital de giro 

que tínhamos foi consumido ao longo desses dois anos.   

Temos uma estrutura mínima, boa parte da produção é terceirizada e vamos ver 

até onde aguentarmos. Se o mercado não reagir na próxima estação, não sei o que fazer. 

Não dá para prever nada, vamos indo no dia a dia e ver o que vai dar. 
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Nossa produção é quase toda terceirizada com as empresas locais, recebemos os 

pedidos, repassamos muita coisa para as pequenas empresas e depois recebemos de 

volta, fechamos e fazemos o acabamento. Nem tudo dá para fazer desta forma, mas é a 

base do trabalho. Muitas dessas empresas são informais e sempre temos problemas 

trabalhistas. 

JEAB: Como vocês tratam a informalidade? 

EAL: Na empresa todos funcionários são registrados, com os terceiros temos 

contratos de fornecedores e não se consegue que eles se profissionalizem, preferem 

trabalhar assim.  Isso acontece há muito tempo. 

JEAB: Vocês constumavam dar treinamento para o pessoal? Quantas horas por 

ano? 

EAL: Cara, a dois anos que não faço nada! Não consigo pagar a folha, não tem 

sentido algum dar treinamento. Acho que chegamos a dar umas 20 horas por ano, nos 

bons tempos. 

JEAB: Quais os reflexos em sua vida pessoal, atividades profissional e de sua 

equipe de trabalho? 

EAL: Meu irmão se separou, eu estou 10kg mais gordo, já estive 15kg, faço 

dieta e escapei por pouco de um enfarte. Vou na academia 3 vezes por semana. Não dá 

para sair dessa crise bem. Não saio da empresa antes as 8 horas e chego as 8 horas toda 

manhã, o clima já esteve bem pior, agora o faturamento estabilizou, é baixo, mas 

estabilizou, parou de piorar, o que para nós é uma vitória.  

Em nossa equipe, acredito que a situação seja a mesma, sempre tem um 

funcionário mais doente, seja na produção ou no escritório. Tento na medida do possível 

fortalecer o espírito de equipe, por isso, estou procurando não mexer na estrutura a 

qualquer custo. O pessoal está mais colaborativo, não sei se é uma coisa voluntária ou 

reflexo da crise., ou os dois. Muitas empresas fecharam, principalmente as pequenas. 

JEAB: As pessoas estão mais produtivas? Tanto do escritório como da 

produção? 
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EAL: Acredito que sim, com certeza sim! Do funcionário mais simples até a 

mim, todos estão preocupados com o andamento das empresa, que se for ruim, vamos 

todos para o vinagre, você entende? 

JEAB: Claro! Posso dizer que a saúde de todos piorou, ou não melhorou nos 

últimos tempos? O trabalho está mais tenso e o espírito de equipe está mais forte, 

colaborativo? 

EAL: Isso mesmo! Acho que é por aí! 

JEAB: Houve ganhos ou perdas? O senhor saberia dizer para quem? 

EAL: Todos temos perdido, dinheiro, saúde, amigos, trabalho. Não é fácil 

demitir um pai de família no meio dessa crise. Os únicos vencedores são os bancos, com 

lucros fantásticos. O país trabalha para enriquecer mais ainda os banqueiros, em cada 

Balanço Patrimonial, bate-se o recorde de lucro.  

JEAB: Voltando aos APL, na sua opinião a proximidade das empresas no APL 

auxilia na transferência de conhecimento?   

EAL: Muito pouco! Tranferir conhecimento de uma empresa para outra é muito 

difícil, nos treinamentos o conhecimento adquirido pode ser, mas de empresa para 

empresa é impossível. 

JEAB: Mesmo problemas comuns, não podem ter solução compartilhada, na 

área de logística, produção e distribuição? São problemas que todos enfrentam, não é? 

EAL: Pode até ser, mas não vejo isso fácil por aqui, por isso o APL não tem 

mais a força que já teve.   

JEAB: Na sua opinião, as empresas dentro do APL são mais competitivas em 

relação as que não pertencem ao APL? Por que? 

EAL: É claro que são mais competivivas dentro do APL, mas precisa funcionar 

bem, esse é o problema. Nos não conseguimos aqui em Cerquilho e nem o pessoal de 

Tietê, se houvesse mais união todos poderiam se beneficiar das compras em conjunto, 

terceirização da produção, entrega, desenvolvimento de embalagens e até de 

treinamento de pessoal e exportação, mantendo o nível de qualidade dos produtos. 

JEAB: Porque a cooperação não funcionou por aqui? 
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EAL: Ignorância de todos, inclusive a minha. Desentendimentos, brigas e por aí, 

afora. Faltou querer fazer, que é o mais importante. Pensar em conjunto, com certeza, 

estaríamos sofrendo menos agora. 

JEAB: O senhor se sentia mais seguro em trabalhar no APL, quando funcionou 

melhor? E sua equipe? Por quê? 

EAL: Boa pergunta. É.....,pode-se dizer que sim. As decisões eram tomadas com 

mais certeza dos resultados, previsão, a palavra certa era mais confiança mesmo. 

JEAB: Seus funcionáios participavam dos treinamentos oferecidos pela 

empresa? Foi possível medir ganhos de produtividade no médio prazo? 

EAL: Participavam sim, inclusive alguns gostavam bastante. Nunca tivemos um 

instrumento de medida, mas de forma geral a produtividade do corte, costura e 

acabamento, melhorou sim. 

JEAB: Então, trabalhar no APL proporciona segurança para todos? Por que? 

EAL: Em condições normais de mercado e/ou dentro do contexto da crise 

deveria proporcionar, mas a queda das vendas tem sido tão grande que o efeito de 

insegurança prevalece para todos. O APL fortalece as empresas e consequentemente 

beneficia à todos, mas, se de um lado ele não funciona e do outro, a crise veio 

avassaladora, todos estamos em dificuldades. 

JEAB: Com a crise econômica, a empresa:  

o Terceirizou mais atividadades? 

o Vendeu ou manteve máquinas e equipamentos? 

o Reduziu o número de funcionários? 

o Obteve aporte de capital? 

o Mudou o modelo de  Gestão? Caso positivo, de que 

forma? 

EAL: VEJA! Fizemos de tudo um pouco, terceirizamos uma parte do corte e 

conforme os pedidos passamos para empresas pequenas que funcionam como oficinas. 

Como estamos produzindo a metade, vendemos as máquinas mais velhas para as 

oficinas e como te disse, reduzimos o pessoal em torno de 10%. 
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Tínhamos um sítio da família e vendemos para por o dinhero na empresa que 

ajudou a resolver dois problemas, uma vez que com os filhos crescidos, ninguem queria 

ir mais lá e o dinheiro ajudou no pagamento de dívidas com fornecedores atrasados.  

No modelo de gestão, não mudou muito, continuamos a produzir com o Ciclo 

Curto, mas acompanhamos com lupa o fluxo de caixa, principalmente o fluxo futuro.  

Hoje eu sei a previsão de sobra ou falta de caixa dia a dia, de um mês para 

frente. Na área comercial, temos mapas de vendas online, tentamos não perder um 

pedido de jeito nenhum, principalmente para os clientes habituais. 

JEAB: O corte de pessoal aconteceu mais em função da queda das vendas  ou do 

ganho de produtividade em razão da dispensa de máquinas mais antigas e da 

terceirização de algumas atividades? 

EAL: Um pouco de tudo. 

JEAB: Dá para fazer uma divisão percentual, quanto para cada? 

EAL: Mais ou menos, faturava o dobro a dois anos, posso dizer 2/3 em função 

da redução de vendas e 1/3 das máquinas e terceirização. 

JEAB: O fato de estar dentro do APL ajudou na hora da crise? 

EAL: Com certeza, ajudou sim. Mesmo indo cada um pro seu lado, temos mais 

oferta de mão de obra, oficinas por perto, bancos, ajudou, mas não evitou a derrocada 

do faturamento. 

JEAB: Dá para dizer que evitou o nocaute? 

EAL: O nocaute não! Mas ajudou,.....e tem ajudado em alguns rounds. 

JEAB: O volume de matérias primas e produtos acabados importados cresceram 

ou diminuíram depois da crise? 

EAL: Raramente, importamos algum item, tecidos ou aviamentos. Com a crise 

compramos por aqui tudo que além do mais conseguimos mais prazo de pagamento. A 

importação sempre na maioria das vezes é a vista. 

