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RESUMO 

 

A especialização produtiva em Cianorte lhe conferiu a adjetividade de Capital do 

Vestuário, tornando-a conhecida nacionalmente pela produção de confeccionados, em 

especial o jeans. A pesquisa trabalha com a hipótese de que a reestruturação produtiva 

impactou, entre outros setores produtivos, a indústria de confecções/vestuário, 

importante atividade geradora de emprego e renda em Cianorte. Sendo as lavanderias 

industriais responsáveis pela agregação de valor e visual do jeans, e constituindo-se uma 

etapa fragmentada em decorrência dos processos de racionalização da produção, 

analisamos o Circuito Espacial Produtivo de Jeans e a relações estabelecidas, como o 

uso do território. A base teórica do texto foi construída a partir de autores como Santos 

e Silveira (2006), Moraes (1985), Castillo e Frederico (2010), Antunes (1999), Cardoso 

(2004), Silva (2012), entre outros. A coleta de dados se deu por meio de trabalhos de 

campo, com visitas técnicas e aplicação de entrevistas à agentes do circuito; de acesso a 

dados secundários em fontes como o Ministério do Trabalho e Emprego, entre outros. 

Com a análise de tais dados pudemos chegar a formulação de que agentes locais 

propiciaram o desenvolvimento do setor no local, caracterizando atualmente um 

Circuito Espacial de Produção de Jeans. Contudo, por estar vinculado às lógicas 

externas, a produção e emprego em Cianorte foi fortemente afetada pela conjuntura 

nacional dos últimos anos, registrando significativa queda, tanto na etapa de confecção, 

quanto de lavagem e comércio local. 

 

Palavras Chave: Reestruturação Produtiva; Circuito Espacial de Produção de Jeans; 

fragmentação produtiva. 

  

 

 



ABSTRACT 

 

The productive especialization in Cianorte grant it the adjectivity of Clothing Capital, 

making it nationally known for the production of manufactured clothes, especially the 

jeans. The research works with the hypothesis that the productive restructuring 

impacted, amongst other productive sectors, the clothing/attirement industry, an 

important activity in generating employment and income in Cianorte. Being the 

industrial laundries responsible for the value and visual aggregation of the jeans and 

constituting a fragmented phase in consequence of the rationalization process of the 

production. This way, to make our objectives concrete, we analysed the Productive 

Space Circuit of Jeans and the relationship established with the use of the territory. The 

theoretical base from the text was build from authors like Santos and Silveira (2006), 

Moraes (1985), Castillo and Frederico (2010), Antunes (1999), Cardoso (2004), Silva 

(2012), among others. The data gathering happened through fieldwork, with technical 

visits and interview aplication to circuit agents; acess to secondary data from sources 

like the Ministry of Labor and Employment, among others. With the analysis of this 

data we could come to the formulation that local agents propitiate the development of 

the sector locally, characterizing a Productive Space Circuit of Jeans nowadays. 

However, due to be bound to the external logics, the production and employment in 

Cianorte were strongly affected by the national conjunctures in the last years, registring 

a significant fall in the manufacturing stage as well as in the washing and local market.  

 

Key Words: Productive Restructuring, Space Circuit of Jeans Production, Productive 

Fragmentation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As lavanderias industriais fazem parte de uma das últimas etapas da produção de 

jeans. São os processos realizados nesta fase que irão conferir o diferencial de cada uma 

das peças, incorporando as informações visuais das marcas; que posteriormente farão 

parte das características observadas pelos consumidores no momento da compra. Cabe 

destacar, que o valor do jeans estará relacionado tanto à marca, quanto à lavagem que o 

mesmo possui. 

 O setor de confecções/vestuário se constitui como ponto de interesse devido 

tanto a seu contexto histórico, quanto pela própria dinâmica apresentada no que tange às 

etapas empregadas no processo produtivo, como a lavagem descrita acima.  Podemos 

evidenciar no processo de corte e costura um número considerável de trabalhadores, 

responsável pela grande quantidade de pessoal ocupado do setor; e, a existência de 

pouca tecnologia empregada se comparada a outras etapas, como a lavagem efetuada 

nas lavanderias industriais. É neste ponto que o uso de tecnologia e inovação 

diferenciará o processo produtivo e o trabalho desenvolvido pelos trabalhadores. 

 A presente pesquisa tem como intuito principal realizar um estudo 

geoeconômico sobre as lavanderias industriais presentes em Cianorte/PR, e como estas 

se inserem no Circuito Espacial de Produção de Jeans; bem como identificar como a 

reestruturação produtiva interferiu na indústria do vestuário, promovendo a 

fragmentação das etapas de produção, em especial na produção do jeans, onde as 

lavanderias industriais são prestadoras de serviço para empresas de confecção – na etapa 

final – a qual apresenta importância em virtude de agregar valor ao jeans. O período 

histórico abordado abrange das décadas de 1970 a 2010. Ademais, a pesquisa faz parte 

do LABGECON
1
. 

 Com o decorrer de levantamentos bibliográficos chegamos a conclusão de que 

os municípios do estado paranaense que desempenhavam papel mais relevante no que 

tange ao setor Têxtil/Confecções dizem respeito a Londrina, Maringá e Cianorte; 

optando-se por eleger o último como local da pesquisa. A partir de então as leituras dos 

temas foram afuniladas, e observamos que existem diversos trabalhos sobre o setor de 

confecções/vestuário no município e região; no entanto, com perspectivas de outras 

                                                 
1
 Laboratório de Estudos em Geoeconomia – Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). 
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áreas e ciências, como Economia, Engenharia de Produção, Moda, Ciências Sociais
2
 

entre outros
3
. Os trabalhos de cunho geográfico se direcionam, sobretudo, para as etapas 

de confecção, ligados principalmente a assuntos como trabalho
4
.  

 Notou-se a carência de trabalhos sobre a etapa de lavagem industrial
5
, realizada 

no jeans, produto que insere a cidade como destaque nacional no que diz respeito ao 

vestuário. Sendo assim, o processo de construção da presente pesquisa requereu 

trabalho intenso na busca pela estruturação do objeto de pesquisa, visando compreender 

as relações e processos existentes no tema e local de investigação. 

 A fim de melhor evidenciar a proposta do trabalho, consideramos pertinente 

apresentar a questão central (“suleadora
6
”) que nos levou até o presente momento. Por 

que se escolheu Cianorte? E por que a atividade de confecções/vestuário, com 

verticalização para as lavanderias industriais? Trabalhamos com as seguintes hipóteses:  

 a reestruturação produtiva impactou diversos setores industriais.  A indústria de 

confecções/vestuário, importante atividade geradora de emprego e renda em 

Cianorte, também sofreu influência da reestruturação produtiva, principalmente 

em virtude da fragmentação das etapas produtivas; 

  na produção de jeans a fragmentação tem sido representada, entre outros 

aspectos, no surgimento de empresas específicas de prestação de serviços, como 

                                                 
2
 Entre as referências destaca-se a dissertação: MARTINS, Ana Caroline Siqueira. "A Nossa Diferença é 

a Criatividade!" - A configuração do setor industrial de moda em Cianorte/PR. Dissertação (Mestrado 

em Ciências Sociais). Toledo: Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 2015; que realiza um apanhado 

sobre a indústria da moda em Cianorte, sobretudo no século XXI, no entanto, só tivemos conhecimento da 

mesma ao final da pesquisa. 
3
 Entre outros encontram-se: BAPTISTA, Josil Rocio Voidela. Relações socioeconômicas em Rede: a 

governança no arranjo produtivo do vestuário de Cianorte no estado do Paraná. Dissertação (Mestrado em 

Desenvolvimento Econômico). Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2005. 

AVELAR, João Marcos Borges. A escassez de mão-de-obra especializada e seu impacto na 

produtividade e competitividade do polo do vestuário de Cianorte no período de 2003 a 2007. 

Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Econômico). Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 

2009. 

BARCELOS, Silvia Mara Bortoloto Damasceno. Indicadores de sustentabilidade em indústrias de 

vestuário no APL de Maringá/Cianorte (PR). Dissertação (Mestrado em Engenharia de produção). 

Curitiba: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2012. 

CAMPOS, Antonio Carlos de. Arranjos produtivos no estado do Paraná: o caso do município de 

Cianorte. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Econômico). Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 

2004. 
4
 VIETRO, Anderson de Freitas. A indústria confeccionista no Norte do Paraná. Dissertação 

(Mestrado em Geografia). Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2011. 

GONÇALVES, Márcio Teixeira. As articulações escalares da indústria de confecções em Cianorte – 

PR. Dissertação (Mestrado em Geografia). Presidente Prudente: UNESP, 2005. 
5
 Com exceção de Itaborahy e Silva (2006), porém que não apresentam a leitura geográfica sobre 

lavanderias industriais, mas focam em programas de gestão, conforme seus objetivos propostos. 
6
 Sulear: termo utilizado por Paulo Freire, buscando chamar a atenção para a conotação ideológica do 

termo “nortear” - ADAMS, T. Sulear (verbete). In: STRECK, D.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J. (org.). 

Dicionário Paulo Freire. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2008. p. 396-398. 
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as lavanderias industriais, as quais possuem ligação direta com a agregação de 

valor ao produto. 

 A escolha do período histórico, da década de 1970 a 2010, se deve ao fato de 

que foi na primeira etapa deste período (anos de 1970) que ocorreram as principais 

mudanças e ações que afetaram a mudança na estrutura produtiva do Paraná e de 

Cianorte. Sendo o segundo momento deste período (década de 1980 em diante), aquele 

que melhor evidencia o crescimento e desenvolvimento das atividades referentes ao 

objeto de estudo; ou seja, a atuação do setor de confecções, bem como as lavanderias 

industriais de jeans. 

 Os conceitos que mais contemplaram o objeto desta pesquisa dizem respeito ao 

Território Usado (SANTOS; SILVEIRA, 2002; SANTOS, 2000, 2006; REIS, 2005); 

onde este se constitui como um recurso aos interesses dos atores hegemônicos, que com 

os rebatimentos de suas ações conduz a uma adaptação dos usos desse território; e 

Circuitos Espaciais de Produção (MORAES, 1985; SANTOS, 1994, 1996; 

CASTILLO; FREDERICO, 2012; SILVA, 2012), pois este engloba todos os processos 

de produção-distribuição-comércio-consumo. E Cianorte apresenta basicamente todas 

as etapas, das empresas industriais até os shoppings varejistas e de atacado; apresentado 

relações também com outros espaços. 

 Destacamos ainda o conceito de Reestruturação Produtiva (BEYNON, 1999; 

ANTUNES, 1999; CARDOSO, 2004; GOMES, 2011); com intuito de compreender:  

 os processos aos quais as lavanderias estão inseridas; 

 as ações tomadas pelas empresas a fim de se manter no mercado, perante os 

novos desafios impostos pela crise do modelo fordista de produção; 

 a necessidade de novas formas de organização e gestão do trabalho e da 

produção. 

Faz-se necessário contextualizar a chamada Cadeia Produtiva Têxtil e de 

Confecções (COSTA; ROCHA, 2009). Onde, a primeira etapa do processo produtivo, a 

Têxtil, diz respeito basicamente à fiação e malharia; a segunda etapa, a Confecção, é a 

parte do processo onde há corte e costura do tecido, e os produtos podem ser divididos 

pelos segmentos de Linha Lar, Vestuário e Técnicos. Desta maneira, trabalharemos com 

a etapa da Confecção verticalizada para o segmento do Vestuário, onde se insere a 

produção de jeans, pela qual Cianorte se destaca. Neste aspecto, diferenciaremos 

Cadeia Produtiva de Circuito Espacial de Produção.  
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A respeito da metodologia empregada na pesquisa, baseamos nossa pesquisa no 

método qualitativo como um meio para a realização de análises e compreensão das 

relações existentes entre a sociedade, por seus aspectos sociais, econômicos e políticos. 

Para tanto, a metodologia utilizada diz respeito à revisão e levantamento bibliográfico, 

tanto no que tange aos conceitos utilizados para embasar o trabalho, quanto no que diz 

respeito ao tema de estudo, de maneira a compreender os fatos responsáveis pela atual 

conjuntura. 

Com relação ao método e dados quantitativos, estes se tornam importantes no 

decorrer do trabalho por nos darem melhor visualização e comprovarem fisicamente o 

que buscamos analisar nos dados qualitativos, ou seja, há uma complementação das 

informações com o intuito de melhor compreender o local e objeto de pesquisa. Desta 

forma, para levantamento de informações quantitativas nos utilizamos dos bancos de 

dados dos seguintes órgãos/instituições: 

 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; 

 Conselhos e Sindicatos das Indústrias de Confecções, como a Associação 

Nacional de Indústrias Têxteis – ABIT; 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 

 Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES 

 Ministério do Trabalho e do Emprego – Relação Anual de Informações 

Sociais/Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - RAIS/CAGED, com 

a coleta de dados do ano de 1985 a 2015; 

 Secretaria de Indústria e Comércio de Cianorte. 

 Os trabalhos de campo realizados em fevereiro e novembro de 2016 em 

Cianorte, nas lavanderias industriais, ao todo 5, e nos órgãos de apoio à indústria, como 

a Secretaria de Indústria e Comércio de Cianorte, representante do Arranjo Produtivo 

Local – APL, e Associação das Indústrias de Confecção e de Vestuário de Cianorte – 

ASCONVESTE; se constituíram de fundamental importância no decorrer da pesquisa. 

Pois permitiram a verificação in loco: a) do objeto de estudo; b) da comprovação ou não 

das hipóteses; e c) da verificação/análise das informações obtidas nos bancos de dados 

acima mencionados. Para isso, foram aplicadas entrevistas com gerentes e funcionários 

das empresas e representantes dos órgãos, com perguntas abertas e fechadas. 

 Após o levantamento de dados foi realizada a etapa da tabulação/análise e 

apresentação dos mesmos em tabelas e quadros; bem como organogramas, e 
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espacialização por meio de mapas, que permitiram ter maior clareza sobre as empresas e 

lavanderias de jeans no município. 

 Para finalizarmos a presente exposição, segue-se a estrutura do trabalho. No 

Capítulo I, “O Uso do Território pelo Circuito Espacial da Produção”, procuramos 

discutir os conceitos estruturantes da pesquisa – sendo eles: território usado, em função 

dos usos pelos quais o município de Cianorte já passou, como a produção de café para a 

exportação; e, em período mais recente, o desenvolvimento e estruturação do setor de 

confecções, com destaque para a produção de vestuário. Os conceitos de Reestruturação 

Produtiva e Circuito Espacial de Produção abordam a confecção propriamente dita, e 

seu processo produtivo; e, posteriormente, em sua comercialização; visando realizar um 

apanhado geral sobre o setor. 

 No Capítulo II, “A indústria têxtil e de confecções no Brasil e no Paraná: uma 

análise geográfica” debatemos o setor têxtil/confecções e o processo de 

desenvolvimento e estruturação no Brasil e no Paraná; incluindo o debate acerca da 

descrição das etapas de produção.  

 O Capítulo III, “A Geografia das Lavanderias Industriais de Jeans em Cianorte 

(PR)” diz respeito aos resultados alcançados com o desenvolvimento da pesquisa. Em 

um primeiro momento realizamos a explanação em torno dos motivos pelos quais houve 

a mudança da base produtiva do município; bem como os agentes envolvidos nos 

Círculos de Cooperação. Em seguida, descrevemos as etapas de produção do jeans; 

relacionando com os dados obtidos em campo nas lavanderias industriais de jeans. 

 Dando prosseguimento ao trabalho, fiquemos agora com as explanações sobre os 

conceitos estruturantes da pesquisa, presentes no capítulo I, as quais serão caminho para 

a compreensão geográfica do tema proposto. 
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CAPÍTULO I 

O USO DO TERRITÓRIO PELO  

CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUÇÃO 

 

 Para iniciarmos a presente dissertação faz-se necessário que amparemos nossa 

pesquisa em autores e conceitos que melhor elucidarão nosso objeto, ou seja, as 

lavanderias industriais de jeans de Cianorte/PR, em um contexto evidenciado por meio 

da geografia econômica. 

 Para tanto apresentaremos a seguir com base em levantamentos bibliográficos os 

conceitos de Território Usado, em virtude dos usos evidenciados no lócus da pesquisa, 

Cianorte/PR; visto que, pelo seu histórico, hoje o município apresenta as características 

de “Capital do Vestuário”. A reestruturação produtiva será analisada levando em 

consideração a fragmentação de processos produtivos e relações de trabalho que afetam 

diretamente o setor de confecções. 

No que tange ao Circuito Espacial de Produção, este acaba por englobar a 

totalidade presente nas etapas de produção-distribuição-comércio-consumo, os quais 

extrapolam os limites regionais e acabam por promover os Círculos de Cooperação 

entre os agentes dispersos nas etapas e nos lugares. Seguiremos então com a discussão 

em torno do território, concebido também a partir de seu uso. 

 

1.1. Do Território ao Território Usado 

 

 Com o passar do tempo as atividades desenvolvidas pelas lógicas econômicas, 

então baseadas no sistema capitalista, tendem a se tornar cada vez mais complexas, 

afetando não só a economia de um dado território, mas outras esferas que estão sujeitas 

a inferências externas, como a política, cultura, educação e saúde, assim como uma 

infinidade de outros pontos não citados até aqui. 

Compactuamos em virtude desse fato com a afirmação de Silva (2013) de que 

para pensar a geografia econômica hoje é necessário pensar sobre a complexidade do 

mundo atual. Assim, devemos considerar o processo de produção e de acumulação – 

onde se realiza a fase estratégica da reprodução ampliada dentro do sistema capitalista – 

e, buscar além de setor e atividade o comportamento e os níveis de poder dos agentes 

dentro da estrutura econômica, que ocupam posições diferentes (SANTOS, 1986). 
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 Para discorrer sobre essas orientações Santos (1986) baseou-se nas pesquisas da 

professora Sonia Barrios (Universidade Central da Venezuela), que desde as últimas 

décadas do século XX realiza pesquisas sobre a organização regional da Venezuela, e 

observando a ineficácia de certas metodologias de pesquisa desenvolveu um novo 

esquema metodológico que visa abranger os espaços construídos em países 

subdesenvolvidos – ou na nomenclatura adotada atualmente, países periféricos e 

semiperiféricos. 

 Recentemente tais orientações metodológicas foram publicadas no Brasil. 

Barrios (2014, p. 352)
7
 apresenta os critérios abordados neste esquema metodológico de 

análise: 

a) que a produção do espaço é um fato técnico em sua aparência, mas social 

em sua essência;  

b) que o elemento estruturante básico das sociedades históricas são as 

relações de dominação e subordinação que se estabelecem entre os homens 

durante o processo de trabalho;  

c) que o elemento dinamizante da totalidade social é constituído pelos 

conflitos resultantes da necessidade objetiva dos grupos dominantes de 

manter e fortalecer sua posição de classe através dos processos de 

acumulação, dos quais o espaço é seu instrumento material;  

d) e que o sistema político-ideológico, tendo por base o econômico, dê 

coesão para o funcionamento do todo social; devem estar claramente 

expressos. 

 Observemos que Barrios (2014) chama a atenção de que a produção do espaço é 

acima de tudo um fato social, para as relações de dominação, de conflito na busca dos 

grupos dominantes em manterem o poder e que o sistema político-ideológico que tem 

por base o econômico é o responsável pelo bom funcionamento do todo social. 

 Assim, para desenvolver a presente pesquisa sobre as lavanderias industriais de 

jeans em Cianorte/PR, nos basearemos em conceitos que visem abranger a 

complexidade da realidade mencionada anteriormente. Elencamos o conceito de 

Território Usado, para que possamos dar conta das dinâmicas expressas ao longo do 

tempo em espaço cianortense.  

 Iniciaremos a discussão com o conceito de Território visando explorar melhor as 

considerações realizadas em torno do mesmo. Assim, Raffestin (1993, p.43) nos elucida 

que “espaço e território não são termos equivalentes”, sendo o espaço anterior ao 

                                                 
7
 Texto originalmente intitulado “Dinamica social y espacio”, traduzido de versão publicada para o IX 

Curso de postgrado em planificación del desarrollo, do Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), da 

Universidad Central de Venezuela (UCV), em janeiro de 1980. 
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território; visto que são as relações de poder exercidas sobre um determinado espaço 

que irão definir e delimitar um território, como afirma Souza (1995). 

 Ainda segundo Souza (1995), territórios existem e são construídos e 

desconstruídos nas mais diversas escalas, da local à global, dentro de escalas temporais 

como séculos, décadas, anos, meses ou dias, podendo assumir um caráter permanente 

ou uma existência periódica, cíclica. Neste sentido, temos a contribuição de Sposito 

(2004), onde não se deve pensar a-historicamente o território, visto que o tempo é 

referência nos estudos sobre este conceito. 

Já Haesbaert (2007, p. 42) corrobora para o fato de que o território é apropriação 

e domínio de um espaço socialmente partilhado, sendo que: 

Os homens, ao tomarem consciência do espaço em que se inserem (visão 

mais subjetiva) e ao se apropriarem ou, em outras palavras, cercarem este 

espaço (visão mais objetiva), constroem e, de alguma forma, passam a ser 

construídos pelo território. 

 Notamos que o discurso de Haesbaert (2007) insere tanto uma dimensão 

material, político-econômica, no que diz respeito ao território, quanto imaterial, 

incluindo no debate a perspectiva cultural, de apropriação a partir de símbolos e valores. 

No que diz respeito a outros debates podemos notar dois pontos muito presentes nas 

observações realizadas por Souza (1995) sobre o conceito de território: as relações 

humanas e as relações de poder exercidas então a partir da primeira. Para o autor assim 

como o poder é onipresente nas relações sociais, o território está, igualmente, presente 

em toda a espacialidade social – ao menos enquanto o Homem também estiver presente. 

Sposito (2004) nos recorda que “juridicamente” o território se refere à base 

geográfica de um Estado, abrangendo o conjunto de fenômenos físicos e os fenômenos 

decorrentes das ações da sociedade. Sob esta ótica:  

[...] o território é fonte de recursos e só assim pode ser compreendido quando 

enfocado em sua relação com a sociedade e as suas relações de produção, o 

que pode ser identificado pela indústria, pela agricultura, pela mineração, 

pela circulação de mercadorias etc., ou seja, pelas diferentes maneiras que a 

sociedade se utiliza para se apropriar e transformar a natureza. (SPOSITO, 

2004, p. 112-113). 

 No entanto, Souza (1995) considera que o território não precisa e nem deve ser 

reduzido à escala ou à associação com a figura do Estado. Para tanto, ainda Sposito 

(2004) parte do pressuposto de uma leitura geográfica de que pelas mudanças que o 

mundo vem passando, o território pode ser analisado pelo estabelecimento de redes de 

comunicação que tendem a romper distâncias pela velocidade em que a informação é 
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transmitida. Ou seja, rompem-se certas fronteiras e mudam-se configurações 

geográficas. 

Neste aspecto podemos evidenciar que ao passo em que a técnica passa a ser 

aperfeiçoada no atual meio técnico-científico-informacional, mais se aperfeiçoam as 

redes de comunicação, fazendo com que a informação possa circular mais rapidamente, 

de certa maneira encurtando as distâncias entre os territórios, ou em outras palavras, 

mudando a configuração geográfica das fronteiras.  

“A informação é o vetor fundamental do processo social e os territórios são, 

desse modo, equipados para facilitar a sua circulação” (SANTOS, 2009, p. 239). Neste 

aspecto, podemos destacar um dos motivos pelo qual se efetiva a existência de Circuitos 

Espaciais de Produção, visto que a delimitação de um circuito de produção sendo 

restrito apenas a determinada área contínua, não mais é capaz de explicar as dinâmicas 

exercidas pelos sistemas de produção
8
. 

 Também Haesbaert (2007, p. 50) ao referir-se à multiplicidade de feições que o 

território passa a ter na atual conjuntura do mundo em globalização evidencia que “o 

território deve ser trabalhado sempre a partir de sua perspectiva temporal, já que 

envolve profundas transformações ao longo da história”.  

 José Reis (2005), ao discorrer sobre a epistemologia do território nos adverte 

para a necessidade de avaliação do papel dos territórios na formação das estruturas e 

dinâmicas sociais na atualidade. Para tanto, o autor evidencia que ao tentar responder a 

genealogia do conceito, esta atribui ao território um papel ativo, pois para ele os 

territórios “são atores, interações, poderes, capacidade e iniciativas – condição própria e 

lugar específico nas ordens (e nas desordens) societais” (REIS, 2005, p.53). 

 Neste âmbito de análise podemos evidenciar que o conceito de território é 

considerado uma construção histórica, social, a partir das relações de poder, que 

envolvem a sociedade e o espaço geográfico (HAESBAERT, 2007). Por este viés, Reis 

(2005, p.69) evidencia o poder inserido em contextos e atores diferentes: 

Ora, o poder inscreve-se em processos, estruturas, códigos, linguagens, 

objeto, relações. A inserção em relações de poder submete alguns, na medida 

em que os atores são desiguais, mas a fração de poder de que estes 

disponham também os capacita, especialmente quando o seu uso permite 

criar outras redes relacionais e optar por elas [...] Um poder inferior de um 

ator perante um dado contexto que o submete pode ser convertido num poder 

equilibrado noutros contextos relacionais. 

                                                 
8
 O conceito de Circuito Espacial de Produção será melhor abordado nos tópicos que se seguem. 
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Para o referido autor, os atores são diferentes, bem como o nível de poder a eles 

conferido. São estes elementos que possibilitam o uso do poder conforme o contexto, ou 

seja, mesmo que um ator seja menos importante num contexto macro, em um contexto 

diferente, que chamamos aqui de micro, este pode ser relevante. 

Sendo assim, após as várias abordagens sobre território realizadas pelos autores 

até então citados, percebemos que cada uma delas pode ser usada conforme o objeto de 

investigação de cada pesquisador, não havendo desta maneira um conceito que seja 

mais correto que outro. 

Para tanto, no decorrer de nosso levantamento bibliográfico e maturação sobre o 

tema de pesquisa, principalmente no que tange ao local de investigação, sendo o 

município de Cianorte/PR, a abordagem de território que melhor compreende a 

dinâmica vivenciada na região é realizada por meio do conceito de Território Usado; 

Visto que o município passou por dois períodos, compreendidos por nós como: 

primeiro, a colonização e ocupação da região Norte do estado do Paraná e seu uso 

posterior de maior destaque para a produção da cultura do café para a exportação; 

segundo, a mudança na base produtiva, com ênfase para Cianorte, alcançando destaque 

nacional na produção de vestuário, principalmente peças de jeans.  

 Realizados os apontamentos iniciais em torno do Território, passaremos a 

discussão sobre a releitura deste conceito, realizada mais efetivamente por Santos 

(1998; 2007) e Silveira (2008; 2011) e Santos e Silveira (2006). Utilizaremos deste 

conceito, pois, como já apontamos, compreendemos que o que caracteriza de forma 

mais eficaz a essência do território cianortense na análise proposta são os seus usos ao 

longo do tempo pelos atores hegemônicos de cada época para então chegar a conjuntura 

atual.  

 Sendo assim, sobre a nova maneira de estudar o território na análise social, 

Santos (1998, p. 15) discorre sobre as justificativas para tanto: 

Vivemos com uma noção de território herdada da Modernidade incompleta e 

do seu legado de conceitos puros, tantas vezes atravessando os séculos 

praticamente intocados. É o uso do território, e não o território em si mesmo, 

que faz dele objeto da análise social. 

 Neste aspecto Santos (1998) realiza uma crítica sobre os conceitos que 

permanecem intocados por séculos. Lembremos nesta etapa em que a realidade do 

mundo mudou, tornando-se mais complexa, necessitando de novas leituras para que 

uma interpretação fosse realizada de fato. No que tange a este aspecto, Maria Laura 
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Silveira (2008) realiza uma breve explanação sobre o território e suas diferentes 

concepções para a Geografia: 

Con la afirmación de la geografía moderna, la idea de territorio en su sentido 

más puro, es decir, asimilada al Estado, se volvió una categoría tan basilar 

como longeva. En su acepción más restricta, territorio es un nombre político 

para la extensión de un país. Hace más de un siglo, Ratzel insistía en que 

aquel resultaba de la apropiación de una porción de la superficie de la Tierra 

por un grupo humano. El territorio, por lo tanto, provenía de la 

transformación del espacio vital. Para el geógrafo alemán, el territorio es 

absolutamente necesario para la existencia de un Estado, cuya potencia y 

solidez están diretamente vinculadas a su posesión. (SILVEIRA, 2008, p. 2). 

Silveira (2008) enfatiza como mencionamos anteriormente, o conceito de 

território estando aliado a figura do Estado, contudo, há a necessidade de ultrapassar 

esta visão limitadora.   Desta maneira, “essa categoria, território usado, aponta para a 

necessidade de um esforço destinado a analisar sistematicamente a constituição do 

território” (SANTOS; SILVEIRA, 2006, p. 20), ou seja, para Silveira (2008) o território 

não pode ser explicado sem o seu uso, sem um projeto.  

O território de Cianorte sempre esteve à mercê de certos projetos de uso, sejam 

eles espontâneos ou criados estrategicamente para uma finalidade. Assim, 

[...] uma periodização é necessária, pois os usos são diferentes nos diversos 

momentos históricos. Cada periodização se caracteriza por extensões diversas 

de formas de uso, marcadas por manifestações particulares interligadas que 

evoluem juntas e obedecem a princípios gerais, como a história particular e a 

história global, o comportamento do Estado e da nação (ou nações) e, 

certamente, as feições regionais. (SANTOS; SILVEIRA, 2006, p. 20) 

E ainda: 

No es un dualismo, no son conceptos puros porque, de un momento histórico 

a otro, algunas existencias permanecen, otras se transforman parcialmente, 

otras desaparecen. Como trazo de unión entre pasado y futuro y entre 

materialidad y vida social, el territorio usado es una forma-contenido porque 

es la realización de la sociedad (contenido) de manera particularizada en los 

lugares (forma). (SILVEIRA, 2008, p. 4). 

 Os autores em tela relatam a ligação existente em torno do território usado e a 

periodização do mesmo, pois será possível através dela compreender a dinâmica dos 

usos do território. Portanto, “um período histórico pode ser reconhecido por uma dada 

feição do território ou, em outras palavras, pela existência de uma base técnica e de uma 

organização da vida política, econômica e social” (SILVEIRA, 2011, p. 4).  

Neste sentido, iremos nos referir a Cianorte, utilizando uma primeira 

periodização, como sendo a colonização da região realizada pela Companhia de Terras 

Norte do Paraná a partir de 1929, com o intuito principal de usar o território para o 
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cultivo do café. Conjuntura que se efetivou com eficácia até os anos de 1970. E um 

segundo período, considerado entre o final da década de 1970 e início dos anos 1980 ao 

período atual, onde devido à crise do café, por diversos fatores
9
, o município foi sendo 

incorporado no cenário industrial do estado do Paraná e mais tarde ao cenário nacional. 

Tais aspectos tendem a corroborar para o entendimento de que: 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de 

coisas sobrepostas; o território tem que ser entendido como o território 

usado, não o território si. O território usado é o chão mais a identidade [...] O 

território é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas 

materiais e espirituais e do exercício da vida. (SANTOS, 2007, p. 14). 

 O autor em tela nos adverte sobre as características presentes no território, que 

deve ser compreendido e analisado como o chão com identidade, lugar de exercício da 

vida. A identidade, tanto do município quanto da população cianortense foi afetada pela 

mudança nos usos deste território, visto que no primeiro uso a dinâmica econômica e 

socioespacial estava totalmente voltada para o campo no cultivo do café, e, 

posteriormente, com a instalação de fábricas, a cidade passou a ter maior fluidez que o 

campo.  

Podemos incluir neste aspecto, que as mudanças ocorridas em Cianorte fizeram 

com que “o que é um meio repulsivo para os agentes hegemônicos é lugar apto para os 

demais agentes” (SILVEIRA, 2011, p. 7). A crise do café, tanto por aspectos 

econômicos, políticos e naturais, tornou o território cianortense repulsivo para agentes 

nacionais e internacionais no que tange a atividade exportadora de café, dando espaço 

aos agentes locais interessados em movimentar novamente a economia do município, 

que acabaram por dar impulso inicial ao processo de industrialização, pois o novo 

cenário tornou-se atrativo.  

Entre tanto, el territorio usado incluye todos los actores y no únicamente el 

Estado, como en la acepción heredada de la modernidad. Abriga todos los 

actores y no sólo los que tienen movilidad, como en la más pura noción de 

espacio de flujos. Es el dominio de la contigüidad, y no solamente la 

topología de las empresas o cualquier otra geometría. Se refiere a la 

existencia total y no sólo a la noción de espacio económico. Incluye todos los 

actores y todos los aspectos y, por ello, es sinónimo de espacio banal, e1 

espacio de todas las existencias. La historia se produce con todas las 

empresas, todas las instituciones, todos los individuos, independientemente 

de su fuerza diferente, a pesar de su fuerza desigual. (SILVEIRA, 2008, p. 3). 

 Silveira (2008) incorpora neste momento o debate em torno dos atores/agentes, 

chamando a atenção para o grau de importância atribuído a cada um, em que todos 
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 Analisados no capítulo III. 
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indiferente a força ou ao poder atuam e devem ser considerados. Ou seja, o território 

usado não se efetiva a partir da atuação somente do Estado, como a leitura disseminada 

em tempos anteriores (RATZEL, 1983) sobre território e atualmente superada, mas as 

empresas e os indivíduos, a sociedade, também devem ser considerados
10

.  

Todavia, se as formas são importantes, também o são as ações humanas, isto 

é, o comportamento no território das pessoas, das instituições, das empresas, 

determinando um dinamismo que varia segundo sua origem, sua força, sua 

intencionalidade, seus conflitos. (SILVEIRA, 2011, p. 5). 

 No território se manifestam então todas as forças ligadas aos interesses de cada 

agente, onde uns tem mais influência que outros nas tomadas de decisão. Com a crise na 

produção de café, no norte do Paraná, os grandes fazendeiros saíram prejudicados, 

perderam grande parte da renda obtida das plantações. No entanto, devemos levar em 

consideração que não foi somente estes a serem prejudicados, mas os trabalhadores 

braçais também, visto que de um momento para o outro perderam os seus empregos, 

muitas vezes única fonte de renda. Neste âmbito, foram os atores com maior força 

naquele momento que determinaram a saída para o problema causado pela crise do café; 

incluam-se aqui as ações de empresários locais em iniciar novas atividades na cidade, 

que naturalmente absorveram parte da mão de obra do campo.  

A cada momento histórico, el conjunto solidario y contradictorio de los 

sistemas de ingeniería, de los movimientos de la población, de las dinámicas 

agrícolas, industriales y de servicios, de la estructura normativa y del alcance 

y extensión de la ciudadanía dejan ver el uso del territorio. Cada período se 

define por esa superposición de divisiones territoriales del trabajo que revelan 

la forma en que el territorio es utilizado. (SILVEIRA, 2008, p. 3). 

 Para Silveira (2008) é exatamente esta mudança acarretada em cada momento 

histórico, que está imerso por conjuntos solidários e contraditórios de movimentos tanto 

de objetos, como os sistemas de engenharia, incluamos aqui na primeira periodização 

que realizamos a construção da ferrovia e de rodovia para escoamento do café, 

simbolicamente chamada de Rodovia do Café – BR 376, aberta para tráfego em 1951 

(DER, 2016); e, no segundo período, o da industrialização em Cianorte, com a 

construção das rodovias interligando as cidades polos de confecção, chamado de 

“Corredor da Moda” na rodovia PR-323; e de ações, como os movimentos da 

população, tanto migratórios, quando parte da população ocupada na produção do café 

                                                 
10

 Conforme abordagens realizadas em torno do conceito de Governança Territorial, onde deve haver um 

equilíbrio entre Mercado, Sociedade e Estado para uma adequada administração do território, conforme 

Dallabrida (2011), Dallabrida e Becker (2003), Pires et al (2011) entre outros. 
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migrou após a crise, quanto na mudança que da população rural para urbana no 

município. Ou seja, o cenário transcrito está em consonância com o que Santos (1998, 

p. 16) explana: “o território são formas, mas o território usado são objetos e ações, 

sinônimo de espaço humano, espaço habitado”. 

la definición de cualquier porción del territorio debe tener en cuenta la 

interdependencia y la inseparabilidad entre la materialidad, que incluye la 

naturaleza, y su uso, que incluye la acción humana, es decir, el trabajo y la 

política. Es, pues, fundamental examinar paralelamente los “fijos”, aquello 

que es inmóvil, y los flujos, aquello que se mueve. Es el cuadro de vida de la 

nación, donde permanecen las viejas técnicas y las nuevas se insertan para 

reorganizar el trabajo. (SILVEIRA, 2008, p. 3). 

 Para Silveira (2008) o território usado irá conter tanto as ações do passado, 

cristalizadas em objetos, e as ações do presente, que ainda estão em curso. Realizando 

tais análises percebe-se que nesse refazer contínuo do território, tanto o passado quando 

e presente expressos nas materialidades, em objetos e normas, irão modificar as ações 

sobre tais e serão ao mesmo tempo modificadas. Haverá desta maneira, uma dialética 

entre o território e os homens, no movimento de refazer-se ao longo da história.  

 Para que possamos dar continuidade ao debate, nos debruçaremos a seguir para 

as considerações acerca da reestruturação produtiva, como este processo impactou tanto 

a produção e o mundo do trabalho, quanto como interferiu nas realocações industriais, 

tendo, sobretudo, papel fundamental nas lógicas de produção da indústria têxtil, 

principalmente no que tange ao setor de confecções.  

 

1.2. Reestruturação Produtiva e suas implicações 

 

 Ao tratar do setor de confecções-vestuário, torna-se imprescindível realizar uma 

análise sobre os processos que atingiram a cadeia produtiva têxtil a nível mundial, visto 

que o setor se localiza como uma das últimas etapas da cadeia, e, ainda, que os eventos 

oriundos de cenários globais interferem sobre as dinâmicas locais, pois a lógica de 

(re)produção do capital se manifesta nas mais distintas escalas.  

 Sendo assim, abriremos o debate em torno de um dos processos que mais afetou 

o universo da produção nas últimas décadas. Sabe-se que por se desenvolver de maneira 

contraditória, a (re)produção do capital acaba por esgotar certas formas de atuação, 

como se evidenciou recentemente com o conhecido sistema fordista de produção.  

O processo de inserção subordinada ao capitalismo internacional gera uma 

situação de dependência do mercado financeiro internacional, sempre sujeito 
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a períodos de euforia e depressão alternados, sem que haja um efeito virtuoso 

sobre a produção e distribuição da riqueza. (CARDOSO, 2004, p. 314). 

Em virtude dos períodos de euforia e depressão, muitos são os impactos sobre os 

a economia, política, sociedades e, por conseguinte, às culturas nos lugares onde tais 

lógicas se manifestam efetivamente. Sendo assim, o tema se torna objeto de estudo de 

ciências como economia, engenharia de produção e sociologia, que investigam 

diferentes aspectos da reestruturação produtiva. Gomes (2011, p. 67-68) ressalta que: 

[...] cabe à geografia fazer uma análise do processo de reestruturação 

produtiva e seus impactos na dinâmica espacial, buscando mostrar como esse 

processo se manifesta no espaço. Quais os novos espaços produtivos que 

surgem? Quais os arranjos espaciais? Além do mais, como isso tem se 

refletido na sociedade, especificamente no mundo do trabalho, na classe 

trabalhadora. 

O tema se torna de interesse em função das desigualdades sociais acarretadas 

pelas novas formas de se produzir, onde processos de trabalho, inserção de tecnologia e 

configurações espaciais da indústria são modificadas a fim de aumentar a produtividade, 

conduzindo a um maior lucro. 

 Para tanto, Cardoso (2004) nos chama a atenção para o caminho a ser trilhado na 

busca pela compreensão do conceito, onde deve-se pensar a reestruturação produtiva 

das empresas de maneira mais ampla, ou seja, a maneira com que o Brasil se insere no 

contexto mundial, e entender as condições históricas de como ela se desenvolveu.  

Na busca da compreensão de tais aspectos, devemos incluir a discussão de como 

se dá o regime de acumulação responsável por mover o sistema de (re)produção do 

capital. Isto posto, Boyer (1994, p.122) discute o conceito de regime de acumulação 

fordista, sendo este “o conjunto das singularidades que permitem uma acumulação mais 

ou menos coerente do capital, isto é, que amortecem e esbatem
11

 no tempo os 

desiquilíbrios gerados constantemente pelo próprio processo de formação do capital”. E 

pode além destes termos, ser descrito segundo os critérios do quadro 1: 
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 Atenuar, tornar mais brando. 
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Este conjunto de singularidades, conforme evidenciado no quadro 1, que permite 

a acumulação do capital se manifestar com distintas formas de organização da 

produção; com um horizonte temporal no que tange aos investimentos; com uma 

repartição de lucros que permite que os grupos sociais possam se reproduzir; exprimem 

um modo de vida que pode ser identificado segundo o volume e a composição da 

procura por produtos; e une modos distintos de produção. 

Desta maneira, Boyer (1994) enfatiza o fato que o regime de acumulação não 

deve ser restringido apenas ao processo de trabalho, deve-se levar em consideração o 

conjunto da relação salarial, entre outros (figura 1). Neste ínterim, o fordismo não se 

apresenta apenas como uma economia baseada na configuração da linha de montagem, 

mas “é também uma configuração original da relação salarial que codifica uma 

repartição, implícita ou explícita, dos ganhos de produtividade associados à acumulação 

intensiva” (BOYER, 1994, p. 122). 

 

Organização da produção: intra e interempresas que define a organização do 

trabalho e utilização dos meios de produção; 

REGIME DE ACUMULAÇÃO 

Horizonte temporal: referência para decisões de investimentos; 

Repartição de rendimentos: salários, lucros e impostos, permitindo a 

reprodução dos diferentes grupos ou classes sociais; 

Volume e composição da procura efetiva: exprimem o modo de vida e o 

processo de socialização; 

Modos de produção pré-capitalistas: e capitalistas e suas relações. 

Fonte: Boyer, 1994, p. 122. 

Org.: autora, 2016. 

 

Quadro 1: Critérios existentes em um regime de acumulação 
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Existe mais um aspecto a ser considerado sobre o fordismo, onde “a coerência 

do modelo de crescimento descreve a interação entre a produção dos meios de produção 

e a dos bens de consumo” (BOYER, 1994, p. 122). Desta maneira, um regime de 

acumulação fordista é aquele que apresenta uma estabilidade estrutural. 

Cardoso (2004) realiza um apanhado sobre as formas de atuação do sistema na 

busca por maiores rendimentos nos anos que se seguem na segunda metade do século 

XX. Segundo o referido autor, as décadas de 1950 e 1960 foram as que mais 

apresentaram o desenvolvimento das empresas transnacionais pelo globo, em virtude de 

uma intensificação da busca por novos mercados e custos de produção mais baixos. 

Assim, parte do capital foi investido na produção em países semiperiféricos. 

Nos anos 1970 o investimento se manifestou de maneira mais efetiva em países 

semiperiféricos, pois houve o aumento do preço do petróleo e de matérias primas neste 

período. Já em 1980 a atuação das transnacionais se diferenciou das décadas de 

1950/1960, visto que estas buscavam aumento dos lucros através de financiamentos 

subsidiados, isenções fiscais entre outros.  

Nos anos 1990 a estratégia para obtenção de lucro se baseava acima de tudo na 

mobilidade das plantas industriais, que eram montadas e desmontadas conforme os 

locais que mais lhe ofereciam vantagens (CARDOSO, 2004). Acima de tudo, o que se 

buscava era o aumento da taxa de lucro pela diminuição dos custos. Assim órgãos 

globais se encarregaram de realizar reformas macroeconômicas através de mudanças em 
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Relação Salarial  

Inserção no regime internacional 

e intervenções do Estado  

Regularidades e tendências no 

plano macroeconômico  

Pode assumir diversas variantes 

nacionais  

Fonte: Boyer, 1994. 

Org.: autora, 2016. 

 

Figura 1: O Sistema Fordista 
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contratos de trabalho temporários, contratos com encargos sociais reduzidos, 

flexibilização da jornada de trabalho, entre outros. 

O fordismo e o taylorismo já não são únicos e mesclam-se em outros 

processos produtivos (neofordismo e neotaylorismo), sendo em alguns casos 

até substituídos, como a experiência japonesa permite constatar. Novos 

processos de trabalho emergem, nos quais o cronômetro e a produção em 

série são substituídos pela flexibilização da produção, por novos padrões de 

busca de produtividade, por novas formas de adequação da produção à lógica 

do mercado. (ANTUNES, 1999, p. 71-72). 

Percebemos neste ponto que com o passar dos anos, os processos produtivos 

passam por modificações no que tange aos interesses do capital. Tais processos acabam 

por reestruturar o sistema que estava posto.  

 Sobre este tema Lencioni (1998) reitera que a palavra reestruturação é derivada 

de “estrutura”, significando linguisticamente, ordem das partes de um todo. Desta 

maneira, reestruturação pode ser considerada como estruturar de novo, e discutir sobre o 

tema é capaz de revelar as modificações que estão em curso. 

A reestruturação não quer dizer que uma estrutura se sobrepõe à outra e a 

primeira deixa de existir. Ela possui resíduos, passando a coexistir elementos 

pertencentes a primeira e a segunda, formando um amálgama. No caso da 

reestruturação produtiva, pode se dizer que, o “novo” e o “velho” se 

misturam, ou seja, do ponto de vista do processo de reestruturação, as 

empresas industriais apresentam características tradicionais (fordistas) e 

modernas (flexíveis). (GOMES, 2011, p. 55). 

 Nas palavras de Cardoso (2004, p. 24) a reestruturação produtiva se manifesta 

pelo “conjunto de inovações tecnológicas e organizacionais na produção capitalista [...] 

o conceito envolve também formas de descentralização produtiva como a terceirização e 

as relocalizações industriais, que significam grande mobilidade das plantas fabris”. 

Cabe lembrar que as formas anteriores não se dissolvem nesse processo de 

reestruturação, elas se modificam e são modificadas pela teia de relações em 

movimento. Tornam-se, sim, subordinadas face ao desenvolvimento dessas 

novas formas que reestruturam tanto a sociedade como o espaço. 

(LENCIONI, 1998, p. 5). 

Para Lencioni (1998) as estruturas não são fixas nem estáveis, e possuem um 

equilíbrio, que quando é abalado gera uma “desestruturação-reestruturação”, ou seja, o 

sistema está sempre em movimento, apresentando processos que sejam capazes de 

proporcionar o aumento da taxa de lucro constantemente.  

Segundo Gomes (2011) no que tange a reestruturação produtiva no Brasil, esta 

iniciou-se em 1970, “com a crise do modelo de desenvolvimento baseado na 

„substituição das importações‟”, e ganhou ênfase nos anos de 1990 com a abertura 
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econômica. As implicações ocorreram tanto no processo produtivo, quanto na gestão e 

organização do trabalho, além de produzir novos espaços industriais. 

Conforme pode ser evidenciado a seguir na figura 2, no Brasil o modelo visando 

a autonomia no que se referia a importações, substituindo-as por produtos de origem 

nacional, entrou em crise no momento em que o fordismo a nível mundial já não 

respondia as necessidades do capitalismo. Em virtude disto, os primeiros passos para a 

retomada da produção começaram a ser realizados, entre eles ações que visavam a 

flexibilização e a melhoria contínua, implantadas, sobretudo, em empresas 

exportadoras, que necessitavam se adequar a padrões internacionais. Destas ações 

destacam-se as implantações dos Círculos de Controle de Qualidade – CCQs; o just in 

time, visando repensar os estoques ou extingui-los; o kanban
12

, entre outros. E, 

posteriormente, os chamados ISO (International Organization for Standardization ou 

Organização Internacional de Normalização). 

 

                                                 
12

 Termo de origem japonesa que significa sinalização, a fim de indicar como está o fluxo de produção em 

série. 
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O terceiro período (figura 2) foi marcado pela necessidade mais efetiva de 

diversos setores passarem pelo processo de reestruturação industrial, visando manter-se 

no mercado, mesmo interno, pois com a decisão política da abertura comercial, o país 

passou a ser arrastado por uma onda de produtos importados. Ou seja: 

Figura 2: Três fases da Reestruturação Produtiva no Brasil 

Fonte: Gomes, 2011; Alves, 2009; Hespanhol, 2013. 

Org.: autora, 2016. 
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[...] desde o final dos anos 1970, quando se observam os primeiros indícios 

da reestruturação produtiva no setor automobilístico com a implementação 

das primeiras práticas de gestão, como os CCQs – Círculos de Controle de 

Qualidade - sob a influência do modelo japonês. Mas é nos anos 1990, 

quando ela se intensifica e passa a ser discutida também pelos geógrafos. 

(GOMES, 2011, p.52). 

Segundo Cardoso (2004, p. 67), o Brasil implantou as reformas neoliberais a 

partir dos anos de 1990 com o governo Collor, assim “liberalizaram o capital financeiro, 

reduziram/eliminaram alíquotas de importação e realizaram as privatizações de setores 

estratégicos”. Mesmo com essas ações o cenário do país apenas fez aumentar a 

vulnerabilidade externa, além de não terem sido realizados grandes investimentos no 

setor produtivo nacional. 

Os anos 1990 testemunharam importantes mudanças na economia brasileira. 

Uma das mais significativas foi a abertura comercial, protagonizada desde a 

década de 1980 e tributária de considerável acirramento da concorrência no 

plano interno. A valorização da moeda nacional, por conta do programa de 

estabilização de preços lançado em 1994, amplificou os efeitos da abertura e 

intensificou as pressões por reestruturação em diferentes segmentos da 

indústria. A dimensão mais dramática desses processos tem sido o aumento 

do desemprego e a ampliação do caráter precário das relações de trabalho, em 

diversas atividades. (LINS, 2000, p. 11). 

Para Pimenta (2001) a adoção de políticas de liberalização comercial e 

financeira adotada pelo Brasil na década de 1990 teve como intuito principal a atração 

de recursos externos: 

Rompendo a lógica histórica da industrialização substitutiva de importações, 

o Brasil abandonou a perspectiva de um projeto nacional de 

desenvolvimento, atribuindo às leis de mercado, os novos destinos da 

estrutura industrial e sua distribuição espacial. (PIMENTA, 2001, p.378).  

 Havia a ideia de que a abertura comercial proporcionaria o mesmo nível de 

competitividade entre as empresas, tanto entre as próprias empresas nacionais, quanto 

entre estas e as internacionais. No entanto, Pimenta (2001) frisa que apesar da abertura 

das fronteiras brasileiras aos produtos importados, os produtos nacionais sofriam com as 

restrições impostas pelo mercado internacional.  

As empresas mais ligadas ao mercado interno, com produtos banalizados - 

como a maior parte dos produtos têxteis -, foram as mais atingidas pelas 

oscilações das tarifas alfandegárias numa conjuntura de elevação cambial da 

moeda nacional e juros abusivos. (PIMENTA, 2001, p. 384). 

De maneira geral, as duas últimas décadas do século XX no Brasil foram 

essenciais no que tange a aspectos de produção e trabalho. “A nossa década de 1980 

caminhou, ora no fluxo, ora no contra fluxo dessas tendências” (ANTUNES, 1999, p. 
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73). O autor enfatiza as transformações ocorridas após o governo Collor, que mesclam o 

fordismo, segundo ele, ainda dominante, com outras formas e processos produtivos. 

 Desta maneira, conforme o país apresente mais atratividade ao investimento de 

capitais externos, através do custo baixo da mão de obra e sua capacidade de operar os 

equipamentos, mais este país fará parte da nova divisão internacional do trabalho, 

passando a vivenciar novas formas de atuação ou não dos movimentos sindicais. 

Notemos que no último período presente na figura 2, referente aos anos de 1990 

e 2000 em diante, a terceirização e subcontratação se tornaram mais efetivas, bem como 

o trabalho realizado em residências, muito presente no cenário de Cianorte; além disso, 

as realocações industriais se manifestaram em empresas que transferiram suas plantas 

de produção para estados das regiões Norte, em menor grau, mas sobretudo, para as 

regiões Nordeste, principalmente empresas de confecção, e para a região Centro-Oeste, 

uma vez que a organização e incentivos fiscais tornaram tais locais mais atrativos a 

investimentos (HESPANHOL, 2013).  

No que tange a articulação dos trabalhadores, os mesmo sofreram com as novas 

estratégias de acordos entre as instituições, uma vez que fragmentaram-se as 

negociações coletivas, as greves e reivindicações deixaram de ter cunho geral e se 

voltaram para a especificidade das empresas (ALVES, 2009). 

 Em relação às implicações que a reestruturação produtiva causou na produção e 

no trabalho, Cardoso (2004) afirma que os programas visando melhorar o desempenho 

do trabalho, como treinamento e reciclagem, recebem mais investimentos. No entanto, 

no momento da contratação, se presa por profissionais mais qualificados. Isto não 

significa que não haverá a precarização de vínculos de trabalho. Ao contrário, conforme 

a demanda necessária a produção haverá flexibilidade salarial, podendo estar ligados a 

produtividade a partir de metas de produção, e flexibilidade da jornada de trabalho, 

visto que a polivalência dos trabalhadores permite sua ação em várias tarefas. 

Notemos que o trabalhador, mesmo que mais qualificado, continua a ter de 

cumprir com enormes exigências, muitas vezes até mais que antes. Este pode passar a 

ser mais bem remunerado, contudo, o nível de cobrança será maior também. 

As novas teorias do “pós-fordismo” e da “flexibilidade” enfatizam a 

importância do trabalho e a necessidade gerencial que implica um 

envolvimento de pessoal nas tomadas de decisão, já que as empresas 

enfrentam um mundo cada vez mais complexo e imprevisível. (BEYNON, 

1999, p. 16). 
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Beynon (1999) questiona o tão discutido envolvimento do trabalhador 

evidenciado nos debates sobre a reestruturação produtiva. Segundo ele há evidencias 

que apesar do incentivo para o espírito de equipe e para um trabalhador proativo, os 

próprios sujeitos “[...] não se convenceram da sua aplicabilidade em um contexto de 

trabalho em que não prospera a criatividade ou a imaginação” (1999, p. 17). 

 Assim, podemos nos questionar: até que ponto as sugestões dos trabalhadores 

são aceitas pela gerência ou pelo Recursos Humanos – RH – de uma empresa? Tais 

discursos não foram apenas incorporados na realidade de fábrica da reestruturação 

produtiva de modo a induzir os trabalhadores a aumentarem sua produtividade e a dos 

demais? Podemos considerar a busca de um trabalhador proativo como um ponto forte 

ou fraco dentro da reestruturação produtiva? E para quem? 

 Tais apontamentos fazem referência a trabalhadores que mesmo apresentando 

uma modalidade de trabalho que não lhe seja totalmente proveitosa, como a 

terceirização, ainda se encontram dentro das plantas industriais das empresas. Também 

a partir da reestruturação produtiva “outras formas de produzir” foram incorporadas, 

como por exemplo, nas produções de confeccionados, conforme Lima (2013) evidencia 

ao descrever o trabalho realizado pelas costureiras de Cianorte: 

As costureiras que trabalham em seu domicílio, que sempre recriaram seu 

próprio tempo, agora o fazem conduzidas pelas pressões da reestruturação 

produtiva, no contexto do trabalho flexibilizado [...] Em um contexto 

econômico doméstico, onde a produção é diária e o just in time inevitável, se 

veem incapazes de gerir este tempo que, em alguns momentos é 

ilusoriamente percebido como um elemento controlado por elas mesmas. 

(LIMA, 2013, p. 12-13). 

Além das flexibilizações no trabalho, a tecnologia, bem como o 

desenvolvimento de técnicas também afetou de maneira significativa o mundo da 

produção. Cardoso (2004, p. 119) afirma que “as inovações tecnológicas tiveram como 

um de seus mais importantes reflexos a mudança na intensidade do uso de capital na 

indústria”. Sendo assim, tal conjuntura afetou diretamente os países periféricos, visto 

que pelo baixo poder de investimento, e por basearem seus ganhos na mão de obra 

barata, estes acabaram sendo ultrapassados por países asiáticos no que diz respeito à 

produção para exportação. 

Também as certificações são um ponto de destaque a partir da reestruturação 

produtiva, visto que em alguns ramos o produto só poderá ser comercializado 

mundialmente se houver a certificação. As certificações que possuem alto nível de 
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destaque em diferentes setores se referem a ISO 9.001 de qualidade, e a 14.001 no que 

tange certificação de responsabilidade ambiental (CARDOSO, 2004). 

Se tratando de trabalho na reestruturação produtiva do pós fordismo, Beynon 

(1999) usa o termo “trabalhadores hifenizados
13

 em uma economia hifenizada” para se 

referir a sujeitos que possuem o tempo de trabalho diferenciado em acordos 

aparentemente seguros, contudo na prática eram menos estáveis do que se imaginava. O 

autor em tela apresenta um breve, porém ilustrativo relato sobre como era o trabalho no 

Reino Unido antes da reestruturação produtiva da década de 1970: 

A velha economia industrial britânica era altamente regulada, empregava 

muitos trabalhadores fortemente sindicalizados em regimes de contrato de 

tempo integral. Como vimos, a maior parte era de homens e eles eram pagos 

com um salário reconhecidamente de tamanho “família”, uma forma de 

pagamento que sustentava a ideia de o homem ser o provedor do pão e do 

leite das crianças. Esse “salário-família”, tal como a produção do aço e do 

carvão, é coisa do passado. Em geral, o padrão de vida para as famílias do 

Reino Unido é sustentado por mais de uma fonte de renda. O salário das 

mulheres (outrora difamados com “mixaria”) tornam-se uma parte essencial 

do orçamento doméstico. Estranhamente, em um tempo no qual “o trabalho 

esta ficando escasso”, mais e mais pessoas estão perfazendo jornadas mais e 

mais longas. (BEYNON, 1999, p. 23). 

Se o desemprego faz parte dos países centrais, como o Reino Unido, se faz 

também presente sem sombra de dúvida em países semiperiféricos, onde mazelas como 

o desemprego tecnológico se soma a pobreza, e as desigualdades do mercado de 

trabalho se aliam a concentração de renda (CARDOSO, 2004). Todos estes aspectos 

estão intimamente ligados às tomadas de decisão a partir de políticas neoliberais, que 

apesar do discurso de saída da crise, apenas agravou a situação de milhares de 

trabalhadores que se encontram desde muito tempo a mercê deste sistema, conforme 

podemos evidenciar através da figura 3. 

  

 

                                                 
13

 Ao utilizar este termo o autor tenta expor a situação vivenciada pelos trabalhadores. Ou seja, realiza um 

paralelo entre o sinal “hífen”, que separa as palavras, e os trabalhadores “hifenizados”, sendo aqueles que 

são separados, ou distanciados dos demais. 
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Pode-se considerar a partir das informações contidas na figura 3, que após a 

reestruturação produtiva os tradicionais vínculos da classe operária diminuíram, e em 

contraponto, aumentaram as formas de emprego com baixo nível de seguridade. Tais 

aspectos se devem em partes a responsabilidade de interferência exercida pelo Estado, 

que diminuiu com a reestruturação, principalmente fora do Brasil, em países asiáticos, 

por exemplo, onde tais aspectos acabam por deixar o território proveitoso 

principalmente para indústrias de transformação, como a têxtil. “Historicamente, a 

regulação das relações de trabalho tem estado fortemente ancorada no Estado. Por essa 

razão, sua retirada do mercado de trabalho suscitou uma situação de turbulência moral” 

(BEYNON, 1999, p. 36).  

No Brasil, há empreitadas em relação à quantidade de horas trabalhadas 

semanalmente sofrer com a pressão de órgãos representativos da indústria, como 

recentemente divulgado em uma reportagem da UOL Economia, onde a chamada da 

notícia era: “Indústria sugere mudar leis trabalhistas e cita jornada de 80h por semana”, 

na qual o “presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Robson Braga de 

Andrade, afirmou que o governo deve promover „medidas muito duras‟ na Previdência 

Social e nas leis trabalhistas para equilibrar as contas públicas” (UOL ECONOMIA, 

2016, on-line).  

Neste caso podemos notar que há interesses obscuros escondidos por traz de 

discursos que visam o bem das contas públicas, sendo que diversas justificativas falsas 

são utilizadas, visando prejudicar os direitos conquistados pelos trabalhadores. Contudo, 

Fonte: Antunes, 1999, p. 73. 

Org.: autora, 2016. 
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ainda existe no Brasil certa distância entre tais discursos e a efetivação dos mesmos
14

. 

Apesar de oficialmente o trabalho formal em território nacional continuar regulado, 

existem realidades de subcontratação, como no mundo do trabalho vestuarista 

cianortense. Para tanto, Lima (2013) relata minuciosamente o cotidiano de trabalho e as 

relações aí manifestadas. 

Essas costureiras a domicílio ganham pouco e recebem por produção. 

Quando contratam outras pessoas para trabalhar nas oficinas, pagam-lhes 

menos ainda. Recebendo pela quantidade de peças produzidas, são obrigadas 

a efetuar longas jornadas de trabalho. Por isso, vivenciam uma “liberdade 

profissional contraditória”, numa condição que não lhes faculta, na maioria 

das vezes, ter reservas financeiras para manter os equipamentos necessários 

para produzir, comprar a matéria-prima, transportá-la a baixo custo e nem tão 

pouco investir em tecnologia. Há ainda os riscos da sazonalidade da produção 

e da comercialização dos produtos do vestuário. O trabalho a domicílio na 

indústria do vestuário define-se pela precarização: o uso do espaço doméstico 

para a produção, a ausência de limites à jornada de trabalho que envolve 

crianças, jovens e velhos no trabalho em casa. (LIMA, 2013, p. 8). 

Percebemos que as relações de trabalho são reproduzidas conforme as 

possibilidades de cada costureira, que se submetem a longas jornadas de trabalho e a 

reprodução da subcontratação para poderem continuar dentro do sistema produtivo e 

desta maneira terem a possibilidade de manterem seus custos de vida. 

Sobre o período de 1990 Beynon (1999, p. 31) ao analisar a reestruturação 

produtiva afirma que “enquanto a incerteza do período anterior afetou os trabalhadores 

de manufatura e extração, nos anos 90 a instabilidade propagou-se para outros setores”. 

O autor faz referência ao setor do turismo, este tinha ganhado destaque após a perda de 

postos de trabalho nas indústrias nos anos de 1970. No entanto, como a (re)produção do 

capital se dá de maneira particular em cada período, o setor que outrora era catalizador 

dos trabalhadores, se tornou mais um a apresentar instabilidade após um dos momentos 

de crise do sistema capitalista. 