JEAB: Com relação aos trabalhadores, a senhor acredita que os efeitos da crise 

seriam piores se as empresas estivessem fora do APL? 
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EAL: Não evitou, talvéz adiou um pouco as demissões, com queda de metade do 

faturamento todos saem perdendo.  

JEAB: Dos indicadores apresentados abaixo, aponte em sua opinião aqueles que 

melhoraram (M) ou pioraram (P) na região, nos últimos anos: 

EAL: (P) Quallidade de vida (P) Número de escolas (P) Criminalidade (P) 

Salário médio (P) Comércio (P) Urbanização (P) Lazer  (P) Nível de empregos.   

JEAB: Piora em todos? Nada melhou? 

EAL: Acredito que não! 

JEAB: Gostaria de completar suas respostas com mais alguma consideração? 

EAL: Não! Gostei muito das suas perguntas. 

JEAB: Posso entrevistar seu encarregado e um funcionário bem antigo? 

EAL: Fique à vontade. 

JEAB: Obrigado. 

 - Entrevista com o Sr. Antonio Claro da Silva – Encarregado da fábrica da 

Confecção Dutti e Piu Ducci. Realizada em 16/12/2016. 

JEAB: O senhor é sindicalizado? 

ACS: Sim, desde 1998. 

JEAB: Como o senhor classifica o movimento sindical? De forte, média ou de 

fraca atuação? Quais as principais reinvidicações? 

ACS: Aqui de Cerquilho?  

JEAB: Sim, de Tietê também. 

ACS: Você está brincando, o sindicato é muito fraco, quando conseguimos 

acompanhar a inflação é uma vitória.  

A principal reinvidicação é a manutenção de empregos, eu vou fazer no ano que 

vem, 20 anos de casa,  aqui e começei de ajudante geral. 
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JEAB: Qual o seu grau de escolaridade? O senhor fez alguns cursos para 

trabalhar na empresa? E depois de contratado por quantas horas de treinamentos o 

senhor já passou? 

ACS: Eu tenho o colegial completo. Não fiz nenhum curso para entrar na 

empresa, foi um amigo que me avisou da vaga e eu vim rápido, conversei com o Sr. 

João, o encarregado da época e comecei a trabalhar no dia seguinte. Olha moço, fiz um 

monte de curso desde que comecei aqui, não sei dizer quantas horas, não. 

JEAB: Dá para dar um “chute”? Calculado? 5 ou 10 horas por ano? 

ACS: De jeito nenhum! Faz muito tempo que não tem curso na empresa, mas eu 

já fiz de corte, de qualidade, de costura e muitos outros, segurança do trabalho. 

JEAB: Ao longo dos anos, sua vida melhorou depois que o senhor ingressou na 

empresa, quanto a salário, moradia e bem estar? 

ACS: Quando eu cheguei não tinha nada, uma mão na frente e outra atrás.  

Depois fui ganhando mais, conheci minha mulher e tive dois filhos, com muita 

dificuldade comprei uma casinha que pago até hoje, falta dois anos e eu termino de 

pagar.  

Minha vida melhorou, sim. Mas nos últimos anos piorou, o salário não tá dando 

não, mas estou empregado e a fábrica vai melhorar, os donos são sérios, eles estão a pão 

e água também.  

Mas eu nunca vi crise pior, toda família tem alguém desempregado e não acha 

fácil nada na região. Não posso reclamar não.  

JEAB: De que forma a crise econômica que vivemos tem afetado seu trabalho e 

sua vida pessoal? 

ACS: O salário está curto e acaba antes do fim do mês e olha que eu não tenho 

dívida grande, pago a casa e umas prestações das Casas Bahia e é só. De vez em quando 

atraso uma ou outra prestação, mas não deixo dois meses  sem pagar, senão o nome fica 

sujo e eu sempre troco todo mês. Está difícil. 

JEAB: E no trabalho?  
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ACS: A produção caiu muito, antes a gente trabalhava mais, fazia hora extra e 

trabalhava no final de semana, mas agora para fazer uma hora extra precisa pedir 

autorização do Papa. A empresa tem banco de horas e sempre uma hora compensa a 

outra. 

JEAB: Na sua opinião, as gerações mais novas tem profissionais melhores, quer 

dizer, mais produtivos? 

ACS: Tá difícil Doutor! A molecada não que saber de nada, trabalha um tempo e 

quer logo pegar o fundo de garantia e o seguro desemprego. Tem muita gente que vive 

com o Bolsa Família de várias pessoas da família. O  governo está mais esperto, 

também para acabar com isso. 

JEAB: Como o senhor sabe, a empresa pertence ao Arranjo Produtivo Local das 

Indústrias de Confecção aqui de Cerquilho. Na sua opinião, as pessoas tem que ter um 

oficio para começar a trabalhar aqui? Curso ou outra coisa? 

ACS: Saber costurar, quase todo mundo sabe e é só ter vontade. Eles não pedem 

mais nada não. 

JEAB: O que siginifica para o senhor trabalhar numa empresa junto com outras 

empresas por perto? E para a cidade e região? 

ACS: É muito bom, quando o mercado estava bom, vi muita gente sair de uma 

fábrica e no dia seguinte começar a trabalhar em outra e ganhando mais.  

Esse monte de fábricas por perto é bom, não só para o funcionário mas também 

para os donos, tem fornecedor perto, transportadora rápida, escola, ônibus e segurança 

para a gente. 

JEAB: De dois anos para cá, a empresa trocou máquinas e equipamentos? 

ACS: Só compararam ferramentas novas, várias máquinas velhas foram 

vendidos para oficinas, eles se livraram de muitos “abacaxis”.  

JEAB: Sua forma de trabalho mudou nesse período? Para melhor ou pior? Por 

quê? A empresa mudou a forma de trabalho? 

 ACS: Já faz tempo se trabalha aqui no ciclo curto que é produzir um lote rápido 

e entregar mais rápido que os concorrentes, os chineses são rápidos. Nem sempre se 
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consegue, mas é a melhor forma de trabalho que conheço e fazemos isso a varios anos, 

com ou sem crise. Praticamente, toda produção é terceirizada, fazemos a parte final, 

aqui de acabamento a arremates. Reduzimos o desperdício de tecidos e tintas, mas é só. 

JEAB: Como funciona a terceirização, o senhor poderia explicar? 

ACS: Fácil, o escritório solta os moldes das peças e a ficha técnica com os 

tecidos e corte bem anotado. Também os aviamentos que vão em cada peça. Aí, que as 

peça são distribuidas para a produção das oficinas por perto. Quando volta o lote nos 

fazemos o acabameno e o fechamento das peças.   

JEAB: Com relação aos trabalhadores, a senhor acredita que os efeitos da crise 

seriam piores se as empresas estivessem fora do APL, ou seja, de várias empresas 

estarem trabalhando juntas, por perto? 

ACS: Não vi diferença nenhuma, não! Com ou sem crise na hora do aperto, o 

trabalahador sempre se f.... 

JEAB: O senhor gosta de trabalhar nesta empresa? Por quê? 

ACS: Se não gostasse não estaria aqui a quase vinte anos, espero aposentar aqui. 

Gosto dos donos e das pessoas que trabalham aqui, sempre foram corretos comigo, 

nesses anos todos. 

JEAB: Na sua opinião, das variáveis apresentados abaixo, aponte em sua opinião 

aqueles que melhoraram (M) ou pioraram (P) na região: 

ACS: (P) Qualidade de vida (P) Número de escolas (P) Criminalidade (P) 

Salário médio (P) Comércio (P) Urbanização (P) Lazer  (P) Nível de empregos.   

JEAB: Pior para todos? 

ACS: Sim, tudo diminuiu. 

JEAB: Gostaria de falar mais alguma coisa?  

ACS: Não! Obrigado. 

JEAB: Obrigado pelas respostas. 
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- Entrevista com a Sra. Conceição Aparecida dos Santos, Costureira da 

fábrica Dutti e Piu Ducci. Entrevista realizada em 11/05/2017. 

JEAB: Dna Conceição, como vai? Obrigado por me receber. 

CAS: De nada! Do que você precisa? 

JEAB: É só responder algumas perguntas para me ajudar numa pesquisa. A 

senhora é sindicalizada? 

CAS: Sou sim, faz uns três anos, eu entrei depois de muitos anos na empresa, 

mais de dez. Meu filho me convenceu a entrar e ele trabalha aqui também, na 

manutenção das máquinas.  

JEAB: Para a senhora, como é a atuação do sindicato? Forte, média ou de fraca 

atuação? Quais as principais reinvindicações? 

CAS: Seu moço, hoje é a manter os empregos, muitas empresas fecharam as 

portas e tem muito trabalhador desempregado.  