Outro ponto de destaque que não deve ser desconsiderado tange ao trabalho de 

Antunes (1999) e sua busca por compreender o processo de reestruturação produtiva sob 

o viés do sindicalismo. Para ele, as posturas sindicalistas de emancipação das décadas 

de 1960/1970 foram abandonadas, sendo substituídas por uma aceitação acrítica, com 

base em ideologias neoliberais, fazendo-se acordos, negociando segundo este pano de 

fundo. 

                                                 
14

 A votação do Projeto de Lei (PL) 6787/16, que prevê, entre outros pontos, o aumento da jornada de 

trabalho de 44 para 48 horas semanais, está prevista para o primeiro semestre de 2017 (JUSBRASIL, 

2017).  Tais ações seguem em direção contrária as jornadas de trabalho praticadas na Europa, onde há a 

tendência da diminuição da jornada e criação do 3º turno visando criar mais postos de trabalho.  
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Os sindicatos – e também os partidos – [...] esquecem a luta pelo controle 

social da produção, tão intensa nos anos 60/70, e subordinam-se à ação pela 

participação dentro da ordem. Tramam sua ação dentro dos valores 

fornecidos pela sociabilidade do mercado e do capital (ANTUNES, 1999, p. 

73). 

 Assim, para o autor supracitado não foi somente o nível da produção afetada 

pela reestruturação, a organização dos trabalhadores também sofreu mudanças e 

interferências. Sobre este tema, o referido autor relata os pontos de destaque no 

sindicalismo brasileiro, conforme podemos comparar no quadro 2. 

 

 

 

Em relação às posturas evidenciadas dentro Força Sindical e da Central Única 

dos Trabalhadores - CUT - no final da década de 1990, conforme os dados do quadro 2, 

Antunes (1999, p. 81) descreve que a primeira apoiada na dimensão política e 

ideológica busca a “preservação da ordem, da sintonia com o desenho do capital 

globalizado, que nos reserva o papel do país montador, sem tecnologia própria, sem 

capacitação científica, dependendo totalmente dos recursos forâneos”.  

 Em relação à segunda, CUT, Antunes (1999) relata que algumas lideranças têm 

adotado uma postura de acomodação para manter a ordem, abandonando o que antes era 

o motor principal da prática deste sindicalismo, ou seja, as concepções socialistas e 

anticapitalistas. O autor acaba por registrar que tais conjunturas se assemelham a 

sindicalismo burocratizado praticado e caracterizado pela década de 1930. 

 

Sindicalismo Brasileiro  

1980 

  

* Movimentos grevistas; 

* Aumento do sindicalismo dos 

assalariados médios, sindicalismo 

rural, sindicalismo de 

funcionários públicos; 

* Luta pela autonomia em relação 

ao Estado; 

* Criação da Central Única dos 

Trabalhadores - CUT -, 1983. 

Final de 1980 

  

* Onda recessiva para o 

sindicalismo, através de 

tendências econômicas, políticas 

e ideológicas; 

* Criação da Força Sindical 

(1991), representante da onda 

mundial conservadora; 

* Emergência do sindicalismo 

neoliberal 

Fonte: Antunes, 1999, p. 80. 

Org.: autora, 2016. 

 

Quadro 2: O Sindicalismo no Brasil no período de 1980 
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A reestruturação produtiva afetou como já pudemos evidenciar nos tópicos 

anteriores, a economia dos Estados Nacionais, a maneira como a produção é pensada, as 

formas de trabalho e de organização do trabalhador. Porém, Antunes (1999, p. 72) relata 

que com as novas formas de pensar a produção “ensaiam-se novas modalidades de 

desconcentração industrial”. 

Os agentes ligados ao capital buscam fatores mais associados aos novos 

padrões produtivos, que privilegiam os denominados recursos genéricos, 

como a formação e qualificação da força de trabalho, sistemas de inovações 

regionais e locais, tecnologias de comunicação, logísticas e infraestruturas 

viárias capazes de permitir rápidas movimentações de mercadorias e baixo 

custo de produção. (OLIVEIRA, 2007, p. 2). 

 Lins (2000) corrobora para as afirmações de Oliveira (2007) ao afirmar que na 

produção flexível as decisões locacionais são pensadas segundo diferentes critérios e 

fatores, até chegar ao ponto de decisão do perfil das estruturas de localização. De acordo 

com o autor supracitado, existem diversos processos espaciais, tanto há uma 

concentração espacial, quanto uma dispersão territorial das atividades, impulsionados 

pelas novas tecnologias e pelo avanço nas comunicações. 

 No que tange ao debate em torno das novas tecnologias de comunicação, são 

elas as responsáveis por propiciar que a realocação industrial se manifeste de maneira 

mais efetiva nas últimas décadas do século passado. Pimenta (2001) chama esse 

processo de “desconcentração concentrada”, pois a mesma ocorre em pontos específicos 

do território brasileiro. 

Uma nova redistribuição espacial reforça as funções de comando da 

metrópole nacional, assim como, a partir desta, a expansão interiorizada das 

atividades econômicas, promovendo uma desconcentração concentrada no 

Sudeste do país [...] O aumento da interdependência empresarial, através das 

relações de terceirização e subcontratação, acaba por inserir outras áreas 

nesse processo, que são incorporadas pela sua participação nas diferentes 

etapas do circuito produtivo. (PIMENTA, 2001, p. 378). 

Pimenta (2001) evidencia que após a década de 1970 as fábricas catarinenses, 

ligadas a ramos têxteis, passam a exportar a produção; para tanto, foram criadas novas 

filiais no Nordeste e no próprio estado de Santa Catarina. No primeiro caso a 

implantação das fábricas se deu em um espaço com meio técnico pouco desenvolvido. 

Durante estes períodos de modificações tanto tecnológicas, quanto no trabalho “as 

regiões mais atrasadas, podem emergir mais facilmente, apresentando maiores 

condições para as novas atividades, cuja lógica locacional obedece a critérios diferentes 

dos anteriores” (PIMENTA, 2001, p. 387). 
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Com isso, o capital, que não mais se encontra preso às barreiras geográficas 

em razão do desenvolvimento dos transportes, da informação e das 

telecomunicações, migra para áreas ou regiões até então com condições 

diferenciadas na localização das atividades produtivas, mas que despontam 

como atrativas para o aumento da lucratividade capitalista em razão do baixo 

custo da mão de obra (desempregada ou subempregada) e/ou dos reduzidos 

níveis de organização dos trabalhadores. (SPOSITO, 2007, p. 4). 

 Neste contexto, são as vias de transporte, que propiciam a circulação mais eficaz 

dos insumos e das mercadorias, a comunicação, com destaque para o uso da internet, 

permitindo o comando realizado a distância, que faz com que as cidades e a localização 

industrial possam formar redes, no que Sposito (2007) chama de eixos de 

desenvolvimento. 

Para Oliveira (2007) são os governos locais os responsáveis por propiciar que os 

investimentos públicos capacitem o território a fim de se constituírem como vantajosos 

às atividades do capital. Desta maneira, sob o discurso da necessidade de investimentos 

para a inserção em uma economia global, os territórios são instrumentalizados, 

escondendo por vezes a submissão do Estado ao sistema. 

Destacamos, inicialmente, no caso do Brasil, o caráter municipalista da 

administração local. A autonomia conferida, pela Constituição Federal de 

1988, aos municípios, independentemente de seu porte populacional, no que 

diz respeito à gestão do território, vem sendo sistematicamente apropriada 

como uma “autorização” para que tal gestão fique subordinada aos interesses 

dos proprietários e agentes econômicos de cada cidade. O fato de que o 

município seja constitucionalmente um ente da federação, lhe confere tal 

poder de autonomia em relação aos demais níveis governamentais, estadual e 

federal. (OLIVEIRA, 2007, p.12). 

 Assim, apropriados da autonomia atribuída aos municípios para a escala local, é 

a esfera municipal a responsável por regular tudo o que diz respeito a este território, 

como os interesses e empreendimentos. Ou seja, os agentes privados tem interesse 

direto sobre nomeação do agente público neste governo (OLIVEIRA, 2007).  

 Desta forma, o território passa a não ser apenas o suporte físico das atividades 

privadas. As relações de produção são perpassadas por relações sociais, no que tange a 

política, cultura, a sociedade em si. São essas relações em constante movimento que 

“produzem formas de apropriação e uso do espaço que vão muito além dos muros de 

distritos ou tecnopólos, atravessando lugares e configurando novas espacialidades para 

o trabalho, a participação política, a economia” (OLIVEIRA, 2005, p. 10593). 

 Nas palavras de Lima (2013, p. 7) “a desconcentração geográfica e 

organizacional de empresas passou a ser uma estratégia central de competitividade 

dentro das formas contemporâneas de flexibilização”. Ou seja, somadas as estratégias 
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de flexibilização da produção, com os incentivos realizados pelos governos locais, a 

isenção do Estado nas relações trabalhistas, a desconcentração das plantas fabris foi 

mais um ponto essencial no que tange a busca do crescimento da taxa de lucro e da 

(re)produção do capital. Vejamos a seguir as implicações da Reestruturação Produtiva 

na indústria têxtil, que entre outros aspectos tende a causar a fragmentação dos 

processos produtivos.  
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1.2.1. A Reestruturação Produtiva na indústria têxtil 

 

A reestruturação produtiva apresentou inovações no processo de produção, 

gestão da força de trabalho, e na própria organização das empresas, novas máquinas 

foram adquiridas, e programas como just in time e sistemas de melhorias contínuas 

foram introduzidas. 

O processo de terceirização ocorreu principalmente nas etapas de corte e costura, 

onde a mão de obra se dá de maneira mais intensiva, visando reduzir custos com estas e 

outras estratégias. A inserção de tecnologia na cadeia produtiva têxtil se deu de 

diferentes maneiras, conforme as etapas de produção, para tanto nas empresas 

industriais têxteis houve mais incorporação de tecnologia através da compra de 

máquinas de fiação. Já na etapa da confecção a inserção foi mais pontual e lenta, 

contando com a adoção do sistema CAD/CAM
15

 nos processo de modelagem
16

 das 

peças. 

Devido à exposição das estruturas produtivas internas ao aumento da 

concorrência, relacionada a avalanche de produtos estrangeiros nos mercados 

internos, certas firmas introduziram modificações na organização da 

produção e na forma de gestão visando a se capacitarem para seguir atuando 

em meio às novas regras do jogo competitivo. (LINS, 2000, p. 31). 

 Neste contexto de readaptação para que as empresas nacionais se mantivessem 

atuantes no mercado é que o setor têxtil nacional e de Santa Catarina passou por 

inúmeras mudanças na década de 1990. “Na década de 1990, os países centrais 

desenvolveram a estratégia de modernizar suas indústrias têxteis, procurando com isso 

enfrentar a concorrência dos países asiáticos” (CARDOSO, 2004, p. 191). 

A readaptação de toda a região Sul está associada ao processo de 

reestruturação industrial, onde antigas e tradicionais empresas são obrigadas 

a adotar uma rede hierárquica de subcontratações e terceirizações, 

desorganizando relações sociais e culturais historicamente constituídas 

(PIMENTA, 2001, p. 379). 

Neste caso notamos que empresas tradicionais da região Sul se inseriram no 

processo de reestruturação produtiva uma vez que adotaram relações trabalhistas de 

terceirizações e subcontratações, causando uma desorganização do que historicamente 

já estava constituído no que tange ao mundo do trabalho têxtil. 

                                                 
15

 CAD: computer-aided design (desenho assistido por computador). CAM: computer-aided 

manufacturing (manufatura assistida por computador). 
16

 Ato de modelar. Forma tridimensional, ou seja, o profissional modelista deve interpretar o desenho 

criado pelo estilista e transformá-lo em molde conforme as numerações. 



 

42 

 

Para Cardoso (2004) todo o circuito de produção é predatório uma vez que o 

setor público deixa de arrecadar impostos com a terceirização, e os sindicatos, que 

acabam perdendo de certa maneira a proximidade com o trabalhador. Reduz-se também 

o número de empregos. 

A utilização de formas precárias de trabalho é característica marcante da 

cadeia têxtil-vestuário, em especial da confecção, apesar de movimentos de 

resistência no âmbito nacional e internacional. Mesmo com incansáveis 

campanhas em defesa dos direitos humanos e sociais dos trabalhadores contra 

práticas precárias de trabalho (muitas vezes de escravidão) no Brasil e no 

mundo, esse quadro parece não ter se reduzido significativamente. (LIMA, 

2013, p. 7). 

 A confecção por ser a etapa que menos avançou no que tange a inserção de 

tecnologia, acaba por ocupar mais mão de obra no processo produtivo. Sendo assim, é 

justamente nesta etapa de produção que se dá de maneira mais prejudicial a 

flexibilização do trabalho. 

Podemos considerar que a reestruturação produtiva diz respeito a mudanças 

espaciais, sociais, tecnológicas, e organizacionais, sendo que a mesma apresenta ritmos, 

movimentos e temporalidades diferentes (GOMES, 2011). Cardoso (2004) através de 

sua pesquisa realizada sobre a reestruturação produtiva em Santa Catarina nos ramos 

têxtil e alimentício considera que as consequências que o processo expressa são 

diversas. Forma-se a chamada dualidade do mercado de trabalho, com trabalhadores 

formalizados e terceirizados. A ação sindical é dificultada, há realocações industriais, 

fusões e precarizações das relações e jornadas de trabalho.  

Ou seja, Cardoso (2004) considera que a reestruturação produtiva aumenta o 

grau de exploração do trabalhador, visto que antes uma legislação trabalhista que 

buscava garantir direitos ao trabalhador, hoje se torna cada vez mais flexível para a 

relação capital-trabalho. 

A reestruturação produtiva se estabeleceu devido a uma conjuntura econômica 

internacional que impactou a economia nacional, se baseia na busca por estratégias 

capazes de manter a proporção de lucros e ganhos das empresas frente a forte 

concorrência internacional, buscando desta maneira estratégias de produção e gestão, 

bem como inovações. 

Desta maneira, em concordância com Gomes (2011), podemos compreender que 

a reestruturação vivenciada no Brasil está intimamente ligada ao cenário internacional, o 

qual impacta não somente os países centrais, mas interfere nas economias locais e 

regionais dos países semiperiféricos e periféricos, uma vez que basicamente o globo 
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inteiro se encontra inserido na lógica de (re)produção do capital, obviamente uns menos 

que outros devido apresentarem cada qual uma realidade conforme a formação de cada 

território. “Em cada lugar, cada setor, cada empresa esse processo assume suas 

especificidades” (GOMES, 2011, p. 69). 

[...] as firmas tendem a se mostrar diferentes mesmo se expostas às mesmas 

pressões gerais e condicionadas pelos mesmos desenvolvimentos em escala 

de setor ou segmento. [...] a mudança técnica produz assimetrias e, portanto, 

é difícil não considerar que as firmas, embora sob as mesmas condições 

gerais, distinguem-se consideravelmente. (LINS, 2000, p. 28). 

 A reestruturação produtiva apesar de estar basicamente envolta por apenas 

alguns processos de reestruturação no que tange ao emprego, tecnologia e ao uso do 

território para a (re)produção do capital, manifesta diversas especificidades conforme o 

setor e ao local ao qual está inserido. Porém, para que as ações de reestruturação se 

manifestem concretamente é necessário que se façam usos de diversas estratégias, 

sociais, culturais e políticas, conforme evidenciado por Pimenta (2001): 

Duas dificuldades estruturais do capitalismo, a característica anárquica do 

mercado e a necessidade de controle da força de trabalho, exigem a criação 

de todo um arcabouço - social, cultural, político – responsável pela 

reprodução das sociedades capitalistas particulares. (PIMENTA, 2001, p. 

384). 

 Neste interim podemos considerar que para se entender e analisar o Território 

Usado de Cianorte devemos necessariamente analisar como a Reestruturação Produtiva 

impactou as empresas de confecção, visto que as repercussões no que diz respeito ao 

trabalho e a gestão da produção tiveram manifestações no tempo e no espaço da cidade. 

 Foram apresentadas neste último tópico as repercussões da reestruturação 

produtiva nas indústrias têxteis e de confecções, para tanto, os apontamentos que aqui 

deixamos serão abordados efetivamente em relação às empresas de Cianorte no último 

capítulo desta dissertação, visto que lá se encontram os demais dados coletados na 

pesquisa de campo.  

 Contudo, podemos assinalar que de maneira geral a reestruturação produtiva 

impactou o mundo do trabalho quando busca contratar profissionais mais qualificados, 

quando terceiriza ou subcontrata os mesmos; também há a implantação de programas de 

melhoria contínua e de tecnologia na produção; ao mesmo tempo os trabalhadores são 

desarticulados no que tange a sua organização em sindicados de classe; e há obviamente 

realocações industriais visto que territórios mais atrativos no que tange a maximização 

do ganho são buscados. 
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 A seguir apresentaremos a discussão sobre o Circuito Espacial de Produção. 

Neste sentido chamamos a atenção ao fato de que é nos circuitos, que há a 

materialização da organização da produção no espaço e nos territórios, e onde também 

se materializa a reestruturação produtiva, visto que os circuitos tem relação direta com a 

divisão do trabalho. 

 

1.3. Circuito Espacial de Produção e sua totalidade 

 

 O conceito de Circuito Espacial da Produção será utilizado ao longo dessa 

pesquisa, sobretudo por abranger a totalidade do processo produtivo do setor de 

confecções de Cianorte. Apesar do presente estudo ser voltado para as lavanderias 

industriais de jeans, faz-se necessário compreender também as fases anteriores do 

processo de produção destes confeccionados.  

 Assim, podemos iniciar este debate conferindo à globalização o motivo das 

mudanças ocorridas em diversos territórios, que passam a seguir uma lógica muitas 

vezes externa, principalmente no que tange as dinâmicas evidenciadas em países 

semiperiféricos e periféricos. Para tanto, observemos a figura 4: 

 

Figura 4: A Globalização 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Castillo e Frederico, 2010. 

Org.: autora, 2016. 
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 Podemos evidenciar na figura 4, que ao referir-se a globalização Castillo e 

Frederico (2010) enfatizam as esferas que são afetadas por este processo, entre elas a 

esfera material, a qual diz respeito a sistemas de telecomunicações e transportes, os 

quais tem evoluído constantemente dando a possibilidade de que haja a circulação 

necessária a produção, e a transmissão de informações e comando entre lugares 

distintos. 

 A esfera normativa, a qual tem por objetivo primordial a regulagem dos 

territórios técnica e politicamente em relação ao mercado mundial, ao qual praticamente 

todo o espaço foi submetido com o avanço da chamada globalização. Neste quesito, 

aspectos como padronizações na produção, certificações para garantir a qualidade das 

mercadorias e dos serviços prestados são agora pontos a serem implantados nas 

empresas que almejam manter-se dentro do sistema. 

 A efetivação das esferas citadas modifica uma série de aspectos que influenciam 

e são influenciados pela sociedade e pelo espaço, e que assim dão novas dinâmicas e 

lógicas aos territórios. Por este motivo torna-se imprescindível que as maneiras e teorias 

das quais nos utilizamos para compreender a realidade sejam também examinadas e 

adaptadas. Este é o caso do circuito espacial de produção, conforme esclareceremos nos 

parágrafos que se seguem. 

 Em consonância com o que Reis (2005) nos afirma de que “o estudo do que 

constitui o território tem objetos de aplicação em escalas muito diversas, desde o nível 

local infranacional, ao regional supranacional (p. 62-63)”, compreendemos que para 

efetivar o estudo acerca do território usado de Cianorte, onde se encontram as etapas de 

produção, distribuição, comércio e consumo de confeccionados de vestuário, que foram 

influenciados pela reestruturação produtiva e estabelecem relações que extrapolam os 

limites da região do município, o circuito espacial de produção pode ser um dos 

caminhos de análises, pois segundo Santos e Silveira (2006, p. 143):  

Para entender o funcionamento do território é preciso captar o movimento, 

daí a proposta de abordagem que leva em conta os circuitos espaciais de 

produção. Estes são definidos pela circulação de bens e produtos e, por isso, 

oferecem uma visão dinâmica, apontando a maneira como os fluxos 

perpassam o território.   

 Neste aspecto, torna-se mister compreender a origem do conceito. Moraes 

(1985), Castillo e Frederico (2010) Silva (2012) corroboram para o fato de que foi Marx 

quem primeiro pensou a contraditoriedade entre produção, distribuição, comércio e 
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consumo, visto que estas só teriam lógica se associadas à ideia de circulação para que de 

fato a apropriação do excedente se efetivasse. 

 No que tange as abordagens pelo cunho geográfico do tema, Moraes (1985) nos 

afirma que a formulação mais direta diz respeito ao “MORVEN: Metodologia para o 

Diagnóstico Regional”, tratada pelo Centro de Estudios del Desarrolllo (CENDES) da 

Universidade Central da Venezuela. Entre os coordenadores das pesquisas se encontram 

Sonia Barrios
17

 (2014) e Alexandro Rofmann, o qual propõe a caracterização de um 

circuito conforme exposto na figura 5: 

 

Figura 5: Caracterização de um circuito – Rofmann (1978) 

 

 

 

Vinculações diretas: relações técnicas de produção; 

 

Vinculações indiretas: origens do financiamento; 

 

A individualização do circuito é dada pelos agentes envolvidos em seu movimento. 

 

 

Captação de excedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rofmann, 1978 apud Moraes, 1985.  

Org.: autora, 2016. 

  

                                                 
17

 A qual já tratamos no início deste capítulo evidenciando suas pesquisa para o desenvolvimento de um 

esquema metodológico para abranger os espaços construídos em países periféricos e semiperiféricos. 
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 Para Moraes (1985), Rofmann (1978
18

 apud MORAES, 1985) apesar de estar em 

consonância com o que o autor supracitado expõe em seu trabalho, este acaba por 

realizar uma proposta regionalista, sem muita preocupação com a internacionalização, 

que é vista então como pano de fundo quando se pensa em circuitos de produção. Além 

disso, sua ótica se foca demais em processos sociológicos, não dando a devida 

importância para os processos econômicos, os quais Moraes (1985) defende em seus 

apontamentos sobre os circuitos. 

 É então que Milton Santos (1986) propõe o estudo sobre os Circuitos de Ramos, 

Circuitos de Firma e Circuitos Espaciais ou Territoriais. Moraes (1985) parte do 

pressuposto de que Santos retoma a perspectiva de produção e reprodução do espaço, 

abandonada por Rofmann (1978 apud MORAES, 1985). Para Santos (1986): 

a) Circuitos dos ramos de produção – nos dão através das relações técnicas que 

os presidem e das relações sociais correspondentes, a localização das 

atividades e aspectos relevantes da tipicidade ou especificidade dos lugares;  

b) Circuitos de firmas – nos permitem reconhecer relações econômicas em 

vários níveis e diferentes escalas, bem como relações sociais diretas e 

indiretas que provocam e controlam; 

c) Circuitos territoriais – nos dão a situação relativa dos lugares, a definição da 

respectiva fração do espaço em função da divisão do trabalho sobre o espaço 

total de um país.  

 Para o autor em cena, as modalidades do uso do território podem ser captados 

por ramos produtivos e por firmas, mas que o movimento dos circuitos territoriais – 

leia-se, circuitos espaciais produtivos -  é independente dos circuitos dos ramos e das 

firmas, pois o espaço não se define apenas pelas firmas e sua produção respectiva, mas 

também por uma série numerosa de outros fatores.  

 A denominação de circuito espacial de produção surge da necessidade de uma 

nova leitura referente aos circuitos regionais de produção (SANTOS; SILVEIRA, 

2006), visto que com a mudança nas atuais relações territoriais de trabalho, em virtude 

da reestruturação produtiva, estas não ficam mais presas a apenas um lugar, mas podem 

acontecer em várias regiões, não se limitando territorialmente. 

O mundo encontra-se organizado em subespaços articulados dentro de uma 

lógica global. Não podemos mais falar de circuitos regionais de produção. 

                                                 
18

 ROFMANN, Alexandro. Notas sobre subsistemas espaciais e circuitos de acumulação regional. 

CENDES, Universidade Central da Venezuela, Caracas, 1978. 
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Com a crescente especialização regional, com os inúmeros fluxos de todos os 

tipos, intensidades e direções, temos que falar de circuitos espaciais da 

produção. Estes seriam as diversas etapas pelas quais passaria um produto, 

desde o começo do processo de produção até chegar ao consumo final. 

(SANTOS, 1988, p. 17). 

 Neste ínterim, Castillo e Frederico (2010) enfatizam que para a compreensão dos 

circuitos espaciais de produção torna-se necessário que os pontos a seguir sejam 

identificados: 

a. Atividade produtiva dominante: analisar aspectos técnicos e normativos; 

b. Agentes envolvidos e círculos de cooperação: os agentes possuem localizações 

diferenciadas, tendo maior ou menor poder de movimentar a produção. Estes 

possuem objetivos e perspectivas próprias que se inter-relacionam nos círculos 

de cooperação. Sendo que os círculos de cooperação dentro dos circuitos 

espaciais de produção podem se dar: entre empresas, empresas e poder público 

local-regional-nacional, entre empresas e associações e organizações, 

instituições. Deve-se atentar também para as especificidades dos círculos de 

cooperação e as escalas de poder dos diferentes agentes; 

c. A logística e o uso e organização do território: analisar a circulação 

cooperativa, as condições materiais e o ordenamento dos fluxos que perpassam 

os circuitos. 

 Em relação ao último ponto, “c”, temos dois desdobramentos. Sobre a logística, 

Castillo e Frederico (2010) consideram que é por meio de sua dimensão infraestrutural 

que se estabelece a conexão entre a produção e as demais instâncias. Com relação a sua 

dimensão material: 

[...] as redes podem ser classificadas em linhas, cada vez mais extensas, e 

pontos, considerados como “nós” das redes, cada vez mais seletivos e 

dispersos. As linhas podem ser subdivididas em materiais e imateriais; 

extravertidas (vinculadas ao mercado externo) e intravertidas (voltadas para a 

integração territorial interna). Os pontos devem ser observados quanto às 

suas densidades técnicas e normativas, das quais decorre sua maior ou menor 

funcionalidade ao circuito espacial. (CASTILLO; FREDERICO, 2010, p. 

465). 

 Os autores ainda lembram que a realidade da rede pode ser social, e para tanto a 

regulação exercida pela política ao definir a propriedade, se esta é pública, privada ou 

até mesmo concedida, bem como o acesso a tais redes devem ser consideradas nos 

estudos e pesquisas. 

 Em relação ainda a logística Castillo e Frederico (2010) enfatizam que a 

localização das atividades é escolhida segundo os atributos materiais e normativos de 
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cada lugar. A análise da hierarquia dos lugares também se torna de especial atenção 

nesses estudos, onde há a identificação dos locais que produzem e abrigam o comando 

técnico da produção, dos lugares onde se produzem os fluxos e têm o comando político 

da produção. 

 O último tópico de análise sobre o item “c” se refere ao uso do território. 

Castillo e Frederico (2010) consideram que para analisar o uso e organização do 

território deve-se levar em consideração a quantidade, qualidade, distribuição e o 

arranjo espacial dos sistemas de objetos, identificando a maneira como estes são usados 

e como podem servir a circularidade da produção. Como resultado de tais preocupações 

durante o processo de pesquisa será possível resultar na conclusão da organização 

interna de subespaços, no uso seletivo dos sistemas técnicos e a forma com que são 

estabelecidas as relações com outros subespaços.  

 Seguindo algumas dessas prerrogativas podemos identificar entre as etapas de 

produção do jeans em Cianorte
19

, o design
20

 dos produtos e modelagem, visto que 

muitas das empresas são de origem local, o corte, costura, a lavagem, a finalização com 

aplicação de aviamentos, o processo de embalagem, distribuição, comércio nos 

diferentes shoppings e lojas na cidade. E o consumo que é realizado em vários estados 

do país, visto que muitos lojistas compram em Cianorte para revender. 

O circuito espacial de produção constitui-se em circuitos de acumulação que 

se estruturam conforme as etapas produção, circulação, comércio e consumo 

(Santos, 1986; Moraes, 1991) até que a matéria-prima seja transformada em 

consumo ─ logo, em dinheiro e lucro para o agente que comanda o circuito 

da produção. (SILVA, 2013, p.3). 

 No que tange aos processos pertencentes a um circuito espacial de produção de 

vestuário
21

, Silvana Silva (2012, p. 60) ao estudar os bairros do Brás e Bom Retiro em 

São Paulo evidencia que:  

O ramo do vestuário caracteriza-se por ter etapas do circuito altamente 

concentradas em alguns lugares, em geral em áreas de especializações 

(bairros, cidades ou regiões especializadas). Também se caracteriza por ser 

voltado ao mercado interno. (SILVA, 2012, p. 59). 

                                                 
19

 Tais etapas serão melhor descritas e elucidadas no terceiro capítulo desta dissertação. 
20

 Concepção de um produto (de vestuário) no que se refere a sua forma física e funcionalidade. 
21

 O Circuito Espacial de Produção de Jeans, com o qual trabalhamos, constitui-se em uma especialização 

do Circuito Espacial de Vestuário. 
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 E ainda, “este circuito divide-se em quatro grandes etapas: I- Produção; II - 

Distribuição; III- Comercialização e IV- Consumo”. Para tanto, estes serão as etapas das 

quais nos atentaremos nesta pesquisa.  

 Neste aspecto, Denis Silva (2013b) ao estudar o circuito canavieiro em Alagoas 

corrobora para o fato de que “o circuito espacial de produção canavieiro é formado por 

um circuito maior e por circuitos complementares, onde a articulação entre estes se 

realiza através dos círculos de cooperação, possibilitando que cada um alcance suas 

metas” (SILVA, 2013b, p. 86). Em consonância com este autor, compreendemos que 

quando tratamos do circuito espacial de produção de vestuário, este somente é 

compreensível sem considerarmos que existem circuitos complementares. 

 Para tanto, a figura 6 apresenta a complementariedade dos circuitos espaciais de 

produção:
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Figura 6: Circuitos de Produção Complementares ao Circuito Espacial de Produção de Jeans 
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 Um dos circuitos complementares que diz respeito à matéria prima da indústria 

confecções é o circuito espacial de produção têxtil (figura 6), onde, a grosso modo, 

podemos considerar que o processo se inicia com a chegada do algodão e de insumos 

que serão fiados e transformados em tecidos, para serem distribuídos, comercializados e 

consumidos então pelo circuito espacial de produção de vestuário ou de jeans. No 

entanto, antes deste ainda pode existir o circuito espacial de produção de algodão, ao 

qual fará parte a semente, os insumos de preparação do solo, o maquinário, etc. Neste 

ponto compreendemos a complementariedade dos circuitos. 

 “Existem circuitos extremamente dispersos, e outros altamente concentrados 

espacialmente” (MORAES, 1985, p. 24). Utilizando esta lógica como caminho de 

análise há a possibilidade de compreender todo o processo produtivo, além de 

identificar outros dados necessários à compreensão das ações desenvolvidas no 

território com fim de potencializar a (re)produção do capital. 

O diferencial que se observa no uso da categoria circuito espacial de 

produção é que, em grande medida, resolve-se o problema da complexidade 

da divisão das atividades econômicas em setores e assim identificamos o 

circuito. Desse modo, a Geografia Econômica não precisa ser uma Geografia 

da Indústria ou dos Serviços ou do Consumo, pois as etapas do circuito 

espacial de produção estão conectadas e criam materialidades, ou seja, criam 

uma divisão territorial do trabalho, que por sua vez vai condicionar a própria 

existência dos circuitos. (SILVA, 2013, p.7). 

Silva (2011) corrobora para o debate criado em torno da Divisão Territorial do 

Trabalho – DTT. Segundo ela, essa repartição do trabalho, é a distribuição do trabalho 

morto, representado pelo sistema de objetos. Este por sua vez é efetivado através de 

ações, sendo elas condicionadas por elementos do território pré-existentes, ou seja, a 

divisão territorial pretérita, a divisão do trabalho passado. 

Ao longo do tempo, cada lugar é alvo de sucessivas divisões do trabalho. 

Mas esse mesmo lugar visto num corte temporal, isto é, num momento dado, 

acolhe simultaneamente várias divisões do trabalho. Como estas não se 

realizam independentemente dos fluxos, superpõe-se nele também diversos 

circuitos de produção. (SANTOS; SILVEIRA, 2006, p. 144). 

Assim, “lugares e regiões se especializam em determinadas etapas de diferentes 

circuitos espaciais produtivos, ampliando a divisão territorial do trabalho e tornando-se 

submissos a ordens e lógicas externas” (CASTILLO; FREDERICO, 2010, p. 470). Para 

tanto:  

Os circuitos espaciais de produção e os círculos de cooperação no espaço 

devem, então, serem discutidos na ótica da mundialização do espaço 

geográfico e da globalização das relações sociais de produção. Trata-se de 
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clarificar instrumentos conceituais para compreender a divisão espacial do 

trabalho em múltiplas escalas. Para tanto, deve-se buscar a lógica territorial 

da internacionalização do capital [...]. (MORAES, 1985, p. 3). 

 Os circuitos passam a ser vistos como espacialidade da circularidade da 

produção e suas etapas, e Círculos de Cooperação, até então não tratados neste texto, 

devem ser vistos “como fundamentos da divisão espacial da produção” (MORAES, 

1985, p. 11). Afinal: 

Nesse processo se estabelecem círculos de cooperação no espaço que 

integram diferentes lugares numa mesma circularidade (de mercadorias e de 

capitais). Estes círculos desempenham hierarquias, especializações, fluxos. 

Suas sobreposições delineiam a divisão territorial do trabalho. É no seu 

interior que se movimentos os processos de transferência geográfica de valor. 

No plano local, a capacidade de internacionalização do excedente será o 

elemento definidor de sua posição relativa no espaço mundializado. 

(MORAES, 1985, p. 25). 

 Neste sentido, Silva (2013) afirma que os círculos de cooperação possibilitam a 

relação entre agentes e lugares, visto que os projetos de empresas se sobressaem, pois as 

trocas também se tornam mais intensas, o que por consequência exige a cooperação. 

Moraes (1985) assevera que estas novas formas de cooperação rompem com os círculos 

tradicionais de cooperação que ocorriam no espaço.  

os círculos de cooperação no espaço, por sua vez, tratam da comunicação, 

consubstanciada na transferência de capitais, ordens, informação (fluxos 

imateriais), garantindo os níveis de organização necessários para articular 

lugares e agentes dispersos geograficamente, isto é, unificando, através de 

comandos centralizados, as diversas etapas, espacialmente segmentadas, da 

produção. (CASTILLO; FREDERICO, 2010, p. 464/5). 

 Tais aspectos se dão em virtude de quanto de poder cada ator é capaz de ter para 

poder ampliar os círculos de cooperação que podem chegar ao nível global, porém em 

casos onde os atores tem menos poder, lhes cabe a contiguidade para existirem, pois a 

criação de materialidades e fluxos é reduzida (SILVA, 2013). 

 Ainda para Santos (1986) deve-se buscar a detecção do lugar concreto na 

geração da massa de lucro de cada agente, como resultado do funcionamento do 

mercado e do poder de negociação desse agente. Para tanto, existem dois caminhos: a) 

distinguir claramente os aspectos técnico-organizativos próprios de cada circuito de 

produção, considerando que em conjunto ou separadamente eles permanecem abstratos 

até a sua realização objetiva, concreta, em uma fração do espaço total; e b) identificar as 

relações econômicas que presidem a atividade seja de grupos econômicos, seja de 

firmas constituídas por uma família ou indivíduos. 
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 Por meio destes aspectos será possível então compreender não só o uso do 

território, mas identificar como se dão as relações existentes entre os agentes nos 

círculos de cooperação, e como de fato se efetiva a (re)produção do capital através das 

atividades de produção, distribuição, comércio e consumo do jeans em Cianorte, 

compreendendo desta maneira a totalidade existente nos circuitos. 

 Seguimos agora para o debate em torno da indústria têxtil e confecções, visando 

elucidar os aspectos históricos, bem como as ações governamentais no que tange a 

industrialização nacional. A partir então, abordaremos o Norte do Paraná, e a mudança 

na base produtiva. Por fim, trabalharemos a discussão em torno das diferenças 

conceituais entre Cadeia Produtiva Têxtil e de Confecções e Circuito Espacial de 

Produção. 
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CAPÍTULO II 

A INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÕES  

NO BRASIL E NO PARANÁ: UMA ANÁLISE GEOGRÁFICA 

 

Dando continuidade a nosso trabalho, após termos discutido os conceitos 

estruturantes, nos ateremos em elucidar questões referentes a nosso objeto de estudo 

enquanto o Circuito Espacial de Produção de Jeans, com recorte para as Lavanderias 

Industriais. 

Desta maneira, seguiremos com algumas considerações sobre da indústria no 

Brasil, com ênfase para o apoio conferido aos tipos de indústrias em determinados 

períodos. Seguiremos com a contextualização sobre o setor têxtil e de confecções, onde 

apresentaremos dados referentes ao nível internacional, como os principais produtores 

de têxteis e vestuário; a nível nacional com os principais estados com vínculos ativos na 

produção de confeccionados; até chegar ao cenário do Paraná, com destaque para a 

região Norte paranaense e o município  de Cianorte. 

Por fim, exporemos sobre as características da Cadeia Produtiva Têxtil e de 

Confecções, bem como realizaremos o debate em torno da diferença entre este conceito 

e o conceito de Circuito Espacial de Produção, visando estabelecer alguns apontamentos 

para seguir para o capítulo III, onde de fato apresentaremos os resultados encontrados 

em campo. 

 

2.1 Considerações acerca da indústria têxtil e confecções 

 

A indústria é um fenômeno espacial, e nas preocupações em estudos sobre ela 

estão questões referentes à extensão em que ocorrem espacialmente este fenômeno, a 

frequência, sua repartição, a correlação das partes do todo na busca da compreensão da 

conexão entre elas, a dinâmica da situação onde ocorrem através de sua atividade em 

desenvolvimento (SILVA, 1988).  

 A instalação da indústria irá se efetivar perante o atendimento dos mais 

diferentes pontos que venham a reforçar a (re)produção e circulação do capital: 

A industrialização se processa por iniciativas particulares e/ou 

governamentais, mobilizando os diferentes elementos constituintes da 

atividade industrial (máquinas, mão de obra, matérias primas, energia) tendo 
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em vista fatores industriais existentes (mercado consumidor, financiamentos). 

(MAMIGONIAM, 2010, p.93). 

Assim podemos compreender que a partir dos interesses de certos agentes, como 

empresários ou agricultores que tenham a disponibilidade de excedentes de capitais, 

bem como a própria ação pública, através das tomadas de ações pelo Estado, a 

industrialização pode se efetivar. 

 Além dos fatores descritos por Mamigoniam (2010), ainda se fazem presentes 

questões referentes a presença de sistemas de circulação, transporte e logística para que 

de fato a produção possa circular e ser comercializada nos diferentes lugares. No que 

tange a este aspecto Silveira (2011) afirma que a Geografia da Circulação, Transportes e 

Logística busca compreender as consequências de tais ações no espaço, e o modo como 

elas sofrem interferência do mesmo; chamando a atenção para a correlação existente 

com o movimento circulatório do capital. Em consonância com o conceito de Circuito 

Espacial de Produção, o qual estabelece a ligação entre produção-distribuição-comércio-

consumo, podemos entender a relação entre os elos, desde a produção ao consumo; 

onde não há uma etapa mais importante que a outra, mas ocorre a complementaridade. 

 Compreendemos desta maneira, que o importante para a indústria é também 

questões como o transporte, pois não adianta apenas produzir, mas fazer com que os 

produtos circulem para que possam ser consumidos em outras localidades. O transporte 

da produção então torna-se fundamental para a evolução do capitalismo através do 

complexo processo de circulação do capital, visto que o capitalismo industrial acelera 

ou encurta este movimento com o auxílio da logística e dos transportes, possibilitando 

agregar valor à mercadoria. 

 “O uso do território pode ser definido pela implantação de infraestruturas, para 

as quais estamos igualmente utilizando a denominação sistemas de engenharia, mas 

também pelo dinamismo da economia e da sociedade” (SANTOS; SILVEIRA, 2006, p. 

21). Assim podemos considerar o fato de que as técnicas utilizadas como sistemas de 

engenharia (telecomunicações, energia elétrica, etc.) nos permitem avançar neste 

debate, visto que podem dar maior fluidez ao território, o que torna a comunicação e 

circulação mais eficazes.  

 Assim, por meio de técnicas que possibilitem a implantação de tais atributos em 

determinados lugares, principalmente para conferir movimento e eficácia ao processo, 

visando estruturar um sistema circulatório de capital; este acaba por produzir e 

reproduzir o espaço (SILVEIRA, 2011). “A concentração geográfica das indústrias é 
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pois o resultado das diversas formas de concentração técnica e financeira, e da criação 

de meios favoráveis à implantação industrial”. (GEORGE, 1991, p. 11). 

E ainda: 

[...] nesta repartição das indústrias mais novas, a localização precisa dos 

estabelecimentos industriais está sujeita, como a das primeiras indústrias, à 

dupla influência de fatores naturais (presença de energia e de matérias-

primas) e de fatores humanos, desde a existência de mercados de venda e de 

bases de recrutamento de mão de obra, até a realização de condições de 

segurança de investimentos, que são condições políticas. (GEORGE, 1991, p. 

12). 

 Desta forma, o Estado é aquele que acaba criando as condições que 

proporcionam ao investidor privado a segurança econômica, que estes necessitam para a 

implantação das indústrias nas cidades.  Para Lamoso (2009) os investimentos na 

implantação de infraestruturas no Brasil sempre estiveram atrelados à participação ativa 

do Estado, sendo que os territórios, pelos usos diferentes que têm, impactam e são 

impactados de formas distintas quando recebem os mesmos tipos de investimentos. 

 A sociedade e a economia estão sempre em movimento se adaptando e 

remodelando conforme os interesses dos agentes que neles atuam, as infraestruturas são 

o suporte para a produção, a circulação e o consumo de mercadorias geradas pelas 

atividades produtivas, além de serem um dos elementos organizadores e produtores do 

espaço, influenciando no desenvolvimento econômico e definindo características dos 

processos de acumulação (LAMOSO, 2009). 

 Compreendemos que são em partes as infraestruturas implantadas pelo Estado as 

responsáveis por constituir um território atraente aos interesses das empresas, sendo um 

atrativo no momento de instalação ou realocações industriais, mais uma das implicações 

advindas da busca pela produtividade e lucro a partir da reestruturação produtiva.   

 Após esclarecermos alguns fatos acerca da industrialização e deste processo ser 

de fato espacial, podemos seguir com os apontamentos sobre como a indústria 

têxtil/confecções se manifestou no processo de industrialização nacional. Para tanto, 

Mendonça (2004) afirma que foram os ramos têxtil e alimentício aqueles de maior 

destaque inicialmente, pois já no início do século XX a indústria têxtil
22

 representava 

29,3 % na estrutura industrial do país. 

                                                 
22

 Neste momento o termo Indústria Têxtil diz respeito ao processamento têxtil e à etapa da produção da 

confecção, pois não haviam outras delimitações para os demais processos, sendo este um termo 

generalizador. 
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Nesse mesmo período inexistiam indústrias pesadas, afetando os objetivos e 

ações voltadas para o desenvolvimento de um país urbano industrial, visto que esta 

indústria é uma das mais necessárias para o desenvolvimento econômico do país. 

Mendonça (2004) considera este o ponto fraco, pois o país se tornava dependente da 

tecnologia importada. 

Somente a partir dos anos de 1937
23

 passou-se a buscar o fortalecimento do setor 

de bens de produção, aqueles bens que servem para produzir outros bens, ou seja, 

máquinas e instalações para indústrias (MENDONÇA, 2004). Nesta época poucas são 

as ações realizadas para a indústria têxtil, pois o país voltou-se para outros setores. O 

mesmo viria a ocorrer nas décadas seguintes, no governo Juscelino Kubitschek (1956-

1961), onde a industrialização buscou o desenvolvimento da indústria de bens duráveis, 

ou seja, produção de automóveis, eletrodomésticos, etc.  

No que tange a esta discussão, segue abaixo na figura 7 uma organograma dos 

tipos de indústrias para melhor visualização: 

                                                 
23

 Com o regime do Estado Novo (1937-1945), conhecida como Era Vargas. 
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Figura 7: Tipos de Indústria 

Org.: autora, 2016. 

Percebemos com a figura 7 que a indústria de base é a responsável por produzir 

a matéria prima para a indústria de transformação, que poderá segmentar-se em 

indústria de bens de produção, dos quais resultarão insumos para a indústria de bens de 

consumo. Ou seja, ao focar os incentivos em indústria de base e de bens de produção, 

buscava-se não ser tão dependente de importações de maquinário para as demais 

indústrias.  

Cabe ainda ressaltar que ao longo da construção da sociedade e do território 

brasileiro, várias tendências e tomadas de decisões levaram a constituição de uma região 

concentrada, proporcionada segundo Santos e Silveira (2002) em partes pela revolução 
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dos transportes, que propiciou a São Paulo e região, juntamente com outros fatores, 

aumentar rapidamente o volume da produção industrial e diversificá-la. Assim, a 

indústria paulistana ganhou destaque, se afirmando como a grande metrópole fabril do 

país. 

 Após a consolidação das indústrias e do desenvolvimento da região concentrada 

(SANTOS; SILVEIRA, 2002), há a partir da década de 1970 um movimento de 

desconcentração industrial. Segundo Lencioni (1996) a teoria se refere ao processo 

ocorrido na cidade de São Paulo e sua região metropolitana, onde houve uma 

reorganização espacial das indústrias, período em que o Governo Federal passou a 

incentivar as unidades industriais a se instalarem no interior do Brasil e em regiões 

menos industrializadas. 

 Contudo, autores como Sposito (2010) também alertam para o fato de que tal 

processo contribuiu em partes para que houvesse o acirramento das disparidades 

regionais e da divisão regional do trabalho. Não conseguindo cumprir com a proposta 

de levar o desenvolvimento e crescimento por meio da indústria a todos os territórios 

brasileiros, contexto esse que presenciamos, em maior ou menos grau, nos dias de hoje. 

 Tendo iniciado o debate deste capítulo com breves considerações acerca da 

industrialização brasileira, bem como os períodos em que os tipos de indústria, como as 

de bens intermediários-bens de produção-bens de consumo, tiveram mais ou menos 

visibilidade, seguiremos com o tema visando esclarecer como se deu o desenvolvimento 

da indústria têxtil/confecções nacional e como este setor se encontra no estado 

paranaense e no município de Cianorte. 

 Para tanto, torna-se necessário realizar o resgate histórico da indústria 

têxtil/confecções, destacando pontos no que tange ao cenário nacional, para 

posteriormente desvendar como se deu a consolidação do setor no Norte do Paraná. 

 Demos continuidade a partir da formação socioespacial do Brasil, que apresenta 

períodos de economia baseada na exportação de produtos primários como o açúcar no 

século XVII, o ouro registrando seu ápice em 1760, o algodão colocando o Brasil na 

quinta posição de maior país exportador para a Grã Bretanha em 1807, o fumo e a 

aguardente de cana pela troca de escravos negros, e posteriormente o café, alcançando 

um crescimento de cinco vezes na exportação em 1850 (BECKER; EGLER, 1994).  

 Para Prado Junior (1987) no período colonial entre as principais indústrias se 

encontravam a do ferro e a têxtil, ambas contavam com abundante matéria prima e um 

mercado local de relativa importância. Para se tornarem comercialmente organizadas 
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buscavam a independência do poder de mando exercido pela colônia. Em relatório o 

Marquês de Lavradio, Vice-Rei do Rio de Janeiro, adverte sobre a concorrência que tais 

atividades faziam com o Reino, e de estarem tornando os povos da colônia 

independentes, o que não era aceitável aos olhos de Portugal. 

 Houve então a intervenção sobre algumas fábricas que estariam assumindo uma 

grande visibilidade. Em 5 de janeiro de 1785 um alvará mandava extinguir as 

manufaturas têxteis da colônia, exceto aquelas que produziam panos grossos de algodão 

utilizados para a vestimenta dos escravos ou para uso em sacarias. Somente em 1808 

ocorreu a revogação do alvará em virtude da chegada da Família Real Portuguesa ao 

Brasil, porém a manufatura têxtil brasileira enfrentava a concorrência de tecidos 

ingleses, favorecidos pelo franqueamento, ou seja, pela isenção de impostos do 

comércio externo da colônia devido a tratados realizados.  

 Tal cenário se deu em virtude de no ano de 1703 ser assinado o Tratado de 

Methuen entre Portugal e Inglaterra, onde os ingleses se comprometiam em comprar 

vinho apenas dos portugueses, e estes últimos deveriam adquirir apenas os tecidos de 

origem inglesa  (MENDONÇA, 2004). 

 Desta maneira, para Mendonça (2004) o início do dinamismo econômico 

brasileiro se iniciará somente depois de 1850, quando a Lei Eusébio de Queiroz 

colocava fim ao tráfico oficial de escravos para o Brasil. Posteriormente as atividades 

ligadas à agricultura iriam propiciar o crescimento no número de fábricas, visto que os 

excedentes de capitais gerados através da exportação do café iriam ser aplicados em 

outros setores, que não a agricultura. 

 Segundo Santos e Silveira (2002) em 1881 existiam 44 estabelecimentos têxteis 

no Brasil, sendo que somente o estado do Rio de Janeiro produzia cerca de 8,8 milhões 

de metros de tecidos, seguido da Bahia com 3,559 milhões de metros, São Paulo com 

1,97 milhões de metros, seguidos do estado de Minas Gerais com 361 mil metros de 

tecido produzidos, em partes propiciadas pela utilização da máquina a vapor em fábricas 

de tecido desde o ano de 1869 (MENDONÇA, 2004). 

 Percebe-se nos dados acima que a cidade carioca possuía grande importância na 

concentração da indústria brasileira visto que “até fins do século XIX, a maior 

concentração de capital industrial no Brasil deu-se na cidade do Rio de Janeiro, que só 

perderia tal posição na segunda década do século XX, quando seria suplantada por São 

Paulo” (MENDONÇA, 2004, p.17). 
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 Os momentos que se seguiram marcaram as principais características da 

industrialização brasileira desta fase. Primeiro, havia subordinação ao capital cafeeiro 

em relação à criação de infraestruturas e o grande fluxo de mão de obra relacionada ao 

fim da escravidão, que se faziam presentes na cidade. A segunda característica é o 

domínio das indústrias de bens correntes, como a alimentícia, de tecidos e vestuário, 

sendo que o mercado consumidor eram os trabalhadores das próprias fábricas. Assim, 

em 1920 as indústrias têxteis representavam cerca de 29,3% do total de 

estabelecimentos. A terceira característica diz respeito à inexistência de indústrias 

pesadas na época, sendo que estas são a base para a não dependência da tecnologia 

estrangeira (MENDONÇA, 2004). 

 Sendo assim, o que mais chama a atenção para a economia e o início da 

industrialização no Brasil diz respeito à dependência que envolvem os pontos citados 

acima, com base em Mendonça (2004), com a produção de café. O período cafeeiro no 

Brasil no início do século XX foi aquele que em partes esteve ligado à criação de 

equipamentos que permitiram seu uso posterior em favor do crescimento da indústria. 

 Sobre a industrialização brasileira Becker e Egler (1994) elucidam que apesar do 

complexo exportador cafeeiro ter entrado em crise no ano de 1929, este havia criado 

condições que propiciaram a instalação de indústrias com vistas à substituição das 

importações. 

As iniciativas estatais no Brasil decorreram de mudanças ocorridas no poder 

político. A revolução de 1930 enfraqueceu a aristocracia rural e significou a 

ascensão de um governo de tendências nacionalistas, que se preocupou 

particularmente em implantar indústrias de base. (MAMIGONIAM, 2010, 

p.96). 

A partir de 1950 houve um maior afluxo de capital estrangeiro no Brasil, além 

do incremento na produção de bens de consumo e de produção. Já em 1960 há o 

aumento da concentração das empresas e ao mesmo tempo intervenção estatal; assim 

como, o aumento da capacidade de exportação e do início das políticas de incentivos 

fiscais (SILVA, 1988). 

Neste mesmo período o Governo investia em infraestruturas e bens 

intermediários; as companhias estrangeiras em bens de capital, de consumo duráveis e 

não duráveis; as companhias nacionais em comércio e serviços; ficando os sistemas 

bancários a cargo do Estado (SILVA, 1988). 
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 Já no período posterior a II Guerra Mundial, a economia mundo registrou um 

crescimento vigoroso (BECKER; EGLER, 1994), como os Estados Unidos tornava-se 

um país hegemônico o Brasil que estava em ligação direta com ele foi influenciado.  

Ao estudar o desempenho da indústria têxtil brasileira- a mais desenvolvida 

na época durante e após - a 2ª Grande Guerra Mundial verificamos não 

somente as transformações de sua estrutura produtiva na medida que com os 

vultosos lucros do período bélico a colocaram na competição com o produto 

estrangeiro no mercado nacional e internacional no imediato pós-guerra. 

Observamos, também, o alcance das negociações sobre as questões da 

cooperação econômica entre Brasil e Estados Unidos durante a Guerra, 

quando notamos a formidável progressão das relações comerciais do Brasil 

com os países aliados, em particular do aumento da produção brasileira de 

produtos têxteis para atender a economia de guerra para mostrar como a 

economia de guerra propiciou lucros formidáveis à industrial têxtil, de modo 

a desencadear no imediato pós-guerra a modernização do parque têxtil 

nacional. (CLEMENTINO, 2012, p. 10). 

  Neste sentido, o autor em tela relata a ligação entre o desempenho da indústria 

têxtil nacional e o desempenho comercial durante e após a II Guerra Mundial com 

países aliados, propiciando lucros e a modernização do parque têxtil brasileiro.  Nas 

décadas que se seguiram, principalmente a partir de 1960, ocorreram grandes mudanças 

alicerçadas nas tomadas de decisão do Estado: 

A modernização da economia foi alcançada [...] As três mudanças estruturais 

fundamentais que ocorreram simplesmente aceleraram um processo já 

iniciado na década de 50. A primeira delas foi o deslocamento do eixo 

dinâmico da economia, do setor agrícola para o industrial [...] A segunda 

mudança estrutural foi o deslocamento definitivo do setor exportador como 

base do crescimento. (BECKER; EGLER, 1994, p. 142). 

 A segunda mudança, o setor exportador visto como base para o crescimento 

repercutiu na indústria de confecções, visto que esta tem sua produção voltada para o 

mercado interno, principalmente em período mais recente; porém apesar do setor 

industrial ser compreendido como o mais dinâmico, foi o complexo agroindustrial o que 

mais recebeu incentivos, pois fornecia matéria prima para a indústria e para exportação 

(BECKER; EGLER, 1994). Nos períodos posteriores, que dizem respeito às últimas 

décadas do século XX, houve a tentativa de uma reestruturação da distribuição das 

unidades espaciais pelo território brasileiro, pois desde 1945/1950 São Paulo havia se 

afirmado enquanto uma cidade concentradora das atividades industriais (SANTOS; 

SILVEIRA, 2002).  

 No que tange a este debate, Sposito (2010, p. 4) ao falar de cidade e de produção 

industrial caracteriza o estado de São Paulo pelos seguintes fatores organizados no 

quadro 3:  
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Quadro 3: São Paulo – características da cidade e da produção industrial 

Fator Característica 

1 
A difusão urbana apresenta-se no tipo reticular e está associada ao movimento 

de concentração e desconcentração econômicas e espaciais, e orienta e redefine 

estruturas e formas espaciais (pelo menos nos últimos trinta anos). 

2 
A desconcentração, sobretudo da atividade industrial, não se realiza de forma 

homogênea, mas acentua a divisão regional do trabalho e, ainda mais, as 

disparidades regionais. 

3 
A desconcentração ocorreu sobre bases fordistas que orientaram o processo de 

desenvolvimento, ou seja, há uma expansão territorial urbana e uma ampliação 

dos papéis (de gestão capitalista) da metrópole paulista. 

4 As lógicas territoriais que orientavam a localização industrial eram 

comandadas pelos fatores decorrentes da economia de aglomeração. 

Fonte: Sposito, 2010, p. 4. 

Org.: autora, 2016. 

 O autor supracitado conclui expondo que o resultado do processo de 

desconcentração se manifestou pela concentração de capitais e atividades produtivas 

onde já havia o parque industrial mais considerável do país.  Santos e Silveira (2002) 

consideram que há o processo inverso, ou seja, a desconcentração da produção 

industrial se tornou possível em partes aos desdobramentos advindos da divisão 

territorial do trabalho.  

Tal constatação pode ser evidenciada através dos indicadores da tabela 1. Nela 

podemos notar os valores que a região Sul possuía em 1970 e seu crescimento 

significativo duas décadas depois, no ano de 1990 para o número de estabelecimentos 

industriais, para pessoal ocupado e para o valor da transformação industrial em dólares. 

 

Tabela 1: Região Sul após a desconcentração industrial de São Paulo 

 1970 1990 

Estabelecimentos 14.534 43.969 

Pessoal ocupado 358.100 2.520.493 

Valor da transformação 

industrial – US$ 
1.343.666.303 15.299.863.312 

Fonte: Santos e Silveira, 2002, p.107. 

Org.: autora, 2015. 
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 Analisando os dados apresentados na tabela 1 sobre o pessoal ocupado na 

indústria, estes chamam a atenção visto que no ano de 1970 havia apenas 358 mil 

pessoas trabalhando nas indústrias, e no ano de 1990 esse número chega a 2.520.493 

milhões, há desta maneira um crescimento expressivo de empregos na indústria, o que 

pode ser relacionado ao processo de urbanização e industrialização brasileiro. 

Todo o processo de desconcentração influenciou a instalação de indústrias em 

vários estados, em alguns mais e em outros menos; entre eles, incluiu-se também o 

Paraná. No entanto, ao tratar sobre a região Norte do estado, mais especificamente sobre 

o setor confeccionista Vietro (2011) afirma que: 

A industrialização do Norte do Paraná se dará como resposta e como 

alternativa às alterações pelas quais a região passará a partir da década de 

1970. E a industrialização paranaense encontra-se inserida no processo de 

industrialização brasileiro empreendido à partir da década de 1930. Quando a 

economia mundial inicia um período de crise de acumulação (1973 em 

diante), o Paraná moderniza-se, industrializa-se e esse processo deve-se em 

parte a um conjunto de iniciativas individuais num contexto socioespacial em 

transformação. (VIETRO, 2011, p. 32). 

 Chamamos a atenção para os fatos que o autor em tela nos apresenta no 

fragmento acima: primeiro, a região Norte do estado se industrializa após os impactos 

tidos na década de 1970, podemos elencar aqui a crise na produção da cultura do café, 

que começou a esgotar seu auge já na década de 1960 (OLIVEIRA, 2001; PADIS, 

2006), seguida pela Geada Negra na região Norte paranaense em 1975 (POZZOBON, 

2006; BRAGA; CURADO, 2014; MEU PARANÁ, 2015). 

 Segundo, a industrialização paranaense se insere no processo de industrialização 

nacional de 1930; isto nos põe o fato de que o Paraná sente também os movimentos dos 

processos nacionais, como a desconcentração industrial.  

 Terceiro ponto, o qual nos parece instigador no que tange ao avanço desta 

pesquisa: a economia mundial em crise a partir de 1973 foi o período em que o Paraná 

se modernizou visando a industrialização, sobretudo movido por iniciativas individuais.  

 Tendo posto estes pontos, podemos adentrar o debate sobre estas ações 

individuais aqui consideradas como uma das questões dentro do desenvolvimento 

endógeno, que ponderamos pertinente no caso da industrialização de Cianorte. Para 

tanto, Oliveira (2013) ao referir-se sobre as teorias de crescimento cita o período mais 

recente referenciado como crescimento endógeno, conforme evidenciado na figura 8, 

sendo ele políticas e ações na organização produtiva com especificidades conforme os 

lugares, ou seja, uma nova teoria de crescimento.  
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Figura 8: Determinantes do Crescimento Endógeno 

 

 

Fonte: Oliveira, 2013. 

Org.: autora, 2016. 

 

 Oliveira (2013) considera este momento com sistematização a partir do final da 

década de 1990. No entanto Campos, Caleffi e Souza (2005) evidenciam em seus 

escritos que esta teoria já vinha sendo debatida entre pesquisadores no final dos anos de 

1980, nos levando a concluir que a industrialização de Cianorte pode também estar 

ligada a estes fatores, uma vez que a mesma iniciou-se no final da década de 1970, com 

desenvolvimento nos anos de 1980, efetivada, sobretudo, por agentes locais
24

. 

 Ainda sobre o aspecto endógeno no desenvolvimento, este “refere-se ao fato de 

o desenvolvimento ser determinado por atores internos à região, sejam eles empresas, 

organizações, sindicatos ou outras instituições” (CAMPOS; CALEFFI; SOUZA, 2005, 

p.163-164).  

 Para tanto, partimos do pressuposto de que o cenário da industrialização de 

Cianorte foi influenciado tanto por fatores endógenos como exógenos, e que a 

conjuntura traçada internacionalmente também afetou a produção nacional, bem como 

reorganizou os modos de produção: 

A partir da década de 1990 houve uma reorganização do circuito espacial do 

vestuário no mundo com rebatimentos no território brasileiro. A produção, 

circulação, comércio e o consumo receberam interferências do tempo da 

globalização, ou seja, houve uma racionalização maior dos sistemas 

produtivos por meio da adoção de inovações organizacionais como a 

subcontratação e a terceirização. Esse processo fica evidente com o 

                                                 
24

 Sobre a atuação de agentes locais nas primeiras ações com vistas a industrialização de Cianorte, este 

assunto será explanado de fato no capítulo III. 
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aprofundamento da divisão técnica e territorial do trabalho. (SILVA, 2012, p. 

158). 

 Silva (2012) cita acima a racionalização dos sistemas produtivos, conduzindo a 

sua melhor racionalização por meio de novas formas de organização, culminando em 

subcontratações e terceirizações; neste caso, no ramo de confecções. De certo modo, 

tais mudanças fazem parte da Reestruturação Produtiva vivenciada em nível global, com 

rebatimento nos territórios nacionais. Tal processo foi desencadeado no Brasil em 1970; 

no entanto, foi na década de 1990 com a abertura comercial que de fato as mudanças no 

processo produtivo decorrentes da reestruturação produtiva ganharam ênfase. 