O Sindicato está fraco, não dá para negociar salários e condições de trabalho. 

Manter o emprego é uma vitória, sabe!    

JEAB: A senhora fez algum curso para entrar na empresa? Tem o colegal 

completo? E depois de contratada por quantas horas de treinamentos a senhora já teve? 

CAS: Tenho o colegial completo, eu fiz o curso do Senai de moda e de corte e 

costura e adorei, é muito bom. Recomendo que todo mundo faça os cursos do Senai, são 

muito bons. Eles tem professores muito bons que conhecem a produção da fábrica. 

JEAB: A senhora já participou de treinamentos na empresa? Quantas horas? 

CAS: Muito já! Não sei dizer não, mas foi de corte e costura, de qualidade total 

e de produção, de segurança do trabalho, vários.  

Sabe, eu gosto muito de fazer cursos, a gente aprende bastante e os chefes 

gostam. Sempre que tem eu peço para fazer. Teve vários cursos na Prefeitura e de uns 

tempos para cá, a empresa parou de fazer, não sei porque?. Não dei dizer quantas horas, 

não! 

JEAB: Não sei se a senhora reparou, mas a empresa trabalha perto de várias 

empresas do setor de confecção de roupas, não é mesmo? Ao longo dos anos, sua vida 
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melhorou depois que o senhora começou a trabalhar nesse esquema de muitas empresas 

do mesmo setor, uma perto da outra? Dá para falar de salário, moradia e bem estar? 

CAS: Salário está uma m...., tá dificil pagar as contas e ainda bem que meus dois 

filhos estão grandes e trabalhando, tá todo mundo ganhando pouco, mas antes pingando 

do que seco, né! Meu marido que está desempregado, fazendo uns bicos por aí. 

Temos nossa casinha e com a Dilma e o Temer a situação só ficou ruim, tô com 

saudade do Lula, essa época foi boa, deu para acabar de pagar a casa que está em meu 

nome, sabe! Comprei fogão e geladeira nova. Agora, o salário não chega no fim do mês, 

Tá muito dífícil, agente vive para comer, somente.   

JEAB; De que forma a crise econômica que vivemos tem afetado seu trabalho e 

sua vida pessoal? 

CAS: Não dá para perceber, meu filho? A gente trabalhava no sábado, fazia um 

monte de horas extras.  

Do jeito que está, tem dias que ficamos paradas na costura por falta de roupa e 

de trabalho, mesmo! A Dicci vai para trás em ver de ir para frente. A gente, hoje, mal 

paga as contas e não tá fácil ir no mercado, ainda bem que eu compro fiado.  

JEAB: Na sua opinião, as gerações mais novas são mais eficientes? 

CAS: Tem que estudar, se formar. Pelo menos o técnico tem que fazer, ter um 

ofício, senão não consegue emprego. Minha filha não é costureira, trabalha com 

computador numa firma perto daqui e gosta muito. Os filhos não seguem a profissão 

dos pais, não! Nem sempre para melhor, viu!   

JEAB: Por quê? 

CAS: Quando fica inventado moda dá errado. Precisa ter uma profissão. Minha 

filha gosta de computador e eu e o meu marido pagamos para ela fazer um curso de 

computador e ela conseguiu um emprego. Quando acabar o colégio quer fazer 

faculdade. Não sei se vai dar para pagar, vamos ver...É duro ser mãe velha, sabe! 

JEAB: Fizeram alguma exigência para a senhora começar a trabalhar na empresa 

nesse esquema de um monte de empresas juntas? 
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CAS: Quando eu entrei, era só saber costurar e mexer na máquina de costura, fiz 

teste para usar a máquina que eu já conhecia, no Senai.  

Costurar é uma profissão, que se bobiar você já nasce costurando. Fazia costura 

pra fora e de vez em quando, ainda me pedem. Mas não faço mais, chego em casa muito 

cansada. Foi melhor vir para cá, antes a gente fazia as peças em casa, mas não tinha 

férias, 13º. Salário e aposentadoria.  

JEAB: Quando a senhora trabalhava em casa, costurava para as empresas ou 

para seus clientes? 

CAS: Costurava para mim, meus clientes, mas depois veio muitos pedidos das 

empresas e depois eu vim trabalhar aqui. 

JEAB: A senhora gosta de trabalhar nessa empresa junto com várias confecções? 

A senhora vê algum benefício para a cidade e região? 

CAS: Eu nasci costureira, é só o que sei fazer. Gosto do meu trabalho, tem vezes 

que é tudo muito igual, mas o que vou fazer, não sei fazer outra coisa. Graças a Deus 

que trabalho, tem muita mocinha peranbulando de fábrica em fábrica e não arruma 

nada. 

Quanto mais fábricas a cidade tiver, é melhor! Uma fábrica entrega a produçao 

para outra rápido. Tem mais empregos, salário, o comercio é maior, tem mais lojas, 

super mercados. Com a crise, sai tudo errado, as firmas vendem menos e demitem, 

fecham e nem sempre pagam agente. Não é uma situação boa para ninguém.  

JEAB: De dois anos para cá, a empresa trocou máquinas e equipamentos? 

CAS: Trocou, a minha máquina é mais nova e a manutenção das máquinas 

melhorou, essas máquinas novas não quebram e a produtividade aumenta. É mais fácil 

costurar nelas. 

JEAB: Sua forma de trabalho mudou nesse período? Para melhor ou pior? Por 

que?  

CAS: Não moço! Costurar é igual, desde que nasci. Não mudou nada nos meus 

mais de dez anos que eu estou aqui.  

JEAB: O jeito de a empresa produzir mudou nos últimos tempos? 
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CAS: Não vejo, não! Pra mim está tudo igual, costuro do mesmo jeito 

JEAB: A senhora gosta de trabalhar nesta empresa? Por quê? 

CAS: Gosto sim! Eles pagam direitinho, todos os direitos. Tem muita firma  da 

região, que o trabalhador tem que entrar na justiça para receber seu direitos, Demora e é 

uma m..... 

JEAB: Com relação aos trabalhadores, a senhora acredita que os efeitos da crise 

seriam piores se não houvesse esse esquema de um monte de empresas operando perto 

umas das outras? 

CAS: Não sei dizer, não! Pra mim não tem diferença nenhuma. Na crise o 

trablhador perde o emprego. 

JEAB: Dos itens apresentados abaixo, aponte em sua opinião aqueles que 

melhoraram (M) ou pioraram (P) na região: 

CAS: (P) Qualidade de vida (P) Número de escolas (P) Criminalidade (P) 

Salário médio (P) Comércio (P) Urbanização (P) Lazer  (P) Nível de empregos.   

JEAB: Nada está bom? 

CAS: De jeito nenhum. 

JEAB: A senhora gostaria de falar mais alguma coisa? 

CAS: Não moço!  

JEAB: Obrigado. 

 

- Entrevista com João Carlos do Nascimento, funcionário – Ajudante Geral 

da Confecções Tebell Ltda, ME. Realizada em 11/05/2017 

JEAB: Sr. João, obrigado por falar comigo, na hora do seu almoço, estou 

atrapalhando muito ou pouco? 

JCM: Que nada! Já comi e posso falar  

JEAB: Vamos lá! O senhor é sindicalizado? 

JCM: Não, sou não! 

JEAB: Alguma razão especial? 
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JCM: Não acredito muito nessa gente, sabem prometer, levar nosso dinheiro e 

depois não fazem nada. Na região tem muito trabalho informal e a maioria nem quer 

saber do sindicato. 

JEAB: Quando o senhor começou trabalhar na empresa? 

JCM: Desde que a fábrica começou a funcionar em 2010. Eu começei a trabalhar 

aqui nessa época. 

JEAB: Que bacana! Dê qualquer forma, como o senhor vê o movimento 

sindical? De forte, média ou de fraca atuação? Quais as principais reinvidicações? 

JCM: Já foi melhor, hoje os reajustes são pequenos, a gente não acompanha a 

inflação e a preocupação maior é manter o emprego que por aqui está muito ruim. 

JEAB: Podemos dizer que o sindicato está fraco na região? 

JCM: Está sim, moço! Estaria mentindo se falasse que está boa a força do 

sindicato e a maioria nem quer saber. 

JEAB: Sr. João, qual o seu grau de escolaridade?  

JCM: Eu tenho o primário completo, sabe larguei o colégio para trabalhar e 

ajudar em casa. Fiz cursos aqui na Prefeitura sobre tecelagem e qualidade. 