 Os rebatimentos puderam ser evidenciados de maneira mais visível nas 

realocações de unidades fabris, fato ligado em partes com a questão da desconcentração 

industrial da qual nos referimos neste texto. Para tanto, apresentamos a seguir a tabela 2, 

com dados coletados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), por meio do 

Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET), do Ministério do 

Trabalho e do Emprego (MTE). 
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Tabela 2: Os 10 estados brasileiros com mais vínculos ativos na produção de 

confecções/vestuário (1985-2015)
25

 

 UF 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

1 SP 364.387 371.304 124.611 110.694 134.824 170.749 142.889 

2 SC 71.215  83.513  46.048  55.176 74.418 102.440 103.219 

3 MG 67.492 84.393 35.600  47.121  62.742  75.969 64.233  

4 PR 15.903 27.492 17.180 31.084  49.241 72.393 58.349 

5 CE 29.344  35.008 19.152 30.632 34.762  52.818 48.018  

6 RJ 81.034 95.031 43.754 40.324  39.325  54.684  45.956 

7 GO 5.635 9.492 8.021 15.293  19.218 22.672 21.845  

8 PE 23.209 27.570  4.895 9.760 12.032 20.160  20.992 

9 RS 30.063 33.902  12.069 13.183  14.923  21.463  19.119 

10 RN 12.689 11.744  3.105 4.433 9.455 22.897 17.366 

Fonte: RAIS. 

Org.: autora, 2016. 

 Percebemos a partir da análise da tabela 2 que ao mesmo passo que São Paulo 

perde pessoal ocupado, outros estados começam a se tornar mais expressivos na relação 

de empregos deste setor. Com destaque para o Paraná que desde 2005 ocupa a quarta 

colocação nacional de empregos, somente atrás de São Paulo (1º colocado), como já 

evidenciamos ser o principal polo produtor, Santa Catarina (2º colocado), estado 

destaque na consolidação de grupos de empresas nacionalmente difundidas, e Minas 

Gerais (3º colocado).  

 Notemos que de 2010 para 2015 apenas Santa Catarina e Pernambuco não 

perdem pessoal ocupado. Esses dados nos remetem tanto a “crise econômica” 

vivenciada no Brasil, que causou a queda de consumo, aumentando o desemprego, 

principalmente na indústria de transformação; quanto nos remete a questão de que por 

                                                 
25

 Durante a coleta de dados do sistema a variável setorial divergiu devido às classificações de atividades 

econômicas estabelecidas nos diferentes períodos. Entre os anos de 1985 a1993 a classificação utilizada 

nos dados do RAIS estava baseado no IBGE Subsetor, como “Indústria Têxtil do Vestuário e Artefatos de 

Tecido”. Entre os anos de 1994 a 2005 a classificação era CNAE 9.5 ou 1.0 Grupo, como “Confecção de 

Artigos do Vestuário”; e dos anos de 2006 a 2015 no CNAE 2.0 Grupo, “Confecção de Vestuário e 

Acessórios”, esta sendo o formato de classificação mais recente adotado pela Comissão Nacional de 

Classificação (CONCLA). 
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incentivos políticos e fiscais
26

 destes dois estados, os mesmo não tenham sentido o 

movimento de retração na produção. 

 O aumento dos empregos entre os anos de 2000 a 2010 no setor nos estados do 

Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte – que se encontram entre os dez estados com 

maiores valores em vínculos ativos (tabela 2) – pode ser atribuído ao aumento do 

consumo de bens de consumo não duráveis pelo crescimento da renda, pois “entre 2001 

e 2011, a renda per capita dos 10% mais ricos aumentou 16,6% em termos acumulados, 

enquanto a renda dos mais pobres cresceu notáveis 91,2% no período” (IPEA, 2012, 

p.6), sendo que a renda no Nordeste, aumentou neste mesmo período cerca de 72,8%.  

 Com o aumento do consumo, aumenta-se consequentemente a produção, e 

percebemos a dispersão da indústria em alguns pontos específicos e dispersos do país. 

Desta maneira, tal cenário se deve em partes ao custo efetivo da mão de obra, assim, 

como incentivos fiscais conferidos as empresas em lugares que lhes proporcionaram 

maior poder de (re)produção e circulação do capital, e pela evolução e difusão de 

sistemas de transporte e comunicação, conforme nos afirma Silva (2012): 

Houve uma dispersão da produção do vestuário pelo território nacional, 

sobretudo em direção ao Nordeste, especialmente nos estados do Ceará e 

Pernambuco, e do Sul, no Paraná e em Santa Catarina. Essa mobilidade da 

etapa da produção foi possível pelo aumento da extensão e densidade dos 

sistemas de transportes no território brasileiro e pelas novas tecnologias da 

comunicação, pois possibilita o envio de ordens, permitindo o comando da 

produção a distância. (SILVA, 2012, p. 174, grifo nosso). 

 Em relação a dispersão da produção do vestuário de São Paulo para estados 

como o Paraná, um fator de importância diz respeito ao sistema de produção conhecido 

como Private Label
27

. Neste sistema as empresas chegam a terceirizar a totalidade da 

produção (criação, modelagem, corte, montagem ou costura, e acabamento), ou seja, a 

empresa contratada deve entregar o produto conforme as especificações e padrões 

exigidos pela contratante, que recebe as peças com a sua etiqueta (GASPAR; EMIDIO; 

NUNES, 2014). 

 Sendo assim, muitas empresas de confecção da região norte do Paraná são 

contratadas por marcas de roupas do estado de São Paulo para a produção de suas peças. 

Há desta maneira uma terceirização da produção, sendo que as empresas contratadas 

                                                 
26

 Por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper) e do Programa de 

Desenvolvimento do Estado de Pernambuco (PRODEPE), e recentemente, com a simplificação do 

recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) (FOLHAPE, 2016). E no 

estado de Santa Catarina por meio do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense (PRODEC) 

pelo Pró Emprego, que realiza ações diferenciadas no que tange ao ICMS, entre outros. 
27

 “Rótulo particular”, em tradução direta do inglês, ou “Etiqueta privada”. 
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podem ainda subcontratar pequenas facções
28

 para a etapa da costura, como ocorre 

habitualmente em Cianorte (PAINEL RPC, 2015). 

 Acompanhemos na tabela 3 também os vínculos ativos, ou seja, o total de 

pessoal ocupado na produção de confeccionados/vestuário. Porém diferente da tabela 2, 

mostraremos agora o movimento para os estados de São Paulo e Paraná, e o total 

nacional:   

                                                 
28

Nome dado a pequenas confecções que são terceirizadas ou subcontratadas para realizar as etapas do 

processo produtivo referentes a basicamente a costura das peças de roupas (SEBRAE, 2016). Sobre esse 

tema em Cianorte, voltaremos abordá-lo no capítulo III. 
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Tabela 3: Vínculos ativos na produção de confecções/vestuário e acessórios em São 

Paulo, Paraná e Brasil (1985 – 2015
29

) 

 Ano São Paulo % Paraná % Brasil 
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1994 137.413 37,81 19.184 5,27 363.375 

1995 124.611 37 17.180 5,09 336.932 

1996 115.169 34,73 19.668 5,93 331.547 

1997 102.994 31,65 22.353 6,87 325.330 

1998 96.942 29,54 23.775 7,24 328.064 

1999 102.344 28,71 26.958 7,56 356.451 

2000 110.694 28,42 31.084 7,98 389.402 

2001 110.175 27,68 33.983 8,53 397.935 

2002 112.826 26,91 39.341 9,38 419.173 

2003 114.024 27,07 41.215 9,78 421.184 

2004 127.652 27,51 47.952 10,33 463.982 

2005 134.824 27,52 49.241 10,04 489.761 
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2006 150.621 27,75 57.326 10,56 542.733 

2007 157.878 27,15 63.467 10,91 581.467 

2008 160.978 26,51 67.458 11,11 607.043 

2009 161.373 26,01 67.388  10,86 620.276 

2010 170.749 25,5 72.393 10,81 669.526 

2011 170.309 25,54 71.953 10,79 666.682 

2012 165.824 25,21 71.072  10,80 657.683 

2013 165.949 24,99 71.698 10,79 663.912 

2014 160.033 24,55 67.691 10,38 651.772 

2015 142.889 24,34 58.349 9,94 586.930 

Fonte: RAIS. 

Org.: autora, 2016. 

 

 Analisando a tabela 3 percebemos uma queda do vínculo ativo de funcionários 

do setor de confecções/vestuário tanto no estado de São Paulo, quanto nos dados 

absolutos do Brasil entre os anos de 1994 e 1997/8. Tal conjuntura pode ser explicada 

pela abertura comercial dos anos de 1990, realizada pelo governo Collor, e ainda 

voltando a nos apoiar em Lins (2000) foi no ano de 1994 que o programa de 

                                                 
29

 Verificar nota de rodapé nº 25. 
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estabilização de preços fez com que a moeda nacional se valorizasse, ampliando os 

efeitos da abertura. Pressões pela reestruturação na indústria, bem como o aumento do 

desemprego e a precariedade no mundo do trabalho se tornaram mais acirrados. 

 Percebemos que podemos realizar uma comparação entre as porcentagens dos 

estados de São Paulo e Paraná na tabela 3, para termos dimensão da dinâmica do setor a 

nível nacional, pois se observarmos apenas o dado absoluto, este pode maquiar o 

processo de desconcentração. Desta maneira, reunimos tais informações no gráfico 1, 

para melhor visualização deste movimento. 

 

Gráfico 1: Porcentagem de vínculos ativos na produção de confecções/vestuário em 

São Paulo e Paraná em relação ao total nacional (1994 - 2015) 

Fonte: RAIS. 
Org.: autora, 2016. 

 Analisando a tabela 3 e o gráfico 1, podemos notar que a participação de São 

Paulo no total nacional diminuiu ano a ano, passando de 37,81% em 1994 para 24,34% 

em 2015; ao mesmo tempo em que o estado paranaense apresenta em 1994 apenas 

5,27% do total nacional em vínculos ativos na produção de confeccionados, e em 2014 

chega a 10,38, apresentando uma queda em 2015 para 9,94%. 

 No que tange ao debate mais recente sobre o setor, podemos notar que houve 

uma queda considerável nos vínculos ativos principalmente após o ano de 2011. No 
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entanto, é entre os anos de 2014 para o final do ano de 2015 que há maior perda de 

vínculos. São Paulo apresentou uma queda de mais de 27 mil empregos, o Paraná de 13 

mil, enquanto o Brasil apresentou 79 mil vínculos ativos a menos.  

 Tal cenário pode ser explicado em virtude da queda do consumo que o Brasil 

vivencia neste período, motivado, sobretudo pela instabilidade econômica e política 

nacional, conforme nos afirma estudos da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecções - ABIT (2015, p.14), pois “em 2014, o setor têxtil e de confecção faturou 

US$ 55,4 bilhões, contra US$ 58,2 bilhões em 2013, refletindo a desvalorização do Real 

e a queda da produção da indústria pelo quarto ano consecutivo”. 

 Apresentaremos a seguir a tabela 4 com os 20 municípios que mais tem vínculos 

ativos na produção de confecções e acessórios no Brasil.
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Tabela 4: 20 principais municípios brasileiros com vínculos ativos na produção de 

confecções/vestuário e acessórios (2015) 

 

 Município  
Vínculos 

ativos 

1 São Paulo-SP 65.718 

2 Fortaleza-CE 29.928 

3 Rio De Janeiro-RJ 18.224 

4 Blumenau-SC 10.835 

5 Jaraguá Do Sul-SC 10.751 

6 Natal-RN 9.281 

7 Goiânia-GO 8.745 

8 Nova Friburgo-RJ 8.682 

9 Caruaru-PE 5.588 

10 Brusque-SC 5.516 

11 Belo Horizonte-MG 5.222 

12 Apucarana-PR 5.196 

13 Criciúma-SC 4.959 

14 Gaspar-SC 4.751 

15 Londrina-PR 4.731 

16 Maringá-PR 4.535 

17 Santa Cruz do Capibaribe-PE 4.292 

18 Cianorte-PR 4.082 

19 Maracanaú-CE 4.073 

20 Petrópolis-RJ 3.992 

   

 Total 219.101 

Fonte: RAIS. 
Org.: autora, 2016. 

 Notemos que apesar do estado do Ceará ser o 5º maior empregador nível 

nacional do setor (tabela 2), Fortaleza é a 2º colocada no que tange aos dados da tabela 

4, dos municípios que mais empregam em confecções e acessórios, com um total de 

29.928 vínculos ativos em 2015. 

 No entanto, nos aproximemos da análise sobre o estado do Paraná. Na tabela 4 

são apresentados quatro municípios paranaenses, Apucarana em 12º, com 5.196 
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vínculos ativos; em 15º Londrina, com 4.731 vínculos; Maringá em 16º colocação, num 

total de 4.535; e Cianorte em como 18º município com maior número de vínculos ativos 

na produção de confecções e acessórios, totalizando 4.082. No total os quatro 

municípios paranaenses empregam cerca de 18.544 pessoas, mais de 31% dos vínculos 

do setor no estado do Paraná e 8,5% dos 20 principais municípios brasileiros. 

 Avançando no debate, após realizarmos as considerações sobre o setor 

confeccionista sob o panorama nacional, e introduzirmos o estado do Paraná como 

importante na geração de empregos do setor, nos apoiamos em Oliveira, Câmara e 

Baptista (2007) no que tange ao debate sobre o setor têxtil/confecções paranaense. Para 

tanto observemos o quadro 4:   

 

Quadro 4: O setor têxtil/confecções do Paraná e seus segmentos regionais 

especializados (2000-2004)
30

 

 Região Área de Especialização 

1 Cornélio Procópio-Bandeirantes 
Têxtil de algodão 

Têxtil de rami, seda e outras fibras 

2 Campo Mourão-Goioerê Têxtil de algodão 

3 Londrina-Cambé 

Têxtil de rami, seda e outras fibras (em 

menor grau). 

Malhas, linhas e tapeçaria 

Vestuário e acessórios 

4 Apucarana-Ivaiporã 
Malhas, linhas e tapeçaria 

Vestuário e acessórios 

5 Maringá-Sarandi 
Malhas, linhas e tapeçaria 

Vestuário e acessórios 

6 Umuarama-Cianorte Vestuário e acessórios 

7 Francisco Beltrão-Pato Branco Vestuário e acessórios 

8 
Toledo-Marechal Cândido 

Rondon 
Vestuário e acessórios 

Fonte: Oliveira, Câmara e Baptista, 2007, p. 91. 

Org.: autora, 2016. 

Podemos observar pelo levantamento realizado pelas autoras em tela, no quadro 

4, que são oito as áreas de destaque no setor têxtil/confecções no estado do Paraná. No 

que tange a especialização produtiva em vestuário e acessórios reúnem-se seis das oito 

                                                 
30

 O trabalho realizado pelas autoras se baseou na especialização produtiva a partir do uso tradicional de 

quocientes locacionais – QL, a partir de dados do MTE/RAIS. 
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regiões totais, sendo elas: Londrina-Cambé, Apucarana-Ivaiporã, Maringá-Sarandi, 

Francisco Beltrão-Pato Branco, Toledo-Marechal Cândido Rondon, e Umuarama-

Cianorte, que em termos de emprego é a região que detêm a maior participação no total 

de empregos do setor no estado.  

Oliveira, Câmara e Baptista (2007) ainda relatam sobre as aglomerações 

municipais de Terra Roxa e Imbituva, as quais se especializaram em moda bebê e 

malhas. No entanto, não apresentaram valores consideráveis nos critérios utilizados 

pelas autoras para serem consideradas aglomerações regionais especializadas. 

A fim de melhor elucidar a atual distribuição de empregos na produção de 

confecções e acessórios no Paraná, bem como os municípios com mais vínculos ativos 

no setor, podemos nos apoiar nos dados da tabela 5: 

 

Tabela 5: 10 principais municípios paranaenses com vínculos ativos na produção de 

confecções/vestuário e acessórios (2015) 

 Município Mesorregião Vínculos ativos 

 Paraná  58.349 

1 Apucarana Norte Central Paranaense 5.196 

2 Londrina Norte Central Paranaense 4.731 

3 Maringá Norte Central Paranaense 4.535 

4 Cianorte Noroeste Paranaense 4.082 

5 Curitiba Metropolitana de Curitiba  1.750 

6 Terra Boa Centro Ocidental Paranaense 1.482 

7 Altônia Noroeste Paranaense 1.376 

8 Ampére Sudoeste Paranaense 1.292 

9 Terra Roxa Oeste Paranaense 1.204 

10 Pérola Noroeste Paranaense 1.041 

Fonte: RAIS. 
Org.: autora, 2016. 

Observemos que os dados da tabela 5 nos mostram Cianorte como o 4º 

município com maior número de vínculos ativos no setor, ficando atrás somente de 

Apucarana, Londrina e Maringá, constituindo o chamado “Corredor da Moda”. Assim, 

o Norte do estado ganha destaque, visto que estes quatro municípios lhes são 

pertencentes, bem como Terra Boa. Notamos desta maneira que há certa especialização 

produtiva de alguns municípios da região, pois além destes dez apresentados na tabela 
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5, outros
31

 como: Cidade Gaúcha, Guaporema, Indianópolis, Japurá, Jussara, Rondon, 

São Manoel do Paraná, São Tomé, Tapejara, Tuneira do Oeste, Nova Olímpia e Tapira, 

fazem parte do circuito espacial de produção de vestuário da região de Cianorte em 

específico, bem como de outros circuitos ligados ao setor. 

Torna-se necessário lembrar que os dados presentes no sistema RAIS do 

Ministério do Trabalho dizem respeito ao número de empregos formais no setor 

confecções/vestuário e acessórios, contudo sabe-se que existem centenas de 

trabalhadores em facções não registrados com carteira de trabalho, terceirizados ou 

subcontratados; o que acaba por dificultar a leitura rigorosa da realidade do emprego 

nos municípios analisados. 

 O cenário que descrevemos nas últimas páginas diz respeito a uma série de 

interferências e de oportunidades que foram sendo traçadas ao longo dos anos, que por 

fim possibilitaram a organização territorial e organizacional que vislumbramos. Tendo 

isso posto, cabe mencionar as mudanças em algumas conjunturas que afetaram o setor e 

os municípios dos quais ele faz parte. Neste contexto de mudanças no final do século 

XX, mais especificamente na década de 1990, Vietro (2011) contribui inserindo 

Cianorte e a região no debate. 

As transformações produtivas que atingiram o país após 1990, forçaram as 

empresas locais a se adequarem a um mercado mais competitivo, 

implementando inovações, alterando seus sistemas produtivos para encarar a 

concorrência estrangeira. Como uma dessas estratégias surge a cooperação 

entre empresas do mesmo ramo, beneficiadas pelas economias geradas pela 

aglomeração de estabelecimentos em determinadas porções do território 

paranaense. As iniciativas locais contribuíram para o desenvolvimento 

industrial do norte do Paraná. Como foi ressaltado, diversas cidades da região 

industrializaram-se, seja a partir de diversificação industrial, seja pela 

especialização produtiva. (VIETRO, 2011, p. 49). 

O cenário descrito acima, diz respeito ao que Campos (2004) melhor explanará: 

A indústria têxtil sofreu fortemente com a abertura comercial no início dos 

anos 1990 e com a valorização cambial a partir da implantação do Plano 

Real, com reflexos no comércio internacional. Passou de uma situação de 

superávit na balança comercial no início dos anos 1990 a uma situação de 

déficits a fio de meados até o final dos anos 1990. (CAMPOS, 2004, p. 124). 

 Lima (2009, p. 74-75) evidencia através de seus dados que apesar de tal 

conjuntura, no município de Cianorte “o maior crescimento no número de empresas em 

geral acontece na década de 1990. De 1985 a 1989 havia no município 241 empresas. 

Esse número salta para 750 a partir de 1995”. Segundo a autora, podemos compreender 
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 Integrando o Arranjo Produtivo Local (APL) de Cianorte, juntamente com Terra Boa. 
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que tal aumento do número de empresas se deu em virtude da crise pela qual o setor 

confeccionista no estado de São Paulo se encontrava em 1990, buscando reduzir custos 

no momento recessão. Além de vincular-se a outro aspecto, visto que por meio da 

reestruturação produtiva, houve o aumento do número de facções nos fundos das 

residências, ou seja, terceirização e subcontratação. 

Outro ponto de grande impacto no panorama da cadeia de produção têxtil e de 

confecções diz respeito ao fim do Acordo Multifibras em 2005 (DICKEN, 2010), que 

estabelecia as cotas do comércio de produtos têxteis no mundo. Com o fim do acordo, a 

China e outros países asiáticos, que antes eram barrados se suas cotas de exportação 

chegavam ao limite, passaram a ter certa liberdade para suas atividades, se tornando 

forte concorrente de outros países, como o Brasil. 

Para tanto, apresentamos um panorama mundial da produção de têxteis e 

vestuário em 2012, conforme a tabela 6. 
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Tabela 6: Os 15 principais produtores mundiais de Têxteis e Vestuário em 2012. 

 Têxteis  Vestuário 

 
Países 

1000 

ton. 
% 

 
Países 

1000 

ton. 
% 

1 China/Hong Kong 43.152 54 1 China/Hong Kong 23.696 49,7 

2 Índia 6.299 7,9 2 Índia 3.391 7,1 

3 Estados Unidos 5.000 6,3 3 Paquistão 1.745 3,7 

4 Paquistão 2.230 4 4 Brasil 1.215 2,5 

5 Brasil 2.143 2,7 5 Turquia 1.200 2,5 

6 Indonésia 1.945 2,4 6 Coreia do Sul 1.021 2,1 

7 Taiwan 1.861 2,3 7 México 1.003 2,1 

8 Turquia 1.527 1,9 8 Itália 803 1,7 

9 Coreia do Sul 1.445 1,8 9 Malásia 746 1,6 

10 Bangladesh 1.014 1,3 10 Polônia 728 1,5 

11 Vietnã 835 1,0 11 Bangladesh 689 1,4 

12 México 771 1,0 12 Taiwan 654 1,4 

13 Tailândia 749 0,9 13 Romênia 553 1,2 

14 Japão 579 0,7 14 Indonésia 517 1,1 

15 Itália 570 0,7 15 Vietnã 451 0,9 

 Subtotal 71.118 89,1  Subtotal 38.413 80.6 

 Outros 8.729 10,9  Outros 9.240 19,4 

 Total 79.847 100  Total 47.653 100 

Fonte: ABIT, 2015. 

Re. Org.: autora, 2016. 

O Brasil se encontra em 5º lugar na produção de têxteis com 2,7% e em 4º lugar 

mundial na produção de vestuário com 2,5% (tabela 6), subindo de posição nos últimos 

anos, pois segundo dados de Firjan e Ferraz (2011) o país se encontrava em 2006 na 

época na 8º na produção de têxteis e 7º lugar na produção de vestuário mundial. 

Entre os 15 maiores produtores mundiais de têxteis, evidenciados na tabela 6, 11 

deles são países asiáticos, e na produção de vestuário são 10, incluindo países como a 

China em primeiro lugar nas duas categorias com cerca de 50% da produção, Índia, 

Paquistão, Turquia, Indonésia, Bangladesh entre outros. Notemos também que 

continentes historicamente referência na indústria têxtil e de vestuário, como a Europa, 
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são representados infimamente pela Itália, em 15º na produção de têxteis, e 8º lugar na 

produção de vestuário.  

Sobre a mudança global na indústria de vestuário, Dicken (2010, p.275) relata 

que: 

Na verdade, tem ocorrido uma grande mudança global na indústria de 

vestuário, se distanciando dos produtores estabelecidos há muito tempo e 

indo em direçãoa novos produtores no mundo em desenvolvimento 

(principalmente Ásia), México e Leste Europeu. 

 Corroborando para a os dados de emprego no setor de vestuário e sua 

distribuição mundial evidenciados por meio da figura 9:
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Figura 9: Nível de emprego global no vestuário (2005). 

Fonte: Dicken, 2010, p. 276. 
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Observemos que no figura 9 estão indicados o nível de emprego global no setor 

de vestuário. Podemos compreender que a maior representatividade se encontra no 

continente asiático. Sendo que na Europa existe a distribuição do emprego em diferentes 

países, porém com menor representatividade. O México se encontra como maior 

empregador na América, seguido pelo Brasil e Estados Unidos da América. Tais dados 

estão vinculados diretamente ao preço da mão de obra, entre outros. 

Ainda é possível analisar a internacionalização da indústria têxtil/confecções, 

pois como nos aponta Dicken (2010) a produção de roupas é fragmentada. O autor em 

tela nos relata o exemplo da grife
32

 Hugo Boss, criada na Alemanha, que em 1989 fez a 

aquisição de uma produtora de roupas americana chamada Joseph & Feiss, e em 1991 

foi comprada pelo grupo Marzotto, italiano. Atualmente terceiriza internacionalmente 

sua produção, e realizou a franquia do nome de sua marca em cerca de mais de 200 lojas 

no mundo. 

No que se refere à produção mundial, a partir da década de 1980, com o 

avanço da globalização, houve uma migração da produção de artigos têxteis e 

confeccionados dos Estados Unidos, União Européia e Japão, para os países 

emergentes da Ásia, Leste Europeu, Norte da África e Caribe, modificando o 

mapa da produção mundial. (AVELAR, 2009, p. 48). 

 Para Dicken (2010), a globalização da indústria de vestuário não pode ser 

explicada somente como uma realocação na busca por baixos custos da mão de obra, 

mas também a partir da busca por mercados específicos. Levemos em consideração 

neste caso a população brasileira, que segundo IBGE (2016) em 2010 chegou a 

190.755.799 milhões de habitantes. O que de certa forma justifica o fato de o Brasil ser 

a última cadeia têxtil completa do Ocidente, segundo dados da ABIT (2015), pois 

produz-se as fibras como o algodão, faz-se a fiação, tecelagem, beneficiamentos, 

produções de design, semanas de moda, confecções, além do forte varejo, se 

encontrando também como segundo maior produtor e terceiro maior consumidor de 

denim
33

 do mundo. 

Como a produção de confeccionados no Brasil é voltada para ao mercado 

interno, cerca de 92% (ABIT, 2015),  este é afetado por consequência pelas tomadas de 

decisões internacionais – como o fim do Acordo Multifibras – visto que empresas 

                                                 
32

 “Grife” do francês graphie que significa „grafia‟, relacionado neste caso ao nome do estilista. Ou seja, 

são roupas que possuem o nome do estilista como etiqueta. Já a “marca” é o nome que representa a 

produção de uma empresa com produção em maior escala. Neste caso, uma grife pode passar a ser uma 

marca, mas não ocorrerá o inverso (MONMODA, 2013). 
33

 Tecido de tramas de algodão, podendo conter outras fibras para dar mais elasticidade, tingido com o 

corante índigo, obtido de espécies de plantas anileiras. 
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internacionais podem exportar seus produtos para o Brasil concorrendo com os produtos 

nacionais, como já acontece com as roupas importadas da China, que mesmo com o 

custo da importação tendem a ser mais baratas. Tal cenário tem sofrido constantes 

mudanças devido à influência do dólar, pois o aumento ou diminuição do seu valor 

influenciam nas importações e exportações. Nos anos de 2015 e 2016 a moeda 

americana aumentou, chegando a custar R$4,16 em janeiro de 2016, um dos maiores 

preços da história da moeda no Brasil (G1, 2016), o que fez com que houvesse uma 

retração nos artigos de vestuário importados da Ásia. 

Contudo, podemos observar na tabela 7 os impactos na produção e consumo de 

têxteis, vestuário e varejo nos últimos anos no Brasil: 

 

Tabela 7: Mercado interno – Produção e vendas no varejo no Brasil
34

 

 2012 2013 2014 Fev.2015 

Têxteis -4,7% 0,2% -6,4% -8,2% 

Vestuário -8,7% -0,5% -3,4% -17,1% 

Varejo 3,5% 3,4% -1,1% -0,7% 

Fonte: ABIT, 2015.     

Org.: autora, 2016. 

 

Analisemos na tabela 7, que a produção de têxteis e vestuário teve uma queda 

significativa no ano de 2012, de -4,7% e -8,7% respectivamente; no entanto as vendas 

no varejo aumentaram cerca de 3,5%, devido a inserção de produtos importados no 

mercado nacional (tabela 7). Já no ano de 2014 o que mais chama a atenção são os 

dados referentes ao vestuário, com queda de -17,1% na produção, sendo que no varejo, 

ou seja nas vendas houve uma queda de -1,1%, impactados sobretudo pela retração no 

consumo de bens não duráveis. 

Segundo a ABIT (2015) cerca de 9,2 bilhões de peças são produzidas por ano no 

Brasil. No entanto, a produção e consequentemente o emprego vem diminuindo no 

setor, e nas vendas são substituídos os produtos nacionais por importados. Ainda 

segundo a Associação a concorrência que o setor nacional sofre está diretamente ligada 

aos seguintes fatores: 

Importações legais (que entram pelos portos e aeroportos, com perfil de 

dumping social e cambial), importações ilegais (descaminho pelas fronteiras), 

                                                 
34

 Evolução na comparação com igual período anterior. 
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importações ilegais de “turistas” (sacoleiros via Paraguai e sacoleiros via 

Miami) e compras em sites internacionais de produtos que só pagam 

impostos via amostragem. (ABIT, 2015, p.17).    

 Desta maneira, um dos principais pontos a serem discutidos atualmente sobre o 

setor é a questão da relação entre importação e exportação. O Brasil vem recebendo 

neste sentido uma grande e expressiva quantidade de produtos têxteis importados de 

países asiáticos, que são fortes concorrentes as indústrias brasileiras, e atualmente 

sindicatos e associações chamam a atenção para o risco que o setor corre depois de 

quedas da produção, chegando até mesmo a demissão de funcionários destas empresas 

(NEHER, 2013).  

 Podemos considerar que de fato existem dois grandes entraves que mais tem 

afetado o setor recentemente. O primeiro deles diz respeito à influência sofrida por meio 

das importações de produtos de origem asiática, que ora mais, ora menos dependendo 

da conjuntura da moeda americana competem com os produtos nacionais. O segundo 

ponto se refere ao poder de compra exercido pelo consumidor brasileiro, que 

dependendo da situação econômica individual, como o nível de renda, e da conjuntura 

nacional, como recessão e tempos de crise, tende a comprar mais ou menos, afetando 

diretamente a produção e comercialização do setor. 

 Agora passaremos a definição da Cadeia Produtiva Têxtil e de Confecções em 

comparação com o Circuito Espacial de Produção, buscando analisar as diferenças 

existentes entre os conceitos, bem como referenciar nosso foco desta pesquisa, sendo as 

Lavanderias Industriais, que tem sua atuação em uma das últimas etapas do processo 

produtivo do jeans. 