JEAB: O senhor fez alguns cursos para trabalhar na empresa? E depois de 

contratado por quantas horas de treinamentos o senhor já passou? 

JCM: Para entrar na empresa não. A firma estava no começo, contratando gente 

e fiquei sabendo vim aqui e arrumei a vaga. 

JEAB: A empresa dá treinamento para seus funcionários? O senhor participa 

deles? Saberia dizer quantas horas de treinamento já fez? 

JCM: Sei não! Foram poucas horas, acho que nesses anos todos não chega a uma 

semana, mas eu gosto, facilita nosso trabalho.  

Tem gente que faz corpo mole e acaba mais cedo ou tarde sendo mandado 

embora. Mas eu participo, fiz curso de segurança do trabalho, todos foram obrigados a 

fazer. 
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JEAB: Ao longo dos anos, sua vida melhorou depois que o senhor ingressou na 

empresa, nesse esquema que tem um monte de empresas juntas, quanto a salário, 

moradia e bem estar? 

JCM:  Tinha melhorado com o Lula, sabe! Mas depois com a Dilma e o Temer 

só piorou.  

Eu moro aqui perto, tomo só uma condução para ir e outra para voltar, consegui 

comprar uma casinha. A família ajudou e eu ajudo eles quando posso também. 

JEAB: o Sr. vive melhor hoje em dia? 

JCM: Não, tudo piorou, a inflação, o preço da comida só sobe no mercado, 

aumento de salário tá difícil de conseguir.  

A gente vê como o movimento das empresas caiu, mas o que nós temos direito é 

nosso. Tá todo mundo tentando segurar os empregos.  

Antes a gente conseguia comprar mais coisas, ainda bem que eu tenho geladeira, 

fogão e televisão.  

Fiquei com muitas prestações atrasadas e foi complicado acabar de pagar. 

Atrasei, fiquei com o nome sujo na praça e sem crédito. Só agora eu fiz crédito de novo 

para comprar uma mesa e cadeiras para a cozinha. 

JEAB: Para o Sr. o fato de ter muitas empresas do mesmo setor juntas é bom ou 

ruim? 

JCM: É muito bom, tem muitas empresas perto, é mais fácil conseguir emprego 

e para as empresas também, fica tudo mais perto, para receber e entregar tecidos e 

mercadorais, As oficinas ficam quase que grudadas umas nas outras. 

JEAB: De que forma a crise econômica que vivemos tem afetado seu trabalho e 

sua vida pessoal? 

JCM: Tem muita empresa se f...., com a crise, já faz tempo, muita empresa 

fechou, a produção caiu muito, antes tinha gente que começava trabalhar aqui, ficava 

um ano e fazia “corpo mole” para ser mandado embora para tirar o fundo de garantia e o 

seguro desemprego. Agora não dá para fazer isso, não! 

JEAB: Como a crise afetou seu trabalho? 
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JCM: O trabalho é o mesmo, o que mudou foi o tempo, antes teve ano que a 

gente fazia hora extra e trabalhava de sábado. Agora, para fazer hora extra precisa pedir 

autorização e a resposta é sempre não. 

JEAB: Tiveram muitas demissões, aqui na empresa? 

JCM; Tivemos mais de 20 pessoas trabalhando aqui, agora acho que são 11 ou 

12 só.  

JEAB: Na sua opinião, as gerações mais novas são mais eficientes para  

trabalhar? 

JCM: Acho que não, muita costureira que eu conheço quando o mercado estava 

bom queria mudar de profissão e mudou, fazer alguma coisa que pagava mais. O piso 

salarial é R$ 1.204,00 e não dá para nada.  

JEAB: Quais as exigências necessárias para trabalhar aqui, na empresa e nesse 

grupo de empresas por perto? 

JCM: Só ser alfabetizado, depois que eu fiz cursos aqui e na Prefeitura. Para 

entrar foi só isso.   

JEAB: A Prefeitura oferece vários cursos? 

JCM: Não mais, parou, uma pena sabe. 

JEAB: O que siginifica para o senhor trabalhar neste grupo de empresas? E para 

a cidade e região? 

JCM: Trabalho aqui desde 2010 e vai fazer sete anos, começei como ajudante 

geral e hoje faço um pouco de tudo, eu gosto daqui. O pessoal era mais unido, as 

empresas faziam mais peças uma pras outras e hoje caiu muito. Acho que por causa da 

crise. 

A gente vê até que o comércio diminuiu, o mercado está mais calmo, as ruas 

com menos carros, muita gente saiu da cidade. 

JEAB: Sabe para onde foram? 

JCM: São Paulo e nordeste.    

JEAB: De dois anos para cá, a empresa trocou máquinas e equipamentos? 
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JCM: Não ficou igual como está. Só comprou ferrametas novas que um 

funcionário “levou” quando foi embora. 

JEAB: Sua forma de trabalho mudou nesse período? Para melhor ou pior?  

JCM: Não mudou nada não. Antes a gente fazia muitas peças para firmas de fora 

e agora fazemos peças próprias para vender a gente mesmo. 

JEAB: A empresa mudou sua forma de trabalhar?  

JCM: Não, o que mudou foi fazer menos peças para fora e mais nossas. 

JEAB: O senhor gosta de trabalhar nesta empresa? Por quê? 

JCM: Gosto, ninguém fica sete anos numa firma se não gosta. O pessoal trabalha 

duro também e são corretos com a gente. Muita gente fez bobagem de sair e agora está 

sem emprego. 

JEAB: Com relação aos trabalhadores, a senhor acredita que os efeitos da crise 

seriam piores se as empresas não estivessem trabalhando nesse esquema perto uma das 

outras? 

JCM: Que é isso! A corda sempre estoura do lado mais fraco, do trabalhador. 

Isso também não mudou. 

JEAB: Dos indicadores apresentados abaixo, aponte em sua opinião aqueles que 

melhoraram (M) ou pioraram (P) na região: 

JCM: (P) Qualidade de vida (P) Número de escolas (P) Criminalidade (P) 

Salário médio (P) Comércio (P) Urbanização (P) Lazer  (P) Nível de empregos.   

JEAB: Está tudo ruim assim? 

JCM: De mal a pior. 

JEAB: Gostaria de falar mais alguma coisa? 

JCM: Não! Obrigado. 

JEAB: Obrigado. 
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- Entrevista com Paulo Fernandes Ribeiro, funcionário do departamento 

financeiro da Confecções Tebell Ltda, ME. Realizada em 11/05/2017. 

JEAB: Paulo, obrigado por me receber, espero não estar atrapalhando seu 

trabalho. 

PFR: Que nada! Se puder ajudar na pesquisa, será muito legal. 

JEAB: Você é sindicalizado? 

PFR: Não sou não! A gente está dentro do sindicato pela categoria, mas eu não 

pago individual não, eles só aparecem no dissídio coletivo e olhe lá! 

JEAB: Nessa linha, como você classifica o movimento sindical? De forte, média 

ou de fraca atuação? Quais as principais reinvidicações? 

PFR: Uma m.....! Sabem cobrar o dia de trabalho e por aqui, no último dissídio 

não se repos a inflação por causa da crise, da queda das vendas e por aí vai. Hoje tá todo 

mundo mais preocupado com o emprego do que com o salário. Tá todo mundo se 

equilibrando, feito malabarista de circo. 

JEAB: Qual o seu grau de escolaridade? Você fez alguns cursos para trabalhar 

na empresa? E depois de contratado por quantas horas de treinamentos o senhor já 

passou? 

PFR: Estou terminando a faculdade de administração de empresas, me formo 

este ano, no final. Não fiz nenhum curso especial para entrar aqui.  

Tinha uma vaga no financeiro e um amigo, o Pedro que trabalha no 

administrativo me avisou, eu fiz uma entrevista e começei trabalhar no dia seguinte.  

A empresa é pequena e fica mais fácil a contratação. Depois você perguntou 

sobre treinamento, isso? 

JEAB: Sim, se a empresa faz constantemente e quantas horas você já participou? 

PFR: Veja bem, desde que eu começei aqui, faz dois anos e  meio não tive 

nenhum treinamento. Nem para a área administrativa nem para a produção, que eu 

saiba. Antes eu não sei dizer, não. 
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JEAB: Você sabe que a empresa está dentro de um APL – Arranjo Produtivo 

Local – do setor de confecção, e nesses dois anos e meio que você trabalha aqui, sua 

vida melhorou quanto a salário, moradia e bem estar? 

PFR: Está igual! Eu não posso reclamar da empresa, quando preciso sair mais 

cedo para fazer prova eu posso e reponho as horas depois. Trabalho de dia e estudo à 

noite. 

JEAB: Você mora com seus pais? 

PFR: Sim, e ajudo um pouco em casa quando minha mãe precisa. Se eu tivesse 

que morar sozinho, não sei como seria. Tenho meu dinheiro para pagar a faculdade e 

para baladas. Não posso reclamar. Conheço muita gente que largou a faculdade por não 

poder pagar e está numa situação bem difícil com muito desemprego na família. 

JEAB: De que forma a crise econômica que vivemos tem afetado seu trabalho e 

sua vida pessoal? 

PFR: Trabalho no financeiro da empresa, eu praticamente faço tudo, contas a 

pagar e receber e vejo como a coisa piora a cada mês. Atrasamos o 13º. Salário, mas 

pagamos tudo no começo de janeiro, sempre temos títulos protestados. Estamos sem 

capital de giro. 

JEAB: A empresa desconta muitas duplicatas? 

PFR: Desconta tudo o que tem e o que não tem para receber, duplicatas, 

cheques, cartão, tudo e os juros são muito altos, parece que agente trabalha para os 

bancos. É uma ladroeira só!  

Montei um fluxo de caixa que aprendi na faculdade para prever a necessidade 

diariamente e tem ajudado bastante. Olha! Como estou empregado, moro com meus 

pais e não tenho dívida nenhuma e sou controlado, vou levando.  

Estaria sendo injusto se reclamase. O mercado está muito ruim, o setor vai mal, 

as roupas estão caras e está difícil vender, mas o preço é esse aí, não tem milagre e sim, 

muitos impostos e intermediários. 

JEAB: Em sua opinião, as gerações novas são mais eficientes? 
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PFR; Nada a ver, cara! Meu pai é supervisor de fábrica e quase que me obrigou a 

estudar para ter diploma e chances melhores. De forma geral, nesse setor que paga mal, 

a maioria se pode, vai fazer outra coisa, uma profissão diferente. 

JEAB: Quais a competências necessárias para se trabalhar na empresa e no 

APL? 

PFR: Nenhuma, costurar é uma coisa que as mulheres já nascem sabendo e as 

máquinas são tão boas hoje que operá-las é uma moleza.  

De preferência, eles sempre contratam pessoas com alguma experiência, mas 

como o salário não é dos mais altos, as pessoas mais experientes vão para as empresas 

maiores e melhores que pagam mais.  

No departamento financeiro que eu trabalho estavam contratando com pelo 

menos um ano de experiência na área e se você sabia mexer no excel direitinho. 

JEAB: O que siginifica para você trabalhar nessa empresas dentro do APL? E 

para a cidade e região? 

PFR: Pelo que eu soube, o setor antes da crise estava muito mais forte, de forma 

geral tem empresas que tiveram queda de faturamento de mais de 60%, fora as que 

quebraram. Já foi mais importante, mas é o que “temos” no momento como dizem por 

aí. 

JEAB: De dois anos para cá, a empresa trocou máquinas e equipamentos? 

PFR: Não trocou, não. Compramos dispositivos,  ferramentas e duas máquinas 

de costura e overlok foram reformadas. AH! Compramos um software para ajudar na 

modelagem e corte.  Parece que funciona bem, deu agilidade no processo das peças 

piloto. 

JEAB: Sua forma de trabalho mudou nesse período? Para melhor ou pior? Por 

que?  

PFR: Mudou um pouco, principalmente depois que implemantamos o fluxo de 

caixa, antes era preciso apagar um incêndio a cada dia, sem o menor planejamento.  

Depois do fluxo de caixa, conseguimos ver pelo menos 15 dias para frente com 

bastante segurança se vai faltar dinheiro e os pagamentos mais importantes para fazer.  
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Eu preparo o fluxo que os diretores se reunem e discutem o que pagar na semana.  

Nesse sentido, mudou para melhor.  

JEAB: E na produção, você sabe alguma coisa? 

PFR: Não sei dizer nada.  

JEAB: Com relação aos trabalhadores, você acredita que os efeitos da crise 

seriam piores se as empresas estivessem fora do APL? 

PFR: Talvez, pode ter ajudado um pouco, mas não segurou o emprego. A crise 

veio forte e pegou todo mundo. 

JEAB: Você gosta de trabalhar nesta empresa? Por quê? 

PFR: Gosto sim! Estou tendo oportunidade de trabalho e estou aprendendo 

bastante, mas aumento de salário que é bom, nada! 

JEAB: Dos indicadores apresentados abaixo, aponte em sua opinião aqueles que 

melhoraram (M) ou pioraram (P) na região: 

PFR: (P) Quallidade de vida (P) Número de escolas (P) Criminalidade (P) 

Salário médio (P) Comércio (P) Urbanização (P) Lazer  (P) Nível de empregos.   

JEAB: Gostaria de falar mais alguma coisa? 

PFR: Não! Obrigado.  

 

- Entrevista com Paula Maria de Sousa, costureira da Confecções Tebell 

Ltda, ME. Realizada em 10/02/2017. 

JEAB: Dna Paula, obrigado por falar comigo. Já está quase na hora de ir embora 

e eu prometo não amolar muito a Sra. 

PMS: Que é isso, moço! Se eu puder ajudar? 

JEAB: Claro que sim! A senhora é sindicalizada? 

PMS: Não sou não, não acredito nesse sindicato. Já fui, de uns anos eu saí, 

perfiro esquecer isso.  

JEAB: Como a senhora classifica o movimento sindical? De forte, média ou de 

fraca atuação? Quais as principais reinvidicações? 
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PMS: Tá fraco, né! O último reajuste não fez cócegas, nem deu para perceber. 

JEAB: Foi de 10%, não foi? 

PMS: Foi, mais o preço dos alimentos subiram muito mais, é só ir no 

supermercado pra ver. Ainda foi em duas vezes. Mais hoje é o emprego que eles estão 

tentando segurar. Tem muita empresa fechada na cidade.  

JEAB: Posso perguntar, qual o seu grau de escolaridade? A senhora fez alguns 

cursos para trabalhar na empresa? 

PMS: Tenho o primário completo. Nao fiz não! Fiquei sabendo da vaga, apareci 

e fui contratada logo. Na época, as empresas estavam precisando de costureiras, 

ajudantes, operadores de máquinas. Saudades daqueles tempos! 

JEAB: E depois de contratada por quantas horas de treinamentos a senhora já 

passou? 

PMS: Sei, não! Eu trabalho aqui faz cinco anos e fiz curso de segurança do 

trabalho, modelagem e corte. Não sei falar quantas horas deu isso.  

JEAB: OK! Tudo bem! Ao longo dos anos, sua vida melhorou depois que o 

senhora ingressou na empresa, que eu não sei se a senhora já percebeu, mas existe 

muitas empresas do setor de confecção na região, quanto a salário, moradia e bem estar? 

PMS: Risos.... Nada melhora por aqui, desde que entrei só piorou. Tem ladrão, 

safado! Sair daqui de noite dá medo. O salário vem com reajuste uma vez por ano que 

não dá para nada. Ainda bem que eu tomo só uma condução para vir trabalhar e não fico 

tão cansada, senão não valeria a pena trabalhar, pelo esforço. Era melhor ficar em casa e 

trabalhar por lá. 

JEAB: Como assim! Terceirizada? As empresas passando as peças para a 

senhora fazer? 

PMS: Sim moço! Desse jeito, conheço muitas famílias que trabalham assim, 

mãe, filhos e até homem também, mas eu prefiro trabalhar registrada na fábrica, a gente 

recebe todo mês e tem as férias e 13º. Salário. Se o movimento cai não tem peças para a 

gente, não é?   
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JEAB: É isso mesmo! De que forma a crise econômica que vivemos tem afetado 

seu trabalho e sua vida pessoal? 

PMS: Até hoje, continúo trabalhando aqui, faço tudo o que me pedem e tenho 

emprego, pior as amigas que perderam emprego, estão rodando, rodando e não acham 

outro. Conheço gente que está mais de dois anos desempregado e não tem vaga 

nenhuma. Muita gente trabalha em casa, mas não tem férias, 13º. Salário e Fundo de 

Garantia e o movimento caiu para todos, é por causa da crise que falam. 

JEAB: Pessoalmente, como está a sua família? 

PMS; Tá igual, meu marido trabalha, Graças a Deus! Mas minha filha que casou 

agora está sem emprego e não acha. Meu genro ganha bem e sustenta a casa, senão... 

JEAB: A gente pode dizer que as gerações mais novas trabalham melhor que o 

pessoal da velha guarda? 