 

2.2 A Geografia dos conceitos: Cadeia ou Circuito? 

 

Atualmente o número de pesquisas sobre as indústrias têxteis-confecções e 

vestuário são diversas, apresentando diferentes abordagens conforme o objeto de estudo 

de cada área. Para tanto, torna-se necessário, antes de iniciar o debate propriamente dito 

sobre nosso objeto de estudo, caracterizar todo o processo produtivo ao qual nos 

referimos. Desta maneira, utilizaremos aqui a descrição das atividades segundo estudos 

setoriais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

(COSTA; ROCHA, 2009). 
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A título de definição do objeto de estudo, vale ressaltar que vários são os termos 

técnicos empregados nas pesquisas consultadas, e que não há um consenso para a 

utilização dos mesmos. Assim, são encontradas abordagens como as de referentes a 

cadeia têxtil, setor têxtil-confecções, indústria de vestuário, entre outras. Há ainda 

Complexo Industrial Têxtil, sendo ele resultado do conjunto de Cadeias Produtivas que 

tem origem nas mesmas atividades, e estas são aquelas como um conjunto de etapas 

consecutivas aos quais os insumos são transformados (SENAI/CETIQT, 2002, p.4-5). E 

ainda: 

Cabe ainda chamar a atenção para um importante aspecto estrutural da cadeia 

têxtil, que pode ser analisada segundo três grandes segmentos industriais, 

cada um com níveis muito distintos de escala. A jusante na cadeia está o 

segmento fornecedor de fibras e filamentos químicos, que, junto com o de 

fibras naturais (setor agropecuário), produz matérias-primas básicas. A escala 

de produção é determinante na competitividade desses segmentos, que 

alimentam as indústrias de manufaturados têxteis (fios, tecidos e malhas) e de 

confecção de bens acabados (vestuário, linha lar etc.), cuja competitividade 

em geral está na diversificação. (MONTEIRO-FILHA; SANTOS, 2002. p. 

116). 

Podemos observar que várias são as etapas e processos do setor 

têxtil/confecções, que abrangem desde o setor agrícola, até a mão de obra das 

confecções e o design para a diferenciação e customização das peças de roupas, 

responsáveis pela competitividade no momento da venda ao consumidor final. Desta 

maneira optamos por tomar como base a Cadeia Produtiva Têxtil e de Confecções, 

conceituada e descrita pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  

(BNDES), conforme a figura 10: 
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Fonte: Costa e Rocha, 2009, p.163. 

Org.: autora, 2016. 

No entanto, observando a figura 10, nos ateremos aqui para a etapa da cadeia 

produtiva chamada de Confecção, como sendo aquela onde, após a produção de fios, 

tecidos e malhas, produz através do corte e costura diversos produtos, que podem ser 

divididos em segmentos como linha lar, vestuário (calças, camisas, vestidos, etc.) e 

técnico (figura 9). Ou seja, haverá um recorte: Confecção - Vestuário - Jeans, com 

atenção voltada para as atividades de produção do jeans na etapa de beneficiamento nas 

lavanderias industriais: 

O processo das lavanderias industriais se inicia com o recebimento das 

roupas já confeccionadas e termina com a entrega aos clientes das peças 

lavadas e com características modificadas dos tecidos através de tratamentos 

químicos e físicos recebidos. (ITABORAHY; SILVA, 2006). 

Tecelagem 
 

Malharia 
 

Confecção 
 

Beneficiamento/ 

Acabamento 
 

Lar Técnicos 
 

Vestuário 
 

Náilon 
 

Viscose 
 

Fibras 

Artificiais 
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Naturais 
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Fiação 
 

Acetato 
 

Poliéster 
 

Lycra 
 
Polipropileno 

Algodão 

Seda 

Rami/Linho 

Lã 

Juta 

Figura 10: Estrutura da Cadeia Produtiva Têxtil e de Confecções (BNDES). 
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A especificidade em trabalhar com a etapa de produção final das lavanderias se 

constituiu efetivo pelo diferencial que estes conferem às peças, tornando-as destaque 

frente a outros mercados produtores. As lavanderias industriais são responsáveis pelo 

acabamento e inovações visuais para grande parte das empresas de produção de jeans, 

esses diferenciais são o motivo do sucesso de muitas marcas. 

 As lavanderias de jeans articulam uma sequência de etapas consecutivas com 

vistas a diferenciar cada peça, utilizando-se para isso materiais químicos e físicos, além 

da grande quantidade de água necessária de uma etapa para a outra. No entanto, tais 

descrições sobre esta etapa da produção serão melhor trabalhadas no capítulo III, em 

função dos resultados coletados em campo. 

 Neste momento já delimitamos então a Cadeia Produtiva Têxtil e de Confecções, 

e o Circuito Espacial Produtivo enquanto conceito foi esclarecido no capítulo I desta 

dissertação. Cabe, desta maneira, elucidar as diferenças entre os dois conceitos a fim de 

proporcionar melhor compreensão da pesquisa em si. Para tanto nos apoiamos em 

Castillo e Frederico (2010) que consideram que cadeia produtiva e circuito espacial se 

diferenciam por pertencerem a linhas teóricas científicas e a objetivos específicos, 

contudo, apesar disto, ainda compartilham pressupostos e procedimentos analíticos.  

 Foi por este motivo que nos apropriamos do conceito de Cadeia Produtiva Têxtil 

e de Confecções, pois por meio dele foi possível identificar as etapas das quais nos 

debruçamos na pesquisa, bem como coletar dados e informações junto a instituições 

como a ABIT. Porém, por se tratar de uma pesquisa em geografia, o conceito que 

melhor nos cabe trabalhar é o Circuito Espacial de Produção.  

 Para tanto, apresentaremos a seguir as diferenciações entre tais conceitos por 

meio do quadro 5, baseado nos apontamentos de Castillo e Frederico (2010). 
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Quadro 5: Diferenças entre as características dos conceitos de Cadeia Produtiva e 

Circuito Produtivo 

 

Características CADEIA PRODUTIVA CIRCUITO PRODUTIVO 

Campos teóricos 

Ciências Sociais Aplicadas: 

Economia, Administração, 

Engenharia de Produção. 

Geografia 

“Competitividade” 
Resultante da organização das 

atividades empresariais. 

Provém da articulação no 

espaço entre formas materiais e 

normas. 

Atributo do espaço, 

particularmente da região. 

Objetivos 

“tem por objetivo permitir ou 

facilitar a visualização, de 

forma integral, das diversas 

etapas e agentes envolvidos na 

produção, distribuição, 

comercialização (atacado e 

varejo), serviços de apoio 

(assistência técnica, crédito 

etc.) e consumo de uma 

determinada mercadoria”, 

permitindo uma visão 

sistêmica e identificar 

“gargalos” que prejudiquem a 

plena integração funcional e a 

competitividade final dos 

produtos. 

Identificar as implicações 

sócioespaciais da adaptação 

dos lugares, regiões e 

territórios as ações de 

competitividade; bem como, o 

papel ativo que o espaço 

geográfico  desempenha na 

lógica presente na localização 

na atividade econômica, 

produtiva e na dinâmica dos 

fluxos. 

Associações  

 

 

Logística e Cluster ou Arranjo 

Produtivo Local 

 

Divisão espacial do trabalho; 

divisão territorial do trabalho; 

especialização regional 

produtiva; círculos de 

cooperação no espaço; 

competitividade regional; 

formação socioespacial; 

formação territorial; 

desenvolvimento 

geograficamente desigual. 
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Características CADEIA PRODUTIVA CIRCUITO PRODUTIVO 

Definição 

“conceito de cadeia produtiva 

vincula-se a uma crescente 

demanda por organização das 

atividades empresariais, frente 

ao atual paradigma produtivo, 

com o objetivo de elevar a 

competitividade de produtos e 

serviços, através da 

reestruturação de processos 

produtivos e da racionalização 

dos fluxos”. 

“pressupõem a circulação de 

matéria (fluxos materiais) no 

encadeamento das instâncias 

geograficamente separadas da 

produção, distribuição, troca e 

consumo, de um determinado 

produto, num movimento 

permanente; os círculos de 

cooperação no espaço, por sua 

vez, tratam da comunicação, 

consubstanciada na 

transferência de capitais, 

ordens, informação (fluxos 

imateriais), garantindo os 

níveis de organização 

necessários para articular 

lugares e agentes dispersos 

geograficamente, isto é, 

unificando, através de coman-

dos centralizados, as diversas 

etapas, espacialmente 

segmentadas, da produção”. 

Espaço 
Ambiente externo: 

“Região” 

 

Foco de análise:  

“Território Usado” 

 

Fonte: Castillo e Frederico, 2010. 

Org.: autora, 2016. 

 A primeira grande diferenciação (quadro 5), que irá conferir as posições de 

análise dos conceitos se refere aos campos teóricos. Enquanto a cadeia produtiva se 

baseia, sobretudo, nas Ciências Sociais Aplicadas, como Economia, a noção de Circuito 

Espacial vem da abordagem geográfica, apoiada mais recentemente no conceito de 

Território Usado, como evidenciamos nas pesquisas realizadas nacionalmente, como 

Castillo e Frederico (2010), Denis Silva (2013b), Silvana Silva (2012), entre outros.  

 Este aspecto pode ser melhor comprovado por meio das associações nas 

pesquisas a outros conceitos. Quando se lê trabalhos sobre a Cadeia Produtiva, 

frequentemente se encontra os termos “Logística” e “Cluster” e/ou “Arranjo Produtivo 

Local”. Já em trabalhos sobre o Circuito de Produção, são empregados conceitos como: 
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Divisão Espacial ou Territorial do Trabalho; Especialização Regional Produtiva; 

Círculos de Cooperação no Espaço; Formação Socioespacial, entre outros. 

 Em relação aos pontos de convergência conceitual das abordagens Castillo e 

Frederico (2010) elucidam que: 

Em ambas as abordagens, trata-se de apreender a unidade das diversas etapas 

do processo produtivo (produção propriamente dita, distribuição, troca e 

consumo), acompanhando todas as etapas de transformação e agregação de 

valor pelas quais passa um produto, da produção ou extração da matéria-

prima até o consumo final, bem como os diversos serviços associados à 

distribuição, armazenamento, comercialização, crédito, pesquisa e 

desenvolvimento etc. O reconhecimento da importância da informação e de 

suas tecnologias como elementos de unificação entre as diversas etapas 

produtivas e a constatação da especialização produtiva ou do aprofundamento 

da divisão do trabalho, além de outros pressupostos característicos do atual 

período histórico, são compartilhados por um e outro (CASTILLO; 

FREDERICO, 2010, p. 467). 

 Ou seja, nas duas abordagens busca-se identificar a totalidade das etapas 

produtivas e sua posterior distribuição, comércio e consumo. Contudo Tiago Santos 

(2016, p.84) afirma que  

Enquanto a cadeia produtiva está voltada para os agentes envolvidos em cada 

etapa do processo de produção, circulação e consumo de forma sistêmica, na 

busca de encontrar os gargalos do processo que impedem a obtenção de 

maior lucro da produção; o circuito espacial de produção fará uma análise do 

uso do território e da transformação espacial, ocorrida com a implantação de 

objetos que permitam a produção e a circulação do produto, entendendo 

assim as relações sociais, econômicas e políticas que envolvem todo o 

circuito da produção, ou seja, seu foco não é produtivista, mas sim espacial. 

 Trata-se de compreender os objetivos aos quais cada conceito se dispõe a 

cumprir. Por exemplo, a abordagem via Cadeia Produtiva se apoia em possibilitar a 

visualização integral das etapas e agentes que se inserem na produção buscando 

encontrar os “gargalos”, ou seja, os pontos em que há perda, para organizar o sistema de 

modo que haja competitividade dos produtos a partir de uma plena integração dos 

envolvidos Castillo e Frederico (2010). 

 Se tratando do Circuito de Produção, este busca identificar as implicações 

socioespaciais da adaptação dos lugares, regiões e territórios às ações de 

competitividade; bem como, o papel ativo que o espaço geográfico desempenha na 

lógica presente na localização na atividade econômica, produtiva e na dinâmica dos 

fluxos. 

 Compreendemos desta maneira, que as abordagens podem responder perguntas 

específicas, conforme a área e o objeto de estudo de cada pesquisador, contudo, em 
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nosso trabalho buscaremos um eixo de apoio na busca de dados por meio da Cadeia 

Produtiva Têxtil e de Confecções, mas o conceito que de fato contemplará nossos 

questionamentos se dará com o Circuito Espacial de Produção. 

 Neste capítulo pudemos compreender a ação do Estado como promotor de 

infraestruturas que propiciam a instalação ou a realocação industrial característica da 

reestruturação produtiva. A indústria têxtil como sendo o primeiro setor industrial no 

Brasil, que com o apoio ao desenvolvimento da indústria de base e de bens de produção 

passou a ser menos representativo no que tange a produção industrial, mas ainda se 

constitui importante gerador de mão de obra empregada.  

 Pudemos compreender que o processo de industrialização paranaense se baseou 

no já iniciado processo de industrialização nacional, no entanto, o Norte paranaense, em 

específico Cianorte, contou com ações de agentes locais, caracterizando o 

desenvolvimento endógeno. Vislumbramos os rebatimentos de acontecimentos 

internacionais e nacionais, como a abertura comercial de 1990, que afetou diretamente 

as empresas cianortense, as quais expandiram o sistema de facções. Ainda abordamos a 

distribuição da produção internacionalmente, como um dos desdobramentos pela busca 

de mão de obra barata e por mercados consumidores. 

 Após termos em mente tais cenários, poderemos, no capítulo que se segue, 

compreender o local de pesquisa, e as descrições estabelecidas em campo com as 

lavanderias industriais de jeans. Chamamos a atenção para o fato de que com as 

implicações da Reestruturação Produtiva em território cianortense, foi possível que o 

Circuito Espacial de Produção de Jeans se estruturasse de forma fragmentada, conforme 

abordaremos no capítulo III. 



 

92 

 

CAPÍTULO III 

A GEOGRAFIA DAS LAVANDERIAS INDUSTRIAIS  

DE JEANS DE CIANORTE (PR) 

 

 Para chegarmos até este ponto do debate, sendo a caracterização do Circuito 

Espacial de Produção de Jeans de Cianorte, com ênfase para as Lavanderias Industriais, 

faz-se necessário realizar a explanação em torno dos motivos pelos quais há a mudança 

da base produtiva do município. No início de sua colonização baseado, sobretudo na 

agropecuária, voltada para a produção de café, agora é referência no setor de vestuário 

nacional. Buscamos realizar considerações em torno dos agentes envolvidos nos 

Círculos de Cooperação, visando apresentar o panorama das ações que propiciaram a 

estruturação e permanência do setor no município.  

 Dando prosseguimento à pesquisa, há a descrição das etapas de criação e 

confecção do jeans, bem como as etapas realizadas na lavagem, processo que 

consideramos de importância visto que agrega valor e identidade às peças. 

 Veremos o comportamento das lavanderias industriais de Cianorte, com dados 

coletados em campo, e como o uso do território pode ser compreendido pelas relações 

estabelecidas nesta etapa do Circuito Espacial de Produção. 

 

3.1 A indústria de confecção/vestuário em Cianorte 

 

Ao perguntarmos para um grupo de pessoas a primeira associação que fazem 

quando ouvem a palavra “Cianorte”, prontamente nos responderão que é uma cidade 

conhecida pela produção e comércio de jeans, e algumas se lembrarão do slogan: 

“Cianorte: Capital do Vestuário”. Para tanto, nos atentaremos neste tópico em tentar 

abordar a origem e o atual cenário da atividade industrial de confecção no município, 

quais os passos trilhados e agentes envolvidos para que esta realidade se efetivasse no 

imaginário coletivo. 

 Cianorte, evidenciado através do mapa 1, teve sua origem no ano de 1955, 

desmembrando-se do município de Peaberu, conforme informações do Caderno 

Estatístico - Município de Cianorte do Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (IPARDES) (2015), e está localizado na região Noroeste do Paraná. 

Conta atualmente com uma população de 69.958 (IBGE, 2016).   



 

93 

 

Mapa 1: Localização do município  de Cianorte-PR. 

Fonte: IBGE, 2015.  

Org. Castro, 2015. 
 

 Ademais, a colonização do norte do Paraná e a criação de Cianorte se deram em 

dois períodos distintos: o primeiro ligado a migração, pois logo no início do século XX 

fazendeiros paulistas incorporaram terras do Norte do Paraná a fim de expandir seus 
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negócios de produção de café, bem como trabalhadores paulistas e mineiros, além de 

imigrantes asiáticos se instalaram no município para se ocuparem nas lavouras cafeeiras 

(FRESCA, 2007; OBAL, 2016); e num segundo momento, a partir de 1923,  em razão 

das ações da Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP), de origem inglesa  

(POZZOBON, 2006), que após a   II Guerra Mundial foi vendida a agentes paulistas 

passando a chamar-se Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP). 

A colonização tinha no café o elemento básico: era ele, o fator de unidade da 

paisagem regional e de individualidade no território estadual. No entanto, era 

uma área policultora, baseada em pequenas propriedades, em que a produção 

de cereais adquiria importância sendo fundamental nos períodos de crises do 

café (seja por conjuntura externa e nacional, quanto climática) e era facilitada 

a comercialização da produção agrícola pelo sistema de transporte e pela 

proximidade aos centros urbanos, onde além da venda eram adquiridos 

produtos industrializados, ferramentas e serviços. (VIETRO, 2011, p.18). 

 Desta maneira, desde a concepção do município o café possuía grande 

importância, afetando todo seu desenvolvimento, principalmente após a crise cafeeira 

dos anos 1970, em virtude de diversos fatores, entre eles a “Geada Negra”, por ter 

dizimado plantações e deixado perdas sem precedentes na história da cultura e da 

população na região Norte do Paraná (POZZOBON, 2006; BRAGA; CURADO, 2014). 

 Apesar de não constituir-se nosso foco de discussão neste momento, 

consideramos pertinente citar também os demais fatores responsáveis pela perda de 

importância da cultura do café na região Norte do Paraná, para que muito do que 

prevalece no imaginário social atualmente seja desmistificado, visto que a Geada Negra 

é considerada, 40 anos depois, a grande, senão a única responsável pela erradicação de 

300 mil hectares de pés de café durante o ano de 1975. 

 Conforme Vietro (2011, p. 20-21) nos aponta: 

Na década de 1960 os cafezais chegaram a ocupar até 64% das terras 

entremeadas por pastagens. No entanto, foi breve a passagem do ciclo 

cafeeiro sobre o Caiuá
35

. Além das condições edafo-climáticas, contribuíram 

para o fim da cafeicultura na região: a conjuntura econômica de 

desvalorização internacional do café, a política nacional de erradicação do 

café na década de 1960, e a substituição por pastagens e pela cultura da cana-

de-açúcar, além da expansão de outras culturas comerciais temporárias. 

Conforme evidenciado acima, Vietro (2011) considera que a “Geada Negra” não 

foi a única responsável pela crise do café no norte paranaense. Segundo ele outros 

fatores contribuíram, como a desvalorização internacional do café e a expansão de 

outras culturas comerciais temporárias.  

                                                 
35

 Formação geológica presente no noroeste do Paraná, referente ao Arenito Caiuá (MAACK, 2002). 
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Sendo assim, em consonância com os demais autores nos quais nos embasamos 

para compreender este período, seguem alguns pontos de discussão que influenciaram a 

crise na produção de café no estado do Paraná:  

 segundo Oliveira (2001) já na década de 1960 houve excesso de oferta 

do café no mercado, gerando a desvalorização do produto;  

 a inserção de legislação trabalhista no campo (RPC, 2015) pelo Estatuto 

do Trabalhador Rural de 1963 (FGV, 2017); 

 o incentivo pela mecanização agrícola e pela inserção de outras culturas 

consideradas mais lucrativas, como o milho e a soja; 

  a perda da qualidade do solo e posterior queda da produção do café; 

  e também as políticas direcionadas a industrialização, tanto do Brasil 

quanto do Paraná, como o projeto de industrialização conhecido como 

Projeto Paranaense de Desenvolvimento cunhado, sobretudo pelo 

Governador Ney Braga (1961-1966)
36

 (OLIVEIRA, 2001; BALISKI; 

CARMO, 2011)
37

. 

 E ainda: 

A partir da década de 70, paralelamente ao processo de modernização da 

agricultura estadual e a consequente consolidação do setor agroindustrial, a 

ação política do governo estadual, conjugada com a de alguns governos 

municipais, tende a mudar o perfil industrial do estado, desenvolvendo e 

executando um projeto de industrialização, calcado na atração de indústrias 

por meio de subsídios e incentivos fiscais. (MORO, 1998, p. 30). 

Assim, pode-se dizer que a transformação da região se deu em função de 

diferentes fatores ambientais e econômicos, bem como a mudança na base produtiva do 

município ocorreu mesmo que em grau de importância menor, ligada a fatores 

externos/exógenos, como a desvalorização do café e a criação do Estatuto do 

Trabalhador Rural, o que desmotivou os produtores cafeeiros; contudo a indústria de 

confecções especificamente foi pensada e desenvolvida pelas ações de agentes internos, 

ou seja, houve o desenvolvimento endógeno. 

A seguir apresentaremos a tabela 8 com as informações referentes à população 

do município de Cianorte, a partir dos anos de 1960, tomando como início esta década 

em virtude do desmembramento o município em 1955, para que possamos evidenciar as 

consequências da perda de importância do café e posterior desenvolvimento de 

atividades industriais, ligadas à confecção. 

 

                                                 
36

 Ney Braga renunciou ao cargo de governador do estado em 1965, para se tornar Ministro da 

Agricultura. De 1979 a 1982 foi governador do Paraná por eleição indireta. Foi responsável pela 

pavimentação asfáltica da Rodovia do Café, BR 376 e BR 277, que liga o noroeste do estado ao litoral 

paranaense (OLIVEIRA, 2007b; MAURÍCIO, 2011). 
37

 Tratamos destes fatores com mais detalhes no trabalho “Do café à confecção: políticas e estratégias na 

mudança da base econômica de Cianorte-Paraná (Brasil)”, (OBAL, 2016). 
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Tabela 8: População do Município de Cianorte-PR (1960-2010) 

 

Anos 

População 

Total 
Urbana Rural 

absoluta % absoluta % 

1960 31.987 3.966 12,4 28.021 87,6 

1970 52.459 23.517 44,83 28.942 55,17 

1980 48.797 28.795 59,01 20.002 40,99 

1991 49.849 37.850 75,93 11.999 24,07 

2000 57.390 49.619 86,46 7.656 13,34 

2010 69.958 62.282 89,02 7.676 10,98 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 

 

Segundo estimativas do IBGE (2017) a população municipal está estimada para 

2016 em 78.553 habitantes, um aumento significativo se comparado aos dados de 2010, 

69.958 habitantes, um aumento de 11%. Para compreendermos as informações contidas 

na tabela 7, levaremos em consideração não só o contexto de Cianorte, mas também o 

cenário e as tendências do Paraná, principalmente da região Norte. Sendo assim, 

evidenciamos que o crescimento populacional do município de Cianorte se deu entre as 

décadas de 1960 e 1970, porque nestes censos demográficos, eram ainda sentidos os 

efeitos das migrações para o estado paranaense de trabalhadores que eram atraídos em 

função da demanda das atividades agrícolas, como a produção de café.  

Já na década de 1980 sentiu-se com mais ênfase os impactos da crise da 

produção cafeeira sobre o movimento migratório, pois o município perdeu mais de 3 

mil habitantes. Os estados que mais receberam os trabalhadores que deixaram o Paraná 

neste período foram Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Tocantins, entre 

outros (COSTA; ROCHA, 2012; RPC, 2015). 

A população urbana aumentou cerca de 15% entre os anos de 1980 e 1991, pois 

além das migrações, houve o êxodo rural em virtude do desemprego que se fazia cada 

vez mais presente no campo. Muitos trabalhadores mudaram para a cidade, gerando dois 

cenários distintos: o primeiro deles foi buscar emprego junto às atividades industriais 

que se iniciavam no meio urbano, e quando não conseguiam, acabavam voltando a 

trabalhar no campo como boias-frias, no entanto morando na cidade. Dando sequência 

ao segundo cenário muito visto nos municípios atingidos pela crise cafeeira, onde 
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criaram-se periferias e de imediato, acirrou-se a pobreza local (COSTA; ROCHA, 2012; 

RPC, 2015). 

Foi na década de 1990 (1991) que houve a mudança mais expressiva entre a 

população rural e urbana, visto que a população rural de 20.002 indivíduos em 1980 cai 

para 11.999 em 1991, perca de cerca de 8.003 pessoas. Já a população urbana tem 

28.795 moradores em 1980, aumentando para 37.850 em 1991, ou seja, um acréscimo 

de 9.055 pessoas, a maioria vinda do campo. 

 Após realizarmos esta breve explanação sobre a origem de Cianorte e o uso de 

seu território pela cafeicultura, bem como as consequências da crise cafeeira no que 

tange a mobilidade populacional, damos sequência com o período marcado pelo 

desenvolvimento das atividades industriais no município, sobretudo aquelas ligadas à 

confecção de vestuário. 

Desta maneira, se inicia a industrialização direcionada de Cianorte com as 

primeiras empresas sendo desenvolvidas a partir do ano de 1977. Um dos exemplos diz 

respeito ao empresário Cheble Nabhan, que começou o novo negócio na cidade 

utilizando mão de obra não qualificada, e posteriormente absorvendo os trabalhadores 

rurais que ficaram sem trabalho nas lavouras de café, visto que muitos deles haviam 

migrado para a cidade (LIMA, 2009). Moro (1998, p. 31) evidencia que: 

No caso de Cianorte, a presença de bolsões de mão de obra barata (ROLIM, 

1979)
38

, liberada pela retração da cafeicultura regional e pela modernização 

do campo, foi um dos fatores que concorreu para identificá-la como “capital 

do vestuário”. 

 Cheble utilizou-se de recursos provindos da atividade comercial para iniciar as 

atividades de confecção. Como a produção obteve sucesso, ele acabou incentivando 

pessoas de sua família para desenvolverem as mesmas atividades (FRESCA, 2005). 

Após desfazer sociedade com seu primo, Cheble, juntamentecom a costureira 

e modelista Marlene Resente e sua esposa Cássia,que viria a ser a primeira 

estilista de Cianorte, vai até a capital paulista e compra sete máquinas de 

costuras, além de estudar e analisar a forma de produção na cidade. Surgia 

assim a Cheina, primeira marca de confecção industrial em Cianorte. 

(VASQUES; MAJOLO, 2014, p. 2301). 

 Corroborando pra este fato, Vietro (2011) evidencia que o sucesso das atividades 

de confecção se deu em virtude do contato entre os agentes, pois perceberam o sucesso 

dos demais no ramo. Além disso, muitos funcionários saíram das empresas para abrir 

                                                 
38

 ROLIM, C. F. C. O Paraná urbano e o Paraná do Agrobusiness: as dificuldades para a formulação de 

um projeto político. Curitiba, Revista Paranaense de Desenvolvimento, n.86, p. 49-99, 1995. 
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seu próprio negócio, e serem muitas vezes prestadores de serviço para a confecção para 

a qual trabalhavam, conforme constatamos em trabalho de campo. O desenvolvimento 

das atividades está então relacionado a proximidade dos agentes e dos níveis parentais 

existentes, o que levou a consolidação do setor no final da década de 1980, gerando 

renda e emprego para o município
39

. 

 Ao que Fresca (2005, p.5570) corrobora para a compreensão de que a houve a 

criação da “adjetividade de "Capital do Vestuário" em meados dos anos de 1980, pelo 

então prefeito municipal quando a produção confeccionista já assumia importância na 

geração de empregos e rendas, esta continuou a ser crescente nos períodos vindouros”. 

Nesta ocasião o prefeito de Cianorte era Jorge Moreira da Silva, que criou o slogan na 

sua gestão de 1983 a 1988 (MARQUES, 2013). 

 No entanto, a empresa de Nabham fechou nos anos 1990, em virtude de 

adversidades financeiras, e o empresário abriu um shopping atacadista, desfazendo-se 

do mesmo anos mais tarde. Neste mesmo período iniciou atividades no ramo de 

lavanderia, e adquiriu outra confecção; estes são atualmente parte de um grupo 

consolidado de atividades na cidade (VIETRO, 2011). 

 Foi na década de 1990 que surgiram os centros atacadistas de compras e outros 

grupos confeccionistas, bem como as atividades de lavanderia. Estas foram criadas em 

Cianorte para fortalecer a produção do jeans, visando aumentar o controle e qualidade 

de lavagem, coloração e amaciamento, e consequentemente, diminuir os custos a fim de 

garantir, junto com outras estratégias, a continuidade das atividades em tempos de 

acirramento das dificuldades do setor, sobretudo pela abertura econômica (FRESCA, 

2005; VIETRO, 2011). 

A partir de 1994, com a abertura do mercado iniciada no governo Collor
40

 e 

com a implantação do Plano Real, o ramo confeccionista de Cianorte 

vivenciou uma profunda crise financeira. Algumas empresas tradicionais não 

suportaram a crise e faliram, provocando um alto índice de desemprego na 

região. (AVELAR, 2009, p.15). 

 Avelar (2009, p.15) ainda considera que a criação de tais grupos confeccionistas 

está ligada também ao desemprego ocasionado pela abertura econômica, pois “como 

forma de superar essa crise, os funcionários desempregados começaram a constituir 

                                                 
39

 Abordaremos nas páginas que se seguem as políticas e ações públicas e privadas de incentivo ao setor. 
40

 Governo Fernando Collor de Melo (1990-1992); Governo Itamar Franco (1992-1994); e Governo 

Fernando Henrique Cardoso (1995- 2002). 
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empresas próprias, aumentando a participação de microempresas formais na 

aglomeração, principalmente na terceirização de serviços de facção”. 

 Contudo, investimentos propiciaram que houvesse mais fluidez para a circulação 

de matérias-primas e mercadorias acabadas, como por exemplo, a criação ou melhoria 

de rodovias, como a PR-323
41

, no que tange ao transporte e avanços na 

telecomunicação, caracterizando a esfera material da globalização. 

Simultaneamente a uma outra densidade produtiva instaurada na rede urbana, 

ocorreu ainda a melhoria geral da circulação, enquanto etapa necessária entre 

produção, distribuição e consumo. As estruturas para a circulação, passaram 

por avanços permitindo maior fluidez e flexibilidade à circulação de pessoas, 

mercadorias, capital, ideias, valores. (FRESCA, 2005, p. 5556) 

Esses entre outros fatores permitiram que Cianorte passasse de um município 

eminentemente agrícola, para apresentar uma dinâmica completamente diferente, visto 

que as atividades que mais possuem importância atualmente em Cianorte estão ligadas a 

indústria de confecções e alimentícia, seguido pelo setor de serviços (VIETRO, 2011). 