PMS: Dê jeito nenhum! Ninguém quer ser costureira, as moças querem coisa 

melhor. Quando surge alguma coisa todas saem da firma, pegam o fundo e se mandam.  

JEAB: Exigiram alguma coisa da senhora para entrar na empresa? Fizeram 

algum teste?  

PMS: Não fizeram, não! Costurar é fácil, eu faço de ohos fechados, desde 

pequena ajudava minha mãe em casa.  

JEAB: O que significa para o senhora trabalhar neste setor, onde tem um monte 

de empresas perto umas das outras? E para a cidade e região? 

PMS: Eu gosto! Um monte de empresa é mais facil de arrumar emprego, apesar 

que hoje não ter nada, mas é melhor do que não ter. As firmas também gostam, as 

oficinas ficam perto uma das outras e se entrega mais rápido.  

JEAB: De dois anos para cá, a empresa trocou máquinas e equipamentos? 

PMS: Não vi, não! São as mesmas máquinas faz tempo....  

JEAB: Sua forma de trabalho mudou nesse período? Para melhor ou pior? Por 

que?  

PMS: Costurar não muda nada, troca o tecido, a cor, o modelo, mas costurar não 

muda, é sempre a mesma coisa. 
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JEAB: A senhora percebeu se nos últimos tempos, a empresa mudou seu jeito de 

trabalhar? 

PMS: O que mudou, é o número menor de gente trabalhando, fora isso não ví 

nada de diferente.   

JEAB: Com relação aos trabalhadores, a senhora acredita que os efeitos da crise 

seriam piores se as empresas estivessem fora desse setor cheio de empresas de 

confecção perto umas das outras? 

PMS: Não entendi! 

JEAB: Com a crise, muitas empresas fecharam as portas e trabalhadores ficaram 

sem emprego. O fato de existir muitas empresas do setor próximas, juntas, umas das 

outras, isso ajuda ou atrapalha quem trabalha nessas empresas? 

PMS: Não vi diferença nenhuma, nem na grande, nem na pequena.  

JEAB: A senhora gosta de trabalhar nesta empresa? Por quê? 

PMS: Gosto, sim! Cinco anos é bastante tempo e quem sabe o pior já passou. 

JEAB: Dos indicadores apresentados abaixo, aponte em sua opinião aqueles que 

melhoraram (M) ou pioraram (P) na região: 

PMS: P) Quallidade de vida (P) Número de escolas (P) Criminalidade (P) 

Salário médio (P) Comércio (P) Urbanização (P) Lazer  (P) Nível de empregos.   

JEAB: Nada melhorou?  

PMS: É so sair pela rua. 

JEAB: A senhora gostaria de falar mais alguma  coisa?  

PMS: Não, Obrigado. 
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- Entrevista com Sr. Ademir Aparecido Pires, Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores de Vestuário de Cerquilho e Região. Realizada em 12/05/2017. 

JEAB: Bom dia! Obrigado por me receber, foi difícil marcar consigo. 

AAP: Estamos com muito trabalho aqui no sindicato e o mercado tá muito ruim. 

JEAB: Vamos lá! Quais são as maiores reinvidicações, hoje, do sindicato? 

AAP: É a manutenção do emprego, não poderia ser diferente. A região já teve 

quase 12.000 trabalhadores e hoje tem pouco mais da metade.  

JEAB: Quando foi isso? 

AAP: Em 2009/2010. As firmas estavam “bombando” e foi uma época boa.  

JEAB: Qual o piso salarial da categoria? Vocês tem conseguido aumento real? 

AAP: No ano passado o INPC foi de 11,08% e fechamos em 10,56%, no acordo 

conjunto com as categorais na FIESP. 

JEAB: Ficou abaixo do INPC e do IPCA que foi de 10,67%, não foi? 

AAP: Sim, todo mundo reclamou, mas foi o que conseguimos depois de meses 

negociando com aqueles pdp... e com o mercado uma m... que está, não dá ter ganho 

real como tivemos antes, de 2%, 3%.  

JEAB: Qual o piso salarial da categoria? 

AAP: Para ajudante geral é de R$ 965,12 (novessentos de sessenta a cinco reais 

e doze centavos) e para costureira iniciante é de R$ 1.131,23 (hum mil, cento e trinta e 

um reais e vinte e três centavos). 

Como vê, muito baixo, Na prática, o pessoal entra com R$ 1.200,00 ( hum mil e 

duzentos reais). Te pergunto, quem consegue sustentar uma família com um salário 

desse? Não tem cabimento, nós sabemos, mas tá muito ruim. 

O salário médio no chão de fábrica é de cerca R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) 

para trabalhadores sob CLT e de cerca de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) para 

trabalhadores terceirizados nas oficinas e domicílios, considerando mês de pelo menos 

vinte e dois dias úteis trabalhados. A relação entre trabalhadores registrados e informais 

é de aproximadamente um para quase três, isto é, para cada trabalhador formal existe 

três informais.  
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JEAB: Nos últimos anos o sindicato tem tido mais filiados? Quantas pessoas são 

filiadas? 

AAP: Brincadeira, não! Claro que perdemos um monte de trabalhadores, que 

perderam emprego, foram para outro lugar, saíram do sindicato. Prefiro não dizer o 

número de filiados, mas perdemos muita gente. 

Muita produção aqui é informal , a maioria trabalha em casa. Pega os pedidos 

das empresas maiores e depois entregam, ninguém que saber de sindicato. Só na hora da 

reclamação trabalhista. Aí somos importantes. 

JEAB: São muitas as reclamações trabalhistas? 

AAP: Já foram maiores, diminuiu bastante. As empresas só dão trabalho para 

quem não entra na justiça. É uma situaçao critica.  

JEAB: O que significa para o senhor o Arranjo Produtivo Local? E para a cidade 

e região? 

AAP: Que dizer, existia! Praticamente não existe mais, desmatelou tudo. Tem 

um monte de empresas perto uma da outra, mas faz tempo que vai cada uma pro seu 

lado. Há pouca união, já foi diferente. 

JEAB: Quando funcionava foi importante para a cidade e região?  

AAP:  Muito, chegamos a ter mais de 200 empresas, não sei quantas tem hoje, 

mais de 12.000 trabalhadores na região, o mercado crescia, as empresas, os salários, 

tivemos aumentos reais. O comércio das cidades, super mercados, foi uma beleza antes 

da crise. 

Tinhamos formação para o trabalhador, fizemos curso de corte e costuma, de 

modelagem junto com a Prefeitura no Centro de Treinamento para muita gente. Agora, 

nada! 

JEAB: O APL contribui para o desenvolvimento das empresas? De que forma? 

AAP: Que pergunta! Claro! As firmas estão pertos, trocam informações, chegam 

a fazer compras de tecidos juntas, muitas vezes. Pra eles e pra nós é uma maravilha, tem 

muita oferta de trabalhadores e de firmas para contratar. O transporte de mercadorias 
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também é junto muitas vezes. Eles dividem a produção também, cada um faz uma parte 

e junta no final. 

Hoje, até onde eu sei, tem poucas empresas que trabalham juntas, são poucas. O 

arranjo perdeu muito. Hoje, a nossa preocupação é o emprego, sabemos que as firmas 

estão apertadas, mais temos que fazer mercado todo mês, temos que comprar roupas, 

remédios e nossos direitos conquistados tem que ser respeitados.  

Vendendo menos, as empresas cortam os pedidos para as oficinas e para o 

pessoal de casas e eles não perdem o emprego, mas ficam sem trabalho e sem ter como 

receber. É desemprego do mesmo jeito. 

JEAB: O Sr. saberia dizer porque que o APL deixou de funcionar direito?  

Soube que houve umas brigas, de quem com quem? 

AAP: Não me meto nisso, não! Sei que brigaram por causa das cidades, de 

dinheiro, não sei se teve corrupção na entrega ou venda de tecidos. O Prefeito entrou pra 

ajudar e só piorou as coisas. Ficou feio! Não me meto nisso de jeito nenhum. 

JEAB: Recentemente as empresas têm modificado sua forma de trabalhar? 

Introduziram novas tecnologias, por exemplo? Quais?  

AAP: Sempre para f... o trabalhador, a costureira que acorda as 4 da manhã, 

toma duas conduções fdp... para chegar aqui, ganha uma miséria e depois tem que 

enfrentar mais duas horas de ônibus para voltar para casa todo dia, se f... 

Tem empresa que paga o teto e o transporte e temos que brigar para receber a 

cesta básica, uma conquista do trabalhador, com crise ou sem crise. Tem muito trabalho 

informal na região, a maioria é informal com certeza. 

JEAB: Em sua opinião a tecnologia ajuda ou atrapalha a empresa a crescer e de 

desenvolver e quais os reflexos para o trabalhador? Sempre são ruins? 

AAP: É ruim para o trabalhador quando perde o emprego e a empresa sempre 

ganha com mais produção.  

JEAB: Mas, se a empresa cresce ela não acaba contratando mais pessoas para 

dar conta da produção? 
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AAP: Nem sempre! As empresas pegam os pedidos e dividem as partes e 

passam para as oficinas, que produzem e devolvem para elas acabarem e entregarem. 

Isso não muda faz tempo, muitos anos. Sempre foi assim. 

Muita costureira está sem emprego por causa das máquinas novas. Tem máquina 

para tudo, cortar, costurar, embalar, entregar... 

Não sei como vai ser, sem comprador não tem consumo. Eles reclamam da crise, 

mas é com mais salário que se compra mais coisas, não é? Aqui não tem escapatória, a 

cotureira se f.... mesmo. Isso é em toda empresa, grande ou pequena. 

JEAB: Os trabalhadores estão mais produtivos? 

AAP: As máquinas produzem mais, não se pode negar. A produtividade cresce, 

mas o trabalhador fica sem emprego, tem que mudar de trabalho, só se f..... Eles 

ganham, nós perdemos. 

JEAB: Em sua opinião, a tecnologia atrapalha a vida do trabalhador, então? 

AAP: Sim. 

JEAB: O senhor já percebeu quas as máquinas novas exigem mão de obra mais 

qualificada e que pagam mais, não é? E isso não bom para o trabalhador?  

AAP: É sim, só que para poucos, a maioria fica sem trabalho. O trabalhador na 

confecção é qualificado, não é tão qualificado com os metalúrgicos que nem em São 

Bernardo, Diadema. Mas também tá horrível por lá! Quem não tá de férias, ta 

desempregado ou trabalhando pouco. Ninguém compra carro e os estoques só sobem. 

JEAB: Nos últimos cinco anos, como têm sido o processo e terceirização das 

empresas? E a divisão do trabalho? 

AAP: Tudo que podem terceirizar eles fazem. Não tem lei que segura. Cada vez 

mais as empresas têm menos costureiras. Aí quando você vê, mais máquinas chegando, 

tudo automático é de chorar. Não sei como vai ser no futuro. 

JEAB: O Sr. saberia dizer se volume de matérias primas e produtos acabados 

importados cresceram ou diminuíram depois da crise econômica?  

AAP: Não sei não, acho que diminuiu, por causa do dolar, que subiu, que 

desceu, eu não sei explicar. Hoje, vem menos tecido da China que vinha antes. 
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JEAB: Com a aprovação da nova lei da terceirização, ela não vai melhorar as 

condições de trabalho nas oficinas e residências que trabalham sempre na 

informalidade? 

AAP: Aí que você se engana, as pessoas não querem ser legalizadas, o trabalho 

para elas é uma espécie de “bico”, um complemento da renda da família e isso dificulta 

muito trazer a costureira para o sindicato. Ela trabalha quando não está cuidando dos 

filhos e da casa e para ela está bom assim. Reclama quando não tem peças para costurar 

mas a maioria não quer ir para a fábrica.    

JEAB: Como se dá a relação entre as diretorias das empresas com o sindicato? É 

hamoniosa ou conflituosa? As greves são constantes? 

AAP: O canal de negociação está aberto com os diretores, a Prefeitura a 

Associação Comercial. O problema não é conversa e sim conseguir os reajustes e 

melhores condições de trabalho.  Aí o “bicho pega”. Não temos força para fazer greve 

faz tempo. Com a crise então nem se fala nisso.  

JEAB: A prefeitura local fornece algum tipo de ajuda para o sindicato e os 

trabalhadores? Qual? 

AAP: Anos atrás, o Centro de Treinamento era muito bom, como eu falei. Hoje 

na confecção não fazem muita coisa. Eu não sei dizer nas outras áreas, mas aposto que 

tá fraco, também. 

A frota de onibús é boa, só podemos reclamar do preço da passagem, mas 

condução tem. As empresas ajudam e pagam o vale transporte, é do interesse delas 

também.  

Com a crise a cidade está meio abandonada. É sujeira, esgoto e lixo solto por aí. 

São coisas do trabalho da prefeitura que ela tinha que fazer melhor.  

JEAB: Nos últimos anos a satisfação de trabalhar no Arranjo Produtivo têm 

diminuido? Por quê? 

AAP: Sálario apertado e empregos sumindo, você quer o que? É uma tristeza só. 

Nao tem uma familia que não tenha um pai, mãe ou filho desempregado.  

JEAB: Depois da saída do PT do poder, em sua opinião, as coisas começaram a 

melhorar? 
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AAP: Piada! Com o Temer, só piorou, você não vê no noticiário? É Manaus, 

Natal, Espirito Santo, tá uma m.... 

JEAB: Mas o Presidente não pegou uma situação ruim? 

AAP: Mas era para melhorar e só piorou até agora. Só conversa!. Ainda quer 

prejudicar o trabalhador com as reformas trabalhista e da previdência.   

JEAB: Posso dizer então, que em sua opinião, a vida e o bem estar dos 

trabalhadores pioraram com a crise econômica e que o fato das empresas estarem perto 

umas das outros no Arranjo Produtivo não ajudou na crise econômica?   

AAP: Isso mesmo! Não ajudou. O movimento caiu muito para as empresas, isso 

é verdade, mas antes de cortar o seu próprio salário, o patrão tira o emprego do 

trabalhador e o que é pior não paga correto seus direitos.  

JEAB: Tem saudade do Lula?  

AAP: Tenho sim! Só que hoje tem 14 milhões de desempregados e uma parte da 

culpa é dele. 

JEAB: A satisfação de trabalhar no Arranjo Produtivo tem diminuído nos 

últimos tempos? Sim ou não e por que? 

AAP:  As pessoas gostam do seu trabalho, mesmo que não goste muito ela 

precisa trabalhar mas, com a crise e o desemprego ninguém está contente com o que 

ganha e que tem que trabalhar muito mais hoje para conseguir esse pouco.  

JEAB: Dos indicadores apresentados abaixo, aponte na sua opinião aqueles que 

melhoraram (M) ou pioraram (P) na região: 

AAP: Preciso responder, só piorou. (P) Qualidade de vida (P) Número de 

escolas (P) Criminalidade (P) Salário médio (P) Comércio (P) Urbanização (P) Lazer 

(P) Nível de empregos.   

JEAB: Gostaria de completar com alguma consideração? 

AAP: Olha, gostaria de falar da reforma trabalhista e da previdência desse 

governo. Nosso sindicato poderia ser muito mais forte e agora com o fim dos 

pagamentos, teremos menos receita e perderemos força nas negociações, não é o 

trabalhador que sairá perdendo? Pergunte isso para o Temer? 
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Quantos anos uma constureira terá que trabalhar para se aposentar? Não é fácil 

costurar com mais de 60 anos, a vista e as mãos não são as mesmas, e como fica? Me 

responda?  

JEAB: Não sei! Obrigado. 

 

- Entrevista com a Sra. Cida Pereira do Nascimento, Costureira de Oficina 

domiciar em Cerquilho. Entrevista realizada em 12/05/2017. 

JEAB: Bem Dna Cida, obrigado por poder falar comigo um pouquinho, espero 

não atrapalhar muito seu trabalho. 

CPN: O que é isso! Pode perguntar. 

JEAB: A senhora não é sindicalizada, não é? 

CPN: De jeito nenhum. Esse sindicato e nada é a mesma coisa. 

JEAB: Qual o seu grau de escolaridade? A senhora fez algum curso para 

trabalhar para as grandes confecções? E depois de contratada por quantas horas de 

treinamento a senhora já passou? 

CPN: Sorrisos... Aqui, a gente trabalha em casa. Fazemos as peças que o Paulo 

recebe das empresas e passa pra agente costurar, as vezes cortar tecidos, por 

aviamentos, essas coisas.  O único curso que eu fiz foi de costura e molde na prefeitura 

e gostei muito, foi muito bom. Os professores eram do Senai e eles ajudaram bastante a 

gente com as máquinas de costura. 

Moço, eu tenho o primário completo e costuro desde menina, aprendi com a 

minha mãe.  Para costurar para fora não precisa ter curso especial, não. 