Em continuidade com nossa proposta de trabalho, a de realizar um estudo 

geoeconômico sobre as lavanderias industriais em Cianorte – pois a etapa da lavagem é 

de essencial importância para as marcas, já que conferem o visual e a identidade do 

jeans, agregando valor e sendo decisivo no momento da compra pelo consumidor final – 

realizamos um levantamento junto a Prefeitura Municipal de Cianorte, por meio da 

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, onde foram disponibilizadas as 

informações referentes a 15 lavanderias cadastradas, duas delas sendo de prestação de 

serviço residencial, ou seja, se enquadram como lavanderias domésticas. Como nossa 

pesquisa se destina a lavanderias industriais, separamos os dados no quadro 6 a seguir: 

  

  

                                                 
41

 Trecho entre Cianorte e Maringá, o qual faz parte do Corredor da Moda. 
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Quadro 6: Lavanderias Industriais de Jeans de Cianorte 

 Nome Fantasia Atuação Instalação Endereço 

01 Lavanderia Vay-Vay Lavanderia e tinturaria 26/03/2012 PR 082, KM 41 

02 Lavanderia Pluma Lavanderia Industrial 23/07/1996 PR 082, KM 41,5 

03 Lavanderia Stone Washed Serviços de Lavanderia ---- PR 323, KM 219 

04 Lavanderia 3 Irmãos Ind. de Confecções, Serv. de Tinturaria e Lavanderia 03/10/2000 Estrada Guararape, Lote 884 

05 Lavanderia e Tinturaria Black Stone 
Lav., Tinturarias, Toalheiro e Torção em Fios em 

Peças do Vest. 
29/06/2012 Estrada Pão De Açúcar, 

Lote 955 

06 Lavanderia Lavinorte 
Lav., Tinturaria Industrial. Lavagem, Tingimento e 

Acabamento 
01/06/1995 Avenida Paraíba, 

nº 1617 

07 Lavanderia LavNabhan 
Lavanderia e Tinturaria Ind. e Conf. de Artigos do 

Vestuário 
07/03/2002 PR 323, KM 219 

08 Lavanderia Industrial Adriana Prestação de Serviços de Lavanderia 15/07/1993 PR 323, KM 217 

09 Lavanderia Lavivest Lavanderia, Tinturaria e Artigos do Vestuário 09/10/2001 PR 082, Lote 405-A 

10 Lavanderia Lavi‟s Tony Lavanderia e Tinturaria Industrial 30/11/2007 Estrada Alba, Lote 989-A 

11 Lavisul Lavanderia Lavanderia Industrial 18/02/2000 PR 323, KM 226 

12 Niko‟s Lavanderia Industrial Lavanderia e Tinturaria 12/06/2012 Estrada Pão De Açúcar, 955  

13 TKS Lavanderia Lavanderia e Tinturaria Industrial 25/05/2015 PR 082, KM 02 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cianorte, 2016. 

Org.: autora, 2016. 
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 Conforme podemos evidenciar no quadro 6, apenas três lavanderias iniciaram 

suas atividades nos anos 1990, quando as lavagens começaram a ser realizadas em 

Cianorte. Cinco delas foram criadas nos anos 2000, três em 2012 e uma em 2015.  

 Tentamos realizar o contato com as 13 lavanderias industriais, no entanto, 

apenas cinco
42

 delas permitiram nossa visita e diretores ou gerentes responderam a 

entrevista. Duas delas encerraram suas atividades em 2016, uma se negou a responder a 

pesquisa, e as demais não deram retorno. Segue o quadro 7, com a síntese das 

informações coletadas e que trataremos no decorrer deste capítulo:

                                                 
42

 Por solicitação das lavanderias no momento da assinatura do Termo de Autorização, não citaremos os 

nomes das mesmas, as quais serão chamadas de Lavanderia A, Lavanderia B, C, D e E conforme ordem 

de visita. 
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Quadro 7: Síntese das entrevistas com as Lavanderias de Cianorte  

 Lavanderia 
Fatores de 

Localização 
Financiamento 

Nº de 

empregados 
Mão de Obra Terceirização Parcerias 

1 A 
Especialização 

da região 
Capital próprio 

 

325 

(750 em 

2013) 

 

Cianorte; qualificação 

interna. 

Lixação. 50 pessoas de 5 

empresas terceirizadas. Ex-

funcionários que prestam 

serviço. 

Senai/UEM/

Sebrai/Sesi 

2 B Energia e água Capital próprio 38 
Cianorte; qualificação 

interna. 
Lixação PUC Toledo 

3 C 
Especialização 

da região 
Capital próprio 

16 

(36 em 2015). 

 

Cianorte; qualificação 

interna. Contrato de 

experiência. 

 

Não Não 

4 D 

 

Especialização 

da região; 

influência 

familiar 

 

Capital próprio 
50 

(80 no início 

de 2016) 

Cianorte, mas antes 
de Japurá, Terra Boa 

e São Tomé. 

Qualificação interna. 

Lixação Não. 

5 E 

 

Especialização 

da região. 

(Antes era 

Lavanderia 

Domiciliar) 

 

Capital próprio 

e, pelo 

Banestado -

Programa Bom 

Emprego. 

8 

(25 em 

2014/15). 

Cianorte; qualificação 

interna. 
Lixação Não. 

 

                  ...Continua. 
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 Lavanderia Atualização Maquinário Fornecedores Destino da produção Clientes 

1 A 
Feiras na Alemanha e 

em Barcelona, 

Laser espanhol. 

Outras máquinas de 

Maringá, São Paulo e 

Curitiba. 

Novozimes em 

Araucária. Air 

Croma. Turquia, 

Itália e Alemanha. 

Nacional, estados 

como São Paulo, Rio 

de Janeiro, Santa 

Catarina e Cianorte. 

As marcas mais 

conceituadas do mercado. 

2 B 

Feira Brasileira para a 

Indústria Têxtil -

Febratex, São Paulo, 

Santa Catarina e feiras 

na Espanha. 

Suzumak de 

Maringá, Suzuki 

Curitiba/Colombo e 

Automak de 

Maringá. 

Corantes da China; 

Enzimas importadas; 

Demais produtos 

químicos pela AGS 

de São Paulo. 

São Paulo; Santa 

Catarina; Mato Grosso; 

Espanha e Portugal. 

Dudalina Blumenau SC; 

Morena Rosa Cianorte; 

Osmoze (Denúncia, 

Eventual, Santa Justina, 

Linda Z e Z-32) de 

Cianorte; Cobra Criada de 

Cianorte. 

3 C 
Há apenas a pesquisa em 

revistas, como a da 

ANEL. 

Suzumak de 

Maringá. 

Corantes da Texpal 

Química de 

Valinhos/SP, AGS de 

São Paulo/SP, 

Alpicor de 

Pomerode/SC. 

Região de Cianorte 

Ottanizap de Cianorte; 
For Boys de Terra Boa; 

Morena Rosa de 
Cianorte; GDL de 

Umuarama. 

4 D XXX 

Laser espanhol. As 

demais são da 

Suzumak de 

Maringá. 

China, Coreia e Itália; 

revendedores 

nacionais. 

Mercado interno. 

Brás/SP. Região de 

Maringá-Londrina-

Umuarama. 

Marcas conceituadas, 

principalmente da região. 

5 E XXX 
Suzumak de 

Maringá. 

Corantes, Cloro, 

Sulfeto, Silicato. Os 

produtos são 

importados e 

revendidos 

nacionalmente. 

Cianorte e Região 

La Portt de Cianorte; 

Golstt de Cianorte; 

Atitude de Cianorte; 

Marden de Cianorte, entre 

outros. 

 

Org: autora, 2017. 



 

104 

 

   

Percebemos que com o passar dos anos tanto a confecção, quanto as lavanderias 

se desenvolveram, trazendo a tona uma série de ações para manterem-se ativas frente às 

novas formar de produzir. Para tanto, Oliveira et al (2007) chama atenção para o 

levantamento realizado pela Prefeitura Municipal em 2003, onde foram contabilizadas 

mais de 1.200 unidades de confecção domiciliares informais
43

. Tal resultado se dá em 

função da busca por redução de custos realizados pelas empresas formais, sendo este um 

dos desdobramentos da Reestruturação Produtiva, que atingiu as empresas industriais de 

Cianorte. 

 No que tange a este assunto, as confecções formais cortam o tecido conforme os 

moldes e subcontratam as chamadas facções, que são responsáveis apenas por realizar a 

costura das peças de roupas. Essas facções geralmente encontram-se nos domicílios de 

costureiras que já trabalharam formalizadas, porém que consideram que se trabalharem 

em casa aumentarão sua renda mensal, em virtude de poderem fazer seu próprio horário. 

As mesmas tem que cumprir metas e prazos para a entrega dos lotes de mercadorias 

(LIMA, 2009; PAINEL RPC, 2015).  

 Neste ponto começamos a identificar a fragmentação existente na produção dos 

confeccionados de Cianorte, visto que os processos de produção não ocorrem 

sequencialmente na planta das empresas industriais, mas são dispersas, onde se 

estabelecem relações de subcontratação e terceirização, típicas das mudanças na forma 

de produção, sobretudo pela Reestruturação Produtiva. 

 Tais discussões podem ser melhores compreendidas na afirmação de Cabreira e 

Wolff (2012, p. 4): 

No que se refere à cadeia de produção têxtil, o setor de confecções é o ramo 

que mais enfrenta oscilações de mercado, pois é condicionado a produções 

sazonais, picos de produção e períodos de entressafra, ditados pelo mundo da 

moda. Portanto, a organização just in time inspirada no toyotismo se mostrou 

altamente conveniente às indústrias de confecção. [...] Este “rearranjo” 

caminhou pela trilha da externalização da produção, com a finalidade de 

formar redes informais de “prestadores” e “tomadores” de serviços 

compostas por várias pequenas células (facções) de produção, e ao mesmo 

tempo, otimizar a produção e reerguer esta indústria às custas da precarização 

do trabalho. Neste modelo destaca-se uma empresa “enxuta” e “flexível” que, 

em apertado resumo, prioriza uma produção rápida e precisa e com a 

utilização de empregados polivalentes, responsáveis por diversas atividades 

(execução, controle de qualidade, manutenção, limpeza, etc.). 
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 Facções. 
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 Sendo assim, o just in time nada mais é do que a forma de produção manifestada 

em Cianorte por meio das facções, pois há o enxugamento da produção, do tempo e dos 

gastos, visto que somente há a contratação com um lote de peças específicas, para serem 

entregues no prazo determinado. Assim, a empresa não precisa ter gastos com o 

funcionário se a produção cair por exemplo.  

 Já nas lavanderias a subcontratação ou a terceirização acontece, sobretudo, no 

processo de Lixado
44

. Quatro entrevistados evidenciaram que este processo é realizado 

por empresas com Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), uma delas afirmou 

que só realiza a terceirização quando há excesso de produção – o que não aconteceu nos 

últimos meses de 2016; desta forma não terceirizou esta etapa. Somente um entrevistado 

afirmou que todos os processos são realizados na planta industrial da própria lavanderia. 

 Além disto, conforme Cabreira e Wolff (2012) nos apontaram, nesta situação 

ainda há outro desdobramento da Reestruturação Produtiva, ou seja, o trabalhador passa 

a ser polivalente, desempenhando várias funções, enquanto que na planta industrial, 

talvez houvesse outros funcionários para realizar as etapas seguintes a costura, como 

controle da qualidade, ou limpeza. 

 Com isso a empresa isenta-se de pagar os gastos trabalhistas às costureiras que 

trabalham a domicílio, por meio de subcontratações. Não há assistência médica e 

pagamento de previdência, dentre outros fatores que o trabalho sem carteira assinada 

subtrai do trabalhador.  

 Quando se fala em trabalho informal no setor de confecções, torna-se muito 

difícil realizar o levantamento de dados exatos, que possam evidenciar a realidade. O 

que ocorre é que parte das empresas tem certificações e programas de qualidade que 

sugerem de certa maneira que o trabalho terceirizado seja evitado ou formalizado; no 

entanto, sabe-se que nem sempre há a boa prática de tais orientações. 

 Lembremos neste ponto de que as certificações e padronizações pela busca de 

qualidade para o fornecimento para o mercado, que sofre uma maior regulação técnica 

com o advento da globalização (conforme evidenciamos no capítulo I), também são 

encontradas em Cianorte, mostrando como há interferência externas sobre o setor de 

confecções local, ou seja, as padronizações e normas técnicas internacionais repercutem 

sobre a escala nacional. 

                                                 
44

 Método de abrasão manual ou mecânica. Desgasta a peça de jeans ao mesmo tempo em que amacia. 
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 No que tange a padronizações e certificações em lavanderias industriais de 

Cianorte, algumas delas possuem o selo da Associação Brasileira de Varejo Têxtil 

(ABVTEX), que tem o objetivo de capacitar e monitorar a cadeia de varejo têxtil, em 

relação a boas práticas de responsabilidade social e de trabalho, tanto que há maior 

preocupação com a contratação formal de empregados terceirizados em função desta 

certificação. 

 Refletindo sobre esses aspectos, no que tange a ideologia da Reestruturação 

Produtiva, por meio da dita “melhoria contínua”, que busca o desempenho cada vez 

mais eficiente das empresas industriais ligadas ao setor de confecções; foram 

desenvolvidas parcerias, no que aqui compreendemos como Círculos de Cooperação, 

entre as empresas, por meio das associações, como a Associação das Indústrias de 

Confecção e Vestuário de Cianorte (ASCONVESTE) fundada em 1989, a Associação 

Comercial e Industrial de Cianorte (ACIC) criada no ano de 1963, e a Associação dos 

Shoppings Atacadistas (ASAMODA). 

 Outra modalidade de cooperação (figura 11) surge das empresas com as 

instituições de ensino, privadas e públicas, como a Universidade Paranaense (UNIPAR), 

privada, fundada em Umuarama, porém com uma unidade inaugurada em 1996 em 

Cianorte, a qual oferece o curso de Tecnologia em Design de Moda; já Universidade 

Estadual de Maringá (UEM), com um campus na cidade instalado no ano de 1985, 

disponibiliza os cursos de Design e de Moda. Neste caso, as empresas aceitam que os 

alunos das instituições façam estágio na empresa e ao mesmo tempo que aprendem 

podem aplicar na prática pontos teóricos visto nas instituições de ensino. No entanto, 

cabe destacar que esta prática se efetiva com mais ênfase nas empresas ligadas à etapa 

de confecções propriamente dita, sendo que nas lavanderias, por falta de cursos 

específicos na área, esta prática é mais limitada
45

. 

 Três entrevistados representando as lavanderias relataram que não realizam 

parcerias com universidades e instituições, pois a maioria das ações é direcionada 

especificamente para a etapa de confecção. A lavanderia B relatou parceria com a 

Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Toledo/PR; e a lavanderia A relatou que os 

programas de qualificação da mão de obra são basicamente realizados internamente. 

Visando melhorar o processo de produção existem parcerias com o SENAI, a UEM, 

                                                 
45

 O que ocorrem são alguns cursos exclusivos direcionados a lavagem do denim, oferecidos pelas 

fornecedoras/fabricantes de tecido, para maior aproveitamento e qualidade do jeans conforme as 

especificidades de material. 
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SEBRAE e o Serviço Social da Indústria (SESI). Há também a contratação de 

estagiários de tais instituições. Para os entrevistados, sempre há a busca pela melhoria 

da política de gestão da produção, visando aumentar a produtividade e competitividade, 

no entanto, não houve especificações sobre tais ações. 

 Sobre o debate a cerca da qualificação profissional, Avelar (2009) evidencia que 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está presente no município 

desde a década de 1980 oferecendo cursos para o setor de confecções. Um termo de 

acordo e cooperação foi realizado entre o município de Cianorte e o SENAI por meio da 

Lei nº 1081, de 03 de dezembro de 1987, na gestão do prefeito Jorge Moreira da Silva, 

visando atender a demanda do setor de confecções com o curso de Qualificação 

Profissional de Costureiro Industrial (CIANORTE, 2017). 

 A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) representada pelo 

Instituto Euvaldo Lodi (IEL) desde 2003 procura promover o intercâmbio entre 

pesquisa e ensino nas empresas. Já o “Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena Empresa 

(SEBRAE) oferece cursos na área de gestão, marketing, e demais treinamentos 

relacionados à constituição e gestão empresarial” (AVELAR, 2009, p.75)
46

. 

 A interação entre as entidades se dá de maneira geral em termos de ações e 

programas para a qualificação de mão de obra. A Escola Fábrica foi um programa 

cooperativo desenvolvido entre o Sindicato das Indústrias de Vestuário de Cianorte 

(SINVEST), o SENAI e a ASAMODA, visando realizar uma etapa prática dos cursos, 

com insumos fornecidos pelos empresários (AVELAR, 2009).  

 Corroborando Avelar (2009) relata que cerca de 40% dos empresários não 

considera que a Escola Fábrica consiga formar profissionais que atendam totalmente as 

necessidades das indústrias, no entanto, o autor realiza uma crítica a este panorama: 

Percebe-se, portanto, certa resistência do empresariado local de investir na 

qualificação profissional de seus trabalhadores. Não há dúvidas que o poder 

público deva investir na qualificação da mão de obra, porém, cabe a empresa 

parte dessa formação. Raramente um trabalhador estará totalmente preparado 

sem um contato direto com a linha de produção da fábrica em que irá 

trabalhar, e isso só será possível após algum tempo da sua contratação 

efetiva. (AVELAR, 2009, p. 74). 

 Em consonância com o que este autor nos afirma, somente com investimento e 

tempo de treinamento será possível que o trabalhador consiga se adequar à produção da 
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 Vide figura 11. 
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empresa. A Escola Fábrica é uma das ações presentes nos Círculos de Cooperação, 

vejamos outras na figura 11: 
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Figura 11: Círculos de Cooperação para qualificação profissional em Cianorte 
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Quanto ao círculo de cooperação estabelecido entre empresários e administração 

pública, esta se deu com mais efetividade no início das atividades de confecção no 

município, sobretudo nos anos 1980. A Lei nº 975, de 15 de outubro de 1986, 

sancionada também pelo prefeito Jorge Moreira da Silva, dispõe sobre o Programa de 

Desenvolvimento Industrial e Social de Cianorte, o PRODISC (conforme anexo II). 

Nele concedem-se incentivos e facilidades para as empresas que se instalarem no 

município, como por meio do Poder Executivo Municipal, a aquisição de terras, a 

criação de infraestruturas necessárias a instalação das plantas industriais, como executar 

redes de água, esgoto e energia elétrica, entre outros. 

A lei em pauta foi revogada em 2006, pela Lei nº 2696
47

, pelo prefeito Edno 

Guimarães, onde basicamente mantiveram-se os incentivos para as empresas de 

confecção. A Lei 2759 (no anexo IV) do mesmo ano apenas estendeu tais benefícios às 

lavanderias industriais. 

 Em período mais recente, conforme evidenciamos por meio da figura 10, entre 

as iniciativas criadas pela Prefeitura Municipal com apoio dos empresários está a Escola 

de Qualificação Profissional Básica da Prefeitura de Cianorte, conhecida como “Estação 

do Ofício”, que oferece o curso de modelagem industrial com turmas no matutino e 

noturno (CIANORTE, 2017b).  

 A Prefeitura de Cianorte ainda dispõe de auxílio financeiro para a 

ASCONVESTE, por meio de leis, como a Lei nº 4.798/16
48

, onde: 

Autoriza o Poder Executivo a aumentar o valor da contribuição financeira em 

favor da entidade Associação das Indústrias de Confecção e do Vestuário de 

Cianorte, estabelecida pela Lei Municipal nº 4.626/15, de 02 de setembro de 

2015, alterada pela Lei Municipal nº 4.704/15, de 15 de dezembro de 2015; 

autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, e dá outras providências. 

(CIANORTE, 2017c, s. i.). 

 O recurso destinado gira em torno de 570 mil reais e parte do orçamento se 

destina a organização da Expovest, a feira atacadista de moda da cidade, sendo realizada 

desde o ano de 1989, que realizou sua 38ª edição em julho de 2016 e a Feira de Alto 

Verão, que se realizou em setembro. 

                                                 
47

 Encontra-se no anexo III deste trabalho. 
48

 A descrição da lei se encontra no anexo V. 
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 Os sindicatos que atuam no município, evidenciados também na figura 10 são, o 

Sindicato da Indústria do Vestuário de Cianorte (SIVC), que trata de acordos 

trabalhistas com o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Confecções de Cianorte 

(STICC); este “lidera as iniciativas de reposição salarial, e ações que visem à defesa dos 

diretos dos trabalhadores da categoria” (AVELAR, 2009, p.75). E ainda o Sindicato das 

Indústrias do Vestuário de Cianorte (SINVESTE). 

 No que tange as lavanderias, os entrevistados das lavanderias C e D são filiadas 

ao Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Umuarama – SETHOSU; 

sendo que de todas as lavanderias, apenas a lavanderia D manifestou que é filiada a 

Associação Nacional de Empresas de Lavanderias – ANEL, com sede em São Paulo/SP. 

Contudo, possivelmente haja perda de articulação local em virtude do SETHOSU não 

estar localizado mais próximo de Cianorte, onde as lavanderias se encontram. Outro 

ponto de destaque se refere ao próprio sindicato, que está voltado para as empresas de 

turismo e hospitalidade, ou seja, nada ou muito pouco se relacionam ao ambiente 

industrial, já que está voltado a prestar ao auxílio ao setor terciário (comércio e 

serviços) e não ao secundário (indústria). 

 Já procedência da mão de obra nas lavanderias é em sua totalidade de Cianorte, 

levando em consideração que diminuem-se as probabilidades de acidentes de trabalho 

de percurso. A Lavanderia D afirmou que em anos anteriores, quando a produção estava 

em ritmo acelerado, chegou a contratar funcionários dos municípios de Japurá, Terra 

Boa e São Tomé. A qualificação destes trabalhadores é realizada internamente, já que 

como relatado pelos entrevistados, cursos específicos para as funções de lavanderia são 

raros. Geralmente firma-se o contrato de experiência por 30 dias, podendo ser renovado 

por mais 30, conforme orientações do SETHOSU. 

 Observemos a seguir o mapa 2, com a localização dos municípios pertencentes 

ao Corredor da Moda: 
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Mapa 2: Corredor da Moda 

 

Fonte: Vietro, 2011. 
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 A cidade ainda faz parte do chamado “Corredor da Moda” (conforme mapa 2) 

do norte-noroeste paranaense, sendo considerado como aquele que mais apresenta 

dinamismo nas empresas de confecções do estado, particularmente com especialização 

produtiva em segmentos como o jeans. Incluem-se no “Corredor” os municípios 

Londrina e Maringá, com especialização na produção de artigos de malha, Apucarana 

com a produção de bonés, e Cianorte com ênfase na produção de jeans, obtendo 

destaque a nível nacional (OLIVEIRA et al, 2007, p. 84). Nestas cidades encontra-se, 

como denominam os autores, uma aglomeração de empresas do chamado “complexo 

vestimentar”, com atividades como beneficiamento, fiação, tecelagem, vestuário, 

uniformes, bonés, lavanderias e serviços variados para acabamento. 

 Após termos abordado o início das atividades industriais de confecção em 

Cianorte, bem como os círculos de cooperação estabelecidos visando fortalecer o setor, 

seguiremos com a explanação sobre as lavanderias industriais, as quais se encontram em 

uma das últimas etapas de produção de jeans, para dar visual e agregação de valor aos 

produtos. 

 

3.2 Indústria do Jeans: as Lavanderias Industriais 

  

 Iniciamos esta etapa de nossa pesquisa como uma pergunta: qual o papel da 

lavanderia industrial na produção, comércio e consumo do jeans? Para tentarmos 

responder esta questão realizaremos as explanações que se seguem, tendo em vista que 

o Circuito Espacial de Produção de Jeans
49

 se inicia com a confecção, ou seja, corte e 

costura do denim, para o envio das peças confeccionadas para as lavanderias industriais, 

as quais realizam os processos de lavagem, tingimento e customização, para posterior 

comércio e consumo. 

 O Brasil é um dos maiores produtores de jeans do mundo, com uma produção de 

362,6 milhões de peças confeccionadas em 2014, estando ao lado de países como a 

Turquia, China e Índia; como podemos observar todos localizados no continente 

asiático. Porém, os produtos brasileiros são voltados para o mercado interno (O 

CONFECCIONISTA, 2015), existindo concorrência entre os próprios produtores 

nacionais. 

                                                 
49

 Jeans entendido aqui como peça de roupa, pois considera-se o denim o tecido utilizado em sua 

confecção. 
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 Segundo Marco Britto, Diretor de Jeans da ANEL (2016) em entrevista para a 

pesquisa, a quantidade de lavanderias de jeans no Brasil gira em torno de 500 ou mais, 

sendo em sua maioria pequena e micro empresas, com menos de 20 funcionários. 

Lembremos que segundo o IBGE a classificação do porte de empresas que analisa o 

número de empregados considera empresas de porte: micro, com até 19 funcionários; 

pequena de 20 a 99; média de 100 a 499 empregados, e grande são consideradas as 

empresas acima de 500 funcionários. Os maiores polos de lavanderias que existem no 

Brasil são em São Paulo, Santa Catarina que está em crescimento, Norte do Paraná – em 

Cianorte, e Goiânia/GO e Caruaru em Pernambuco como grandes polos. 

 O sistema que possibilita a produção e consumo nacionais, mesmo que as 

marcas sejam internacionais, se chama Private Label (PL), onde há a produção de peças 

de roupa para outra marca. No Brasil, marcas internacionais de jeans como a Calvin 

Klein e Levi‟s se utilizam deste método e o consumidor no momento da compra 

geralmente não associa o processo produtivo envolvido, tendo a impressão de consumir 

um produto internacional. 

Uma marca de roupas, por exemplo, pode terceirizar a fabricação de seus 

produtos e se concentrar na construção da marca em si, através de campanhas 

de marketing diversas, como participação em eventos, lojas modelos, 

publicidade, etc. A confecção passa a ser feita pela empresa de private label 

contratada. (ZEUCH, 2012, on-line). 

 Mais uma vez percebemos os desdobramentos da Reestruturação Produtiva na 

indústria de confecção e do jeans. Os processos de produção são fragmentados e as 

relações trabalhistas são modificadas. Há terceirização da marca para a empresa PL, e 

esta pode ainda subcontratar para o processo de costura, por exemplo. 

 Cianorte se insere neste contexto, por possuir empresas que prestam este serviço, 

no entanto, no contexto geral produz cerca de 20% de todo o jeans comercializado no 

Brasil (CIANORTE, 2015). Para tanto, diversas marcas, tanto locais, quanto nacionais e 

internacionais se utilizam das empresas industriais do município para a produção do 

jeans.  

 A produção da lavanderia A é voltada tanto para a lavagem, quanto para a 

tinturaria de jeans, atendendo a produção nacional das marcar mais conceituadas do 

mercado, pelo sistema de produção Private Label, onde as peças são produzidas como 

uma terceirização. Ou seja, tais marcas contratam os serviços do grupo, que é 

responsável por vários processos, desenvolvendo a confecção e a lavagem das peças, 
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que posteriormente serão encaminhadas para os lojistas. Os estados de destinos são 

desta maneira, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, além de marcas de Cianorte. 

 Vale lembrar, que quando os consumidores compram uma calça de marca 

internacional, como a Calvin Klein
50

, raramente associam a produção a escala nacional; 

pensa-se erroneamente que a calça é produzida no país de origem da marca. 

Ressaltamos mais uma vez a importância da lavagem na agregação de valor e identidade 

visual da marca, característica considerada de peso para o mundo da moda.  

 Em relação à produção e comércio de jeans, o consumo estará diretamente 

ligado às especificidades visuais das peças, e para isso as marcas se utilizam dos 

serviços prestados pelas lavanderias, que são responsáveis pelo acabamento e inovações 

para grande parte das confecções de jeans. Esses diferenciais são o motivo do sucesso 

de muitas marcas bem colocadas no mercado nacional e que buscam a inserção no 

mercado internacional. São esses detalhes que manifestam a relação do consumo 

exercido entre os gêneros, o que influencia na produção das lavanderias, que chegam a 

processar cerca de 30% de peças masculinas e 70% de femininas, uma disparidade 

considerável. 

 Em consonância com este debate, relembremos a questão inerente à 

concorrência asiática no mercado nacional. Um ponto de destaque diz respeito à 

modelagem das calças jeans brasileiras em relação às chinesas/asiáticas, pois o corpo da 

mulher brasileira é fisicamente diferente do corpo das mulheres asiáticas, o que acaba 

por não beneficiar o jeans importado no momento da compra. Pode-se comprovar tal 

tese a partir da reportagem “A ascensão da Morena Rosa” da revista Exame em 2010, 

onde é descrita a forma pela qual as peças são aprovadas ou não, a partir da prova das 

calças jeans e somente as peças consideradas com boa modelagem são reproduzidas. 

Ainda na reportagem há a afirmação de que o grupo, criado em Cianorte, conseguiu 

compreender e aplicar em suas coleções, principalmente de jeans, o verdadeiro DNA 

brasileiro. 

 Britto (2016) enfatiza o papel das lavanderias industriais de jeans na agregação 

de valor, principalmente quando grandes marcas, consideradas formadoras de opinião, 

começaram a utilizar a customização, a partir da lavagem, para valorizar a venda de 

suas peças de roupa. Por exemplo, a modelagem de um jeans masculino costuma ser 

muito parecido em todas as peças, o diferencial então será dado pela lavagem e 

                                                 
50

 Nova York, Estados Unidos. Criada em 1968. 
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customização realizadas. Desta maneira, o preço considerado caro de uma calça de uma 

marca de renome está relacionado, em partes, aos processos de lavagens pelos quais 

passou. Assim, houve uma mudança de conceitos, porque foi formada uma opinião. 

Atualmente muitas marcas se debruçam sobre estes processos, sendo o jeans 

customizado mais caro que um jeans apenas lavado, ou seja, amaciado.  

 Para termos noção da agregação de valor a uma peça de jeans, os entrevistados 

relataram as médias do valor dos processos produtivos. Os mesmos afirmaram que uma 

peça confeccionada chega a custar R$8,50 e o processo de lavagem em si pode variar de 

R$2 a 20. Já o gasto com produtos químicos é responsável pelo custo de 20% da 

lavagem da peça. A mão de obra, seguida da energia e valor da lenha são os que mais 

custam, pois necessita-se destes em qualquer etapa do processo.  

 Assim, para oferecer ao consumidor produtos diferenciados, as lavanderias se 

utilizam de técnicas tanto de última geração, como o uso de oxigênio e laser, quanto de 

técnicas adaptadas, como nos aponta Campos (2004, p. 154):  

[...] as roupas são transformadas de forma inovadora (calças rasgadas, 

desbotadas, meio tingidas, lavadas com jato de areia, etc.) de modo diferente 

e com materiais criados anteriormente para outros fins (lixas para pintura de 

residências, jato de areia, pistola de pintura de veículos, furadeiras, etc.) o 

que claramente se caracteriza como inovação de processo, que se corporifica 

em um produto diferenciado. 

 Tais processos são realizados com o emprego de diferentes técnicas. Segundo 

Santos (2006, p. 16) as técnicas “são um conjunto de meios instrumentais e sociais, com 

os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço”. Logo são 

elas que determinam ações e papéis desempenhados pelos lugares, assim como o papel 

desempenhado por Cianorte no cenário nacional. 

 Para a realização de todos os processos produtivos, necessita-se de insumos 

físicos e químicos, temos portanto o relato da lavanderia A em específico, que utiliza 

produtos de origem de países como Turquia, Itália e Alemanha, e as enzimas utilizadas 

são produzidas em Araucária, no Paraná. Os equipamentos são da Suzumak de Maringá 

conforme a foto 1, Suzuki Curitiba/Colombo e Automak de Maringá.  
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Foto 1: Máquinas de Lavar Suzumak 

 

Fonte: autora. Trabalho de Campo. Cianorte. Novembro 2016. 

 

 O laser, presente na lavanderia A, é um equipamento considerado extremamente 

proveitoso no que tange a qualidade e padronização das peças de jeans, é de origem 

espanhola, revendido por uma empresa de Valinhos/SP. No último ano um dos gerentes 

da empresa abriu uma empresa para fornecer os produtos químicos para a lavanderia, 

que são importados em sua maioria. 