JEAB: Ao longo dos anos, sua vida melhorou quanto a salário, moradia e lazer 

depois que a senhora começou a trabalhar nesse esquema em casa recebendo as peças 

enviadas pelas empresas grandes? 

CPN: Até o governo do Lula, as coisas iam bem, tinha trabalho que a gente não 

dava conta, mas depois só tem piorado com a Dilma e o Temer. Antes, eu tinha 

dificuldade de cuidar da casa, dos meninos e costurar e agora sobra tempo e não tenho 

peças para costurar. Todo mundo reclama e todos falam dessa crise, mas eu não sei não, 

duvido!  
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JEAB: Então, a senhora tem recebido menos dinheiro, depois da crise de uns 

dois anos para cá? 

CPN: Isso mesmo! Eu cheguei a tirar até R$ 3.000 por mês e nessa época até os 

meninos ajudavam e em abril não recebi nem R$ 1.000. Minha sorte é que o meu 

marido está empregado e a gente tá sem prestações para pagar. Eu só compro comida. 

JEAB: A senhora gosta desse esquema, de ficar em casa, trabalhar sem registro, 

sem direito a férias e 13º, por exemplo? Ou a senhora prefereria trabalhar numa fábrica 

aqui da região? 

CPN: Olha, prefiro em casa, eu tenho três filhos que são “do capeta” e prefiro 

trabalhar nas horas vagas, às vezes dá tempo de noite quando eles vão dormir.  

Durante o dia, nem sempre dá tempo, eu tenho que levar para a escola e buscar, 

(ainda bem que dá para ir apé), fazer comida e cuidar da casa. Não é fácil, mas agente 

precisa do dinheiro. 

JEAB: A máquina que a senhora trabalha é sua ou da oficina? 

CPN: Éssa é minha, mas tenho amigas que trabalham nas máquinas da empresa, 

eles deixam na casa delas. 

JEAB: As máquinas são modernas ou antigas? 

CPN: A minha máquina tem mais de dez anos e funciona bem, dá produtividade 

como eles falam. Que eu saiba, faz tempo que as máquinas são as mesmas para todas as 

costureiras que trabalham em casa. Quando quebra a gente avisa e eles vem consertar 

rápido. 

JEAB: A forma da senhora trabalhar mudou de antes ou depois da crise? Para 

melhor ou pior?  

CPN: Risos... O jeito não muda, costurar é sempre do mesmo modo, não tem 

nada de diferente. O que eles fazem é entregar as peças e querem receber cada vez mais 

rápido e nós fazemos o possível. 

JEAB: Depois da crise, na sua opinião, quem ficou em pior situação: o 

trabalhador registrado na fábrica ou os que trabalham de maneira informal como a 

senhora? 
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CPN:  Difícil, moço! Acho que ficou ruim para todo mundo. Muita fábrica 

fechou e mandou o pessoal embora e a gente ficou sem trabalho também e não 

recebemos nada no final do mês. Não sei quem fica pior. 

JEAB: O fato das empresas trabalharem perto umas das outras ajuda na hora da 

crise? Ou tanto faz? Diminuiu o desemprego? 

CPN: Acho que mais ajuda do que trabalha, mas não sei se o desemprego é 

menor.   

JEAB: Dos indicadores apresentados abaixo, aponte na sua opinião aqueles que 

melhoraram (M) ou pioraram (P) na região: 

CPN: Preciso responder, só piorou. (P) Qualidade de vida (P) Número de escolas 

(P) Criminalidade (P) Salário médio (P) Comércio (P) Urbanização (P) Lazer (P) Nível 

de empregos.   

JEAB: Gostaria de completar com alguma consideração? 

CPN: Não. 

JEAB: Obrigado. 

 

- Entrevista com a Sra. Joana Paula da Silva, costureira de oficina 

domiciliar em Cerquilho. Entrevista realizada em 12/05/2017. 

JEAB: Dna Joana, que bom poder falar com a senhora, prometo que serei rápido. 

JPS: Não tem problema, não! Posso falar com você o tempo que quiser. 

JEAB: Vamos lá! A senhora é sindicalizada? 

JPS: Já fui, quando moça. Já faz muitos anos que eu nem quero saber dessa 

gente, que sabem pedir dinheiro e não fazem nada pra você. De conversa estou cheia. 

JEAB: Qual o seu grau de escolaridade? A senhora fez algum curso para 

trabalhar para a empresa? E depois de contratada, por quantas horas de treinamento a 

senhora já passou? 
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JPS: Eu fiz o primário e o colegial até o segundo ano, eu não consegui terminar, 

pois precisava ajudar minha família e comecei a trabalhar bem cedo. Ainda bem que sou 

aposentada, essa moçada vai morrer e não se aposentar, é um absurdo essa nova lei da 

previdência. 

JEAB: A senhora já participou de algum treinamento? Quantos? 

JPS: Nunca fiz, quando tive convite, estava grávida ou tinha filho muito pequeno 

e não dava para fazer, mas costurar é muito fácil, eu aprendi com minha avó e minha 

mãe, que está velhinha e ainda costura muito bem. 

JEAB: A senhora trabalha terceirizada em casa, não é mesmo? Como funciona o 

esquema? 

JPS: Trabalho em casa com uma amiga e faço de manhã, depois que as crianças 

vão para a escola, iam né! Agora elas trabalham também, e estudam de noite. Eu recebo 

as peças para costurar, cortar, por aviamentos, e depois devolvo prontas. Recebemos por 

peças feitas, nós duas. 

JEAB: Ao longo dos anos, sua vida melhorou quanto a salário, moradia e lazer, 

depois que a senhora começou a trabalhar nesse esquema? 

JPS: Já faz muitos anos que eu trabalho assim, já vi de tudo, tempos bons e 

ruins. Já passei fome sem trabalho e depois não tinha espaço aqui em casa de tanta peça 

para costurar. De dois anos para cá, a gente vê a crise e muitas fábricas fechando e 

oficinas e costureiras sem nada para fazer.  A coisa está bem pior a cada ano e pelo 

jeito, vai demorar para melhorar.  

JEAB: Então, a crise pegou a senhora de jeito? 

JPS: Claro! As peças diminuiram bastante, teve épocas que trabalhava de 

segunda a segunda e não dava conta. Agora, eu acordo mais tarde e tem dias que fico 

sem fazer nada. A gente não fica sem emprego, porque não tem e fica sem peças para 

costurar que é quase a mesma coisa. 

JEAB: As máquinas que vocês trabalham são da empresa ou de vocês duas? 
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JPS: São da empresa e são muito boas, foram trocadas faz dois anos e são bem 

mais fáceis de usar e o trabalho fica mais bonito. É uma maravilha trabalhar nessas 

máquinas. É uma pena que agora não temos pedidos grande para fazer como 

antigamente. 

JEAB: A senhora preferiria trabalhar registrada numa empresa ao invés de 

terceirizada em casa com faz hoje? Porquê? 

JPS: Prefiro trabalhar em casa, do meu jeito, na hora que eu posso apesar de não 

ter férias nem 13º. Salário. Sempre tive mais tempo para cuidar das crianças. Mas, se 

você acha que a gente trabalha menos, está muito enganado, trabalho mais. É das 6h às 

11h quando a coisa aperta. Eu prefiro desse jeito. 

JEAB: Falando um pouco da crise econômica, a senhora acha que seria pior para 

os trabalhadores se as empresas não trabalhassem perto umas das outras e esse esquema 

de terceirização bem rápido não existisse? 

 JPS: Acho que seria bem pior! Quando as fábricas e as oficinas e agente estão 

perto fica tudo mais rápido e fácil de fazer, consertar peças erradas e mudar as coisas 

quando os clientes pedem. 

JEAB: A senhora acha que o desemprego seria maior, sem trabalhar nesse 

esquema? 

JPS: Acho que aí, não faz diferença. Na hora ruim, o trabalhador se ferra, como 

sempre. 

 JEAB: Dos indicadores apresentados abaixo, aponte na sua opinião aqueles que 

melhoraram (M) ou pioraram (P) na região: 

JPS: Só piorou. (P) Qualidade de vida (P) Número de escolas (P) Criminalidade 

(P) Salário médio (P) Comércio (P) Urbanização (P) Lazer (P) Nível de empregos.   

JEAB: Gostaria de completar com alguma consideração? 

JPS: Sabe, pena que esses políticos sejam tão corruptos, senão nosso pais seria 

muito rico. É uma vergonha esse negócio da Lava-jato, do Lula, que tristeza! 

JEAB: A senhora tem toda razão. Obrigado. 

  