 Apesar das calças jeans serem usadas desde a década de 1870 em virtude das 

ações de Levi Strauss, e serem popularizadas com os astros de cinema (COSTA, 2010), 

o beneficiamento do jeans em escala industrial ocorreu somente no final dos anos de 

1970. Mais ou menos entre o ano de 1978 o jeans começou a ser amaciado
51

 em 

lavanderias; Na década de 1980 iniciaram-se outros processos como o delavê 

(clareamento do jeans) e o stone washed (desgaste e desbotamento do jeans por uso de 

pedras pome); Nos anos de 1990 surge a enzima
52

 para substituir a pedra pome, que foi 

sendo eliminada do processo produtivo; É nos início dos anos 2000 que a customização 

se inicia, mudando consideravelmente as ações do setor, utilizando-se cada vez mais de 

efeitos, principalmente aqueles que conferem as peças o aspecto “vintage”, ou seja, a 

calça parece ter o desgaste de uso de décadas (BRITTO, 2016). 

 Para Costa (2010, p.2) houve a evolução das lavanderias domésticas para 

lavanderias industriais, pois: 

A necessidade de criar produtos com alto valor agregado levou a indústria 

têxtil a desenvolver tratamentos especiais para as matérias-primas têxteis 

                                                 
51

 Processo de lavagem que proporciona ao jeans maior conforto por estar mais macio que o tecido 

original. 
52

 Produto biológico que degrada a celulose do algodão presente no tecido, envelhecendo o jeans e 

retirando o corante índigo do denim. 
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capazes de garantir características atrativas ao uso e enquadrando no mercado 

da moda. O jeans macio apareceu no mercado muito tempo depois, quando 

começou a ser lavado / beneficiado com pedras antes de ser posto à venda. 

Esses beneficiamentos realizados pelas lavanderias e tinturarias industriais 

alteram as características iniciais dos tecidos e torna-os macio, leve, brilhoso 

dependendo do processo e dos produtos utilizados.  

 

 Foi em virtude da necessidade de especialização e inovação que foram criadas as 

lavanderias industriais, para tanto, questionamos os entrevistados a cerca do motivo de 

instalação das lavanderias no município, onde três deles responderam que a 

especialização produtiva da região e do município motivaram a abertura da empresa. 

Um respondeu que a disponibilidade e custo de água e energia foram importantes no 

momento da decisão, e somente um respondeu que abriu a lavanderia por influência de 

familiares que trabalhavam no ramo de confecções. 

 Ao perguntarmos sobre o capital investido na construção da planta industrial e 

compra dos equipamentos e máquinas do processo de lavagem, quatro entrevistados 

responderam que foi a partir de capital próprio. Apenas um evidenciou o financiamento 

de máquinas pelo programa do antigo Banco Banestado pelo Programa Bom 

Emprego
53

, no entanto relatou que não fez e não faria mais empréstimos visto que os 

juros da transação são muito altos. Atualmente uma lavanderia estava expandindo suas 

instalações, mas pela crise afetando o setor, a obra está inacabada, com cerca de 90% do 

barracão de 350m² construído. 

Assim, criaram-se lavanderias que se especializaram em uma sequência de 

processos para mudar o visual de um jeans, chamado aqui de Streaming makeover
54

. 

Para compreendermos como se dão os processos de lavagem, consideramos pertinente 

abordar as etapas realizadas na criação e produção do jeans, assim, acompanhemos a 

figura 12: 

                                                 
53

 Criado em 1992. Segundo Alves (2001, p. 11) “na sua formulação inicial, o estabelecimento industrial 

poderia deduzir os gastos com P&D, à razão de 1/12 (um doze avos) ao mês, do saldo do ICMS, com 48 

meses de carência”. E ainda: “Em 1995 o Programa Bom Emprego Fiscal teve o nome mudado para 

Paraná Mais Empregos [...] O programa passou a incentivar a realização de investimentos fixos através do 

diferimento de 30% a 100% do ICMS incremental, dependendo da região do estado em que o 

investimento fosse instalado, visando a desconcentração espacial da indústria” (p. 16).    
54

 Processos contínuos. 
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Figura 12: Processo de criação e produção de um jeans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GBLJeans, 2016. 

Org.: autora, 2017. 
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 Nos apoiando em GBLJeans (2016) podemos realizar a descrição do processo de 

criação e produção do jeans, que se inicia com a pesquisa, conforme evidenciado na 

figura 12, em pré-produção. Para o bom desenvolvimento de uma peça de jeans torna-se 

necessário não só conhecer o público alvo e suas preferências, hábitos de compra e seu 

comportamento, mas também a estrutura fabril disponível para a confecção das peças, 

bem como, estudar as tendências das marcas consideradas formadoras de opinião, 

nacionais e internacionais, que a cada temporada selecionam as cores e estilos para cada 

estação. Deve-se levar em consideração o preço que determinado público gasta com as 

peças.  

 Em Cianorte, somente a lavanderia A (conforme dados do quadro 7) possui setor 

de pesquisa e design. Há a participação anual em feiras internacionais a fim de se 

atualizarem, como as feiras em Berlim/Alemanha e em Barcelona/Espanha, em janeiro e 

julho de cada ano respectivamente, constituindo-se como fontes de pesquisa. Para os 

entrevistados os Estados Unidos se constitui hoje, mais como um espaço propício à 

compra do que para usar como referência para tendências e produção, visto que tais 

informações podem ser melhor coletadas na Europa. São analisados também o perfil dos 

clientes, catálogos e vídeos, além de imagens e pesquisas nas ruas. O atraso nas 

tendências de lavagem e design para chegar ao Brasil está calculada em cerca de um 

ano. 

 Após a coleta e organização das informações o estilista pode criar por séries ou 

por temas, com rabiscos a mão ou em computador, por meio de programas. A lógica 

envolvida na produção de cada peça de jeans está diretamente relacionada a marca do 

jeans, e a relação entre lavanderia-estilista, sendo o estilista o responsável por direcionar 

o perfil da roupa. Desta forma, é a partir deste ponto que são escolhidas as lavagens que 

a peça terá, bem como as cores e tendências de cada estação.  

 Após o modelo ser aprovado, este será transformado em uma peça piloto por 

meio de um desenho técnico realizado por um assistente ou pelo próprio estilista. O 

modelista será o responsável por criar os moldes, encaminhados para o recorte do tecido 

que seguirá para a costura e posterior anotação de todas as medidas da calça, para que se 

saiba o nível de encolhimento do cós, altura, torção, entre outros, visto que o processo 

de lavagem pode modificá-las. 

 Na lavanderia a calça passa por Streaming makeover, ou seja, passa por 

transformações em fluxo contínuo (os quais descreveremos na sequência), com vistas a 

conferir os diferenciais ao jeans. Há a conferência das medidas e a peça é 
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experimentada em uma modelo de prova; havendo algum defeito o processo deve ser 

iniciado novamente. 

 Do desenho técnico à peça provada, o período pode chegar a 5 dias, se o 

processo for realizado em um mesmo lugar, pela mesma equipe, como ocorre em 

grandes confecções; mas se os processos forem terceirizados, como modelista, piloteira 

e lavanderia, o processo pode durar de 15 a 20 dias.  

 São geralmente produzidas de 40 a 50 peças para pilotagem, as quais são 

distribuídas aos revendedores das marcas, para que vejam se as lojas de comércio 

encomendam ou não certa quantidade daquela peça, ou seja, se há aceitação do produto. 

 Para a produção e volume funcionarem, a colagem da peça piloto precisa ser 

reproduzida em todos os detalhes, a começar do tecido, pois o que garante a fidelidade 

da produção é a ficha técnica, onde se encontram todos os dados das características 

técnicas das peças, como as características do produto, de produção, busto, botões, 

etiquetas, zíperes, cor de linha, bordados, tipo de tecido a ser usado e nome dos 

fabricantes, referência do artigo, composição do tecido, largura, quantidade de tecido 

consumida por peça, lugar exato dos aviamentos; indica o lugar de todos os efeitos e 

processos realizados em lavanderia. 

 No processo de corte e a costura, figura 12, há a replicação dos moldes em 

vários tamanhos de grade, como 38, 42, 44, que seguem para a costura industrial, nos 

lotes de peças. 

O trabalho pode começar pelo risco da calça piloto, e mesmo que o molde 

tenha sido feito a mão ele vai para o computador para ser digitalizado, onde 

são feitas as ampliações e os encaixes por meio de um programa, dispondo as 

diferentes partes dos moldes para que não restem sobras desnecessárias de 

tecido. (GBLJEANS, 2016, on-line). 

 E ainda: 

Os moldes digitalizados são impressos e colocados sobre as varias camadas 

de tecido dobrado, chamadas de infesto. Os moldes sobre o infesto serão as 

guias para que o corte seja perfeito. Para o corte existem máquinas 

automáticas e manuais. Depois de cortadas as peças são amarradas para que 

não se percam ou se misturem as outras. Depois desta etapa as diversas peças 

são separadas e enviadas para as células de produção, como para costurar os 

bolsos, entre as pernas, o cós. (GBLJEANS, 2016, on-line). 

 Como já mencionamos é na costura onde mais se evidencia a terceirização e 

subcontratação do setor de confecções. Sendo que as lavanderias (fotos de 2 a 6), para 

onde seguem as peças, são muitas vezes prestadoras de serviços. Para que a 
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transformação do jeans aconteça, a calça inicia o processo sem aviamentos ou etiquetas 

para que não estraguem.  

Foto 2: Instalações da Lavanderia 

 

Fonte: autora. Trabalho de Campo. Cianorte. Novembro 2016. 

 

Foto 3: Lotes de jeans para lavagem e tingimento. 

 

Fonte: autora. Trabalho de Campo. Cianorte. Novembro 2016. 

 

Foto 4: Flip de cores Pantone 

 

Fonte: autora. Trabalho de Campo. Cianorte. Novembro 2016. 
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Foto 5: Flip com 4.500 cores personalizadas pelo dono da lavanderia 

 

Fonte: autora. Trabalho de Campo. Cianorte. Novembro 2016. 

 

Foto 6: Peça escura antes da lavagem, e clara após o processo. 

 

Fonte: autora. Trabalho de Campo. Cianorte. Novembro 2016. 

 

Como podem ocorrer vários processos até a finalização da lavagem, onde os 

lotes de jeans, geralmente de 500 peças, conforme a foto 3, passam tanto por lavagens, 

de 2; quanto por tingimentos, que seguem padrões de cores, evidenciados na foto 4 e 5,  

para chegar ao resultado que pode ser visto na foto 6. Este momento pode valorizar ou 

não todo o trabalho disponibilizado na peça e dependendo dos processos, e o 

beneficiamento chega a utilizar entre 11 a 20 mil litros de água por cada 100 kg de 

roupa (ITABORAHY; SILVA, 2006). 
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Foto 7: Tanques de tratamento de efluentes 

 

Fonte: autora. Trabalho de Campo. Cianorte. Novembro 2016. 

 

O tratamento de toda a água utilizada nos processos passa por um sistema de 

tratamento nas Estações de Tratamento de Efluentes – ETE -, conforme a foto 7, onde 

cerca de 80% da água é reaproveitada em sistema fechado, ou seja é reutilizada. O 

ponto que nos chama a atenção neste ponto é que em virtude da concorrência exercida 

entre as lavanderias, percebe-se que para se manterem no mercado, praticam muitas 

vezes preços abaixo do normal para não perderem clientes ou lotes de peças. O que 

acaba por gerar diferenças consideráveis na produção, tanto de mão de obra, quanto de 

produtos utilizados. Muitos dos entrevistados nos relataram que para manter seu preço 

de lavagem competitivo, existem lavanderias que cada vez mais estão comprando e 

utilizando produtos de baixa qualidade. Detalhe expandido para o tratamento de 

efluentes; onde os produtos responsáveis por limpar e purificar a água utilizada na 

lavagem são utilizados em quantidade menor que o necessário. 

 Sobre os processos pelos quais o jeans pode passar para chegar ao efeito 

desejado pelo cliente, estes podem ser: Bigodes Tridimensionais
55

; Black Desbotado
56

; 

Clareamento; Bleaching; Craquelado; Délavé ou Bleached
57

; Destroyed; Estonagem ou 

Stonewash
58

; Jato com Areia; Jato de Permanganato ou Permanganato de Potássio
59

; 

Laser
60

; Lixado
61

; Puído; Resina; Vintage
62

, entre outros (DINÂMICA LAVANDERIA 

INDUSTRIAL, 2017). 

                                                 
55

 Efeito que simula as marcas do tempo nas regiões das roupas que sofrem maior desgaste. 
56

 O jeans black fica totalmente desbotado e com aspecto Vintage (envelhecido). 
57

 Processo curto de tingimentoresulta um tecido com tonalidade bem clara de azul. 
58

 Técnicas usadas para acelerar o desbotamento ou clareamento do jeans. 
59

 Técnica de corrosão aplicada com pistola industrial para clareamento localizado das peças. 
60

 Técnica usada para marcar as peças usando raios de laser, que queima o corante do tecido. A aplicação 

é feita por equipamentos computadorizados, também conhecidos como robôs de aplicação. 
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Foto 8: Processo de USED. 

 

Fonte: autora. Trabalho de Campo. Cianorte. Novembro 2016. 

 

 Na foto 8 , podemos verificar o processo de Used, que é um processo realizado 

no jeans confeccionado para deixá-lo com aspecto de usado diversas vezes. “Para obter 

esse efeito, é usado jato de permanganato, de areia, alumínio, entre outras substâncias” 

(DINÂMICA LAVANDERIA INDUSTRIAL, 2017). 

Na figura 13 podemos evidenciar os processos mais comuns nas lavanderias: 

  

                                                                                                                                               
61

 Método de abrasão manual ou mecânica. Desgasta a peça de jeans ao mesmo tempo em que amacia. 
62

 Tratamento à base de enzimas, com ou sem branqueamento. O efeito é de uma roupa antiga. 
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Figura 13: Processo das lavanderias industriais no acabamento do jeans 

 

Fonte: Itaborahy; Silva, 2006. 

Reorg.: autora, 2017. 

 

 

 Analisando a figura 13 podemos observar que o processo realizado nas 

lavanderias de jeans articula uma sequência de etapas consecutivas com vistas a 

diferenciar cada peça, utilizando-se para isso materiais químicos e físicos, além do uso 

de enzimas biológicas, e grande quantidade de água necessária de uma etapa para a 

outra. Diferenciais que serão de extrema importância no momento da comercialização 

do jeans. 

 Só depois de secas e passadas é que as peças voltam para a confecção para 

receber o acabamento. No acabamento a calça ganha botões, etiquetas, ilhoses e rebites. 

Desde a pesquisa, aprovação dos modelos e produção, para finalmente chegar ao 

estoque da marca, o processo pode leva até cinco meses (GBLJEANS, 2016). 
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 Seguindo com a discussão apresentaremos a seguir o mapa 3, que conta com a 

localização das 8 lavanderias com as quais tivemos contato direto, mesmo que três delas 

não tenham respondido a entrevista. Os shoppings atacadistas também estão destacados, 

bem como a Rua da Moda e o Corredor da Moda. 
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Mapa 3: Localização das Lavanderias Industriais de Jeans em Cianorte 
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 Podemos perceber que a localização (mapa 3) tanto das lavanderias, quanto dos 

shoppings atacadistas estão próximos a Rua da Moda, que faz parte da Avenida Paraíba, 

e ao Corredor da Moda, PR 323 que liga os municípios de Cianorte, Maringá, 

Apucarana e Londrina; todos localizados no sul da malha urbana. 

 Ainda é possível associar a localização das lavanderias a Zona Industrial – ZIN 2 

– conforme podemos evidenciar no mapa de zoneamento da cidade
63

. Somente uma 

lavanderia se encontra em meio a malha urbana densificada, na Avenida Paraíba. Os 

Shoppings seguem a mesma lógica; destacamos que os detalhes sobre os quatro 

shoppings são: 

 Shopping Dallas: 84 lojas. 

 Shopping Asamoda (encerrou suas atividades em março de 2016, com as marcas 

sendo realocadas em outros shoppings). 

 Shopping Nabhan: capacidade de 110 lojas. 

 Shopping Master: 190 lojas, 300 leitos no hotel em anexo as suas instalações. 

 Alguns dos shoppings da cidade oferecem hotel em anexo para facilitar a 

permanência de compradores de outras cidades, como o Shopping Master (foto 9). 

Possuem também restaurantes, como o Shopping Dallas (foto 10) e serviços de 

translado.  

Foto 9: Shopping Master 

 

Fonte: autora. Trabalho de Campo. Cianorte. Novembro 2016. 
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 Disponível no anexo VI. 
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Foto 10: Shopping Dallas 

 

Fonte: autora. Trabalho de Campo. Cianorte. Novembro 2016. 

 

 O destino da produção das lavanderias é nacional, para estados como Santa 

Catarina, São Paulo, Mato Grosso, e outros locais, porém os empresários consideram 

difícil saber o destino de todas as suas peças. O entrevistado da lavanderia B relatou a 

exportação para países como Portugal e Espanha. De maneira geral, todas as lavanderias 

beneficiam jeans de marcas locais, de Cianorte, e regionais, para cidades como 

Umuarama, Maringá e Londrina; e ocasionalmente para marcas de estados como São 

Paulo e Santa Catarina. 

 Muitos dos entrevistados relataram a retração das atividades pela crise 

econômica, diminuindo o número de turnos e consequentemente de funcionários. Um 

entrevistado expos que houve de 40 a 50% de demissões em sua lavanderia, e que a 

frota de veículos foi reduzida. Abrindo um parêntese, constatamos no último trabalho de 

campo, em novembro de 2016, que boa parte das lojas presentes tanto na Rua da Moda, 

na Avenida Paraíba, quando nos shoppings, estavam fechadas; confirmando os efeitos 

da crise econômica apontada pelos entrevistados das lavanderias. Ressaltamos que no 

campo realizado no mês de fevereiro de 2016 já haviam lojas fechadas, contudo o 

número tendeu a aumentar. 

 Apesar do cenário de queda de consumo e produção dois entrevistados 

responsáveis pelas lavanderias responderam que o município continua sendo satisfatório 

para os negócios das empresas, contudo, os demais evidenciaram que atualmente em 

virtude da crise econômica pela qual o país passa, que vem afetando diretamente os 

negócios relacionados a confecção de artigos de vestuário, Cianorte não é mais tão 

satisfatória. Alguns deles reclamaram da falta de estrutura e de incentivos e 

planejamento para o setor nos últimos anos, sendo que estes eram praticados nas gestões 
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do ex-prefeito Edno Guimarães
64

. Relataram que o que continua a influenciar de certa 

forma o setor é o peso do nome de Cianorte em nível nacional, por toda a herança de 

anos anteriores, o que não faz com que haja a paralisação das atividades. 

 De maneira geral o que pudemos perceber durante os campos realizados em 

Cianorte foram alguns aspectos ligados à fragmentação do processo produtivo, visto que 

somente uma lavanderia fazia parte de um grupo de confecções, que atendia todas as 

etapas da produção de maneira contínua. No entanto, este grupo por trabalhar com o 

sistema Private Label acaba servindo a marcas de renome nacionais e internacionais. 

Vislumbramos assim o uso do território cianortense, em escala local, por agentes 

externos, de escala global. Percebe-se que este sistema é o que mais caracteriza a 

terceirização da produção, pois contrata o grupo para grande parte da criação e execução 

de seus produtos.  

 Pudemos compreender neste capítulo a mudança da base produtiva de Cianorte, 

ligada a agentes locais que desenvolveram a especialização produtiva endogenamente. 

Que foi a proximidade e os níveis de parentesco que impulsionaram a criação de novas 

unidades produtivas, vistas muitas vezes como uma saída em tempos de desemprego.  

 Além do mais, pudemos realizar um levantamento das atividades e relações de 

prestação de serviço das lavanderias industriais de jeans de Cianorte; ponto importante 

no que tange ao Circuito Espacial Produtivo, porém que não é debatido amplamente em 

meio acadêmico, visto que algumas vezes os debates se limitam a perspectivas 

ambientais. Ademais, fiquemos a seguir com as considerações finais deste trabalho
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 Prefeito entre os anos de 1989-1992, 2005-2008 e de 2009-2012. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Chegamos ao momento da pesquisa em que é necessário realizar alguns 

apontamentos acerca do trabalho realizado durante os dois anos vinculados à pós-

graduação. Aqui estão expostas nossas percepções sobre a Geografia das Lavanderias de 

Jeans de Cianorte. 

 Para tanto, acreditamos que os conceitos vislumbrados no primeiro capítulo nos 

permitiram sistematizar num primeiro momento que o espaço de Cianorte foi 

territorializado por diferentes usos. Conforme as ações estabelecidas pelos agentes e por 

conjunturas nacionais e internacionais, que influenciaram sua ocupação e colonização, 

visando a produção de café, então no campo. Posteriormente por influências naturais, 

econômicas e políticas, exógenas, se iniciou o processo de mudança da base produtiva 

do município; que por influência de agentes endógenos desenvolveram e incentivaram a 

especialização produtiva para o ramo de confecções, em especial no vestuário, então na 

cidade.  

 O conceito de Reestruturação Produtiva permitiu-nos compreender como as 

dinâmicas presentes no processo de (re)produção do capital  mudam e influenciam a 

articulação das escalas, desde a local à global. Desta maneira, Cianorte sentiu os efeitos 

da racionalização da produção na passagem do fordismo para o pós-fordismo, onde 

expressões toyotistas como o just in time, a terceirização e a fragmentação das etapas da 

produção começaram a se delinear. 

 Neste caso, houve o aumento do número de facções, criadas muitas vezes por 

ex-funcionários das fábricas, que com o desemprego viram na produção no fundo de 

suas casas uma saída; e os donos de confecções maiores, que se beneficiaram, pois 

houve a minimização de custos, uma vez que, com a subcontratação ou terceirização o 

volume de produção, que oscila, não lhes obriga a manter empregados com vínculos 

trabalhistas. 

 As lavanderias se inserem neste processo em dois pontos distintos, O primeiro, 

por dentro do processo de acumulação do capital, ao conferirem diferenciais às peças 

jeans, com vistas a influenciar no consumo. E o segundo, por fazerem parte da 

fragmentação das etapas de produção de um produto; pois, são empresas prestadoras de 

serviço. Apenas algumas confecções possuem a lavanderia em suas instalações ou grupo 
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empresarial, o que evidencia a perca do controle total do processo produtivo por parte 

das empresas. 

 O Circuito Espacial de Produção foi um conceito estruturante, pois aborda 

geograficamente a chamada Cadeia de Produção, a qual não apresenta a noção de 

desdobramentos socioespaciais. Defendemos que existe um Circuito Espacial de 

Produção de Jeans de Cianorte em virtude do desenvolvimento e efetivação da 

produção-distribuição-comércio-consumo serem realizados em sua maior parte no 

município. Obviamente que são estabelecidas relações como a confecção do jeans em 

outros municípios, regiões e estados; no entanto, são lavadas em Cianorte.  

 Da mesma maneira, a distribuição-comércio-consumo podem ser realizados em 

outros locais. Contudo, em virtude da especialização produtiva foram criados 

mecanismos de comércio, como os shoppings atacadistas e varejistas; além das várias 

lojas, concentradas, sobretudo, na Avenida Paraíba, conhecida como Rua da Moda.  

 Assim, o Circuito Espacial de Produção se efetiva, pois o que caracteriza este 

conceito são as fronteiras locais e regionais extrapoladas. Cabe ainda mencionar que o 

sistema Private Label
65

 permite que grupos de negócios de confecção produzam para 

diferentes marcas, tanto de origem nacional, quanto de origem internacional. 

 Chamamos a atenção ainda para o fato da complementariedade presente nos 

diferentes circuitos produtivos, onde circuitos têxteis são fornecedores de matéria prima 

para a produção de confeccionados, como o jeans. Tais cenários são propiciados por 

círculos de cooperação onde os agentes possuem interação contínua; tanto na troca de 

fluxos como dinheiro e informação; quanto relações estabelecidas no que tange a 

formação profissional, por exemplo. Neste aspecto, foi o embasamento sobre o setor 

produtivo do qual nosso objeto de estudo faz parte, presente no segundo capítulo, que 

nos proporcionou tal entendimento. 

 Nesse sentido, acreditamos que o Estado possui forte relação com o 

desenvolvimento do processo de industrialização, bem como os tipos específicos de 

indústria; pois concede incentivos, assim como ocorreu com a indústria de base e de 

bens de produção, que ganharam mais destaque em certos momentos da administração 

pública. Enquanto indústrias como a de vestuário padecem com acordos comerciais, que 

permitem a entrada de produtos importados, causando concorrência desleal e afetando o 

nível de emprego, por exemplo. 
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 Debatido no capítulo III. 
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 O terceiro capítulo levou-nos a entender o papel das lavanderias industriais no 

Circuito Espacial de Produção de Jeans, principalmente relacionado ao valor agregado 

conferido aos produtos em virtude de uma série de processos realizados 

consecutivamente para deixar uma peça normal com aspectos que são a característica de 

uma determinada marca; o que é considerável no momento do consumo, pois cada 

marca possui um público específico
66

. Neste caso, o valor agregado diz respeito tanto à 

lavagem realizada na peça, quanto na marca; pois, marcas internacionais e consideradas 

consolidadas no mercado tendem a ser mais caras do que marcas com etiquetas 

desconhecidas. 

 Nos trabalhos de campo percebemos que o contexto atual da economia nacional 

afetou diretamente Cianorte, pois houve considerável queda de consumo
67

 e diminuição 

da produção; principalmente, ao longo do ano de 2016. Assim, muitos trabalhadores 

foram demitidos nas confecções e lavanderias, onde turnos foram diminuídos, visando 

enxugar os gastos. O mais preocupante é o fechamento de lavanderias inteiras
68

, sendo 

que os entrevistados expuseram sua inquietação em relação à economia e visão de 

futuro para os negócios.  

 Ademais, muitas lojas tanto da Rua da Moda, como nos shoppings encerraram 

suas atividades no ano de 2016. Observamos esse processo in loco, a partir dos campos 

realizados em dois momentos: no primeiro e último trimestre de 2016. Destacamos que 

no primeiro trimestre quase não haviam lojas fechadas; e, no último trimestre do 

referido ano, muitas lojas encontravam-se desativadas.  

 Foi em virtude destes acontecimentos, que algumas dificuldades se apresentaram 

no momento da pesquisa. Muitos dos empresários não nos deram retorno, outros não 

aceitaram responder a nossa entrevista. E por fim, ao iniciarmos a pesquisa 

consideramos que os dados seriam mais expressivos no que tange às lavanderias 

industriais. Contudo, ao finalizarmos, chegamos ao entendimento de que a cidade 

Capital do Vestuário passa por momentos de transição, visto que o número de 
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 Existem marcas que visam atender a um público mais jovem, que em geral preferem mais informações 

visuais no jeans. Marcas que atendem ao público feminino ou masculino; que atendem a pessoas que 

gostam de discrição e então optam por modelos mais neutros e com menos lavagens, geralmente mais 

escuros, o que na lavanderia consiste basicamente no amaciamento da peça; etc. 
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 De produtos confeccionados.  
68

 Em Cianorte, ao longo de 2016, foram fechadas 2 lavanderias, num total de 13. 
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compradores de caravanas de outros estados diminuiu
69

; entre outros aspectos, como a 

falta de mão de obra qualificada, mesmo com os programas de capacitação profissional, 

realizados por meio dos círculos de cooperação. 

 Finalizamos esta exposição, ressaltando que esta pesquisa buscou complementar 

estudos já realizados no setor de confecções de Cianorte; porém que não apresentam 

resultados consideráveis sobre o papel das lavanderias industriais no processo de 

produção. Contudo, destacamos que a pesquisa possui limitações, que abrem espaço 

para que novas investigações científicas sejam realizadas; entre elas:  

 as relações entre importação e exportação;  

 a comparação entre as etapas fragmentadas do processo produtivo, sendo elas, a 

confecção e a lavagem;  

 quais as técnicas empregadas em uma e em outra etapa;  

 quais as relações de trabalho e as diferenças entre elas.  

 E em virtude da conjuntura econômica nacional, deixamos a sugestão para 

futuros trabalhos: uma comparação ou apontamento sobre os rebatimentos da crise 

econômica nacional sobre o setor. Bem como se a especialização produtiva da região 

ainda é incentivada pelos agentes, ou se há o incentivo a outros setores, como o 

alimentício, que vem ganhando importância nos últimos anos em Cianorte. 

 Ademais, ao chegar nesta etapa do trabalho, consideramos que o futuro do setor 

em Cianorte está fortemente ligado tanto a Círculos de Cooperação entre os empresários 

e agentes do poder público, quanto ao consumo exercido pela população. O que se 

percebe é que outras regiões e municípios, com destaque para os pertencentes ao 

Nordeste brasileiro, vem investindo em incentivos e ações que visam chamar a atenção 

para investimentos do setor. Cabe, portanto, a articulação entre os agentes, com intuito 

principal de manter e gerar empregos, visando o desenvolvimento regional.  
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 Lembremos que os shoppings de Cianorte possuem hotel em anexo para hospedar os compradores que 

vem de outras regiões. Os entrevistados ainda nos relataram a preferência dos compradores em consumir 

em cidades como Londrina, e principalmente Maringá; que também apresenta infraestrutura completa 

para compras de atacado e varejo. Estas cidades são consideradas concorrentes de Cianorte no que se 

refere ao comércio de confeccionados. 
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APÊNDICES 

 

Entrevista - Lavanderias industriais de Jeans 

                                                                                                                                 

Nome da empresa: 

Ano de instalação no município: 

Nome do entrevistado:                                                                         Função/cargo:                                          

Há quanto tempo trabalha na empresa? 

Formação:                            

1. Quais as vantagens/fatores importantes na tomada de decisão da localização da 

empresa em Cianorte? 

(  ) energia (  ) mercado consumidor 

(  ) água (  ) centros de pesquisa/universidades 

(  ) transportes (  ) matéria-prima 

(  ) qualificação da mão-de-obra (  ) incentivos fiscais 

(  ) preço do terreno (  ) outros; qual(is)  

 

2. Quem financiou a instalação da empresa? (capital próprio da empresa, terceiros, 

empréstimos de bancos ou governo). 

 

2.2 Capital: (  ) Privado Nacional  (  ) Público  (  ) Privado Internacional 

3. Cianorte continua sendo um local satisfatório para a empresa? 

 

4. Já houve ou há a intenção de expansão da fábrica? (financiamento próprio ou de 

terceiros?) 

 

5. A produção é voltada somente para a fabricação de jeans? 

5.1 Qual o destino da produção (exportação, mercado interno)? Quais os principais 

clientes? 

5.2 A empresa possui alguma fábrica de confecção? 

5.3 Quais são as principais matérias-primas utilizadas no processo produtivo e qual a 

origem das mesmas (fornecedores nacionais ou estrangeiros)? 
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6. Número de empregados: 

Produção: 

Administração: 

Design: 

Outros (especificar): 

 

7. Há funcionários ou empresas terceirizadas? Se sim, quantos (as) são? 

 

8. Procedência da mão-de-obra. São somente moradores de Cianorte ou de outras 

cidades da região? 

 

9. Quais os programas de qualificação a mão-de-obra da empresa faz parte? 

 

10. O Setor de pesquisa/design da empresa funciona de que maneira? Participam de 

eventos nacionais e internacionais a fim de se atualizarem? 

 

11. Existem parcerias com faculdades e universidades, ou centros de pesquisa visando 

melhorar o processo de produção? 

 

12. Houve em algum momento a alteração na política de gestão da produção visando 

obter maior produtividade e aumentar a competitividade? 

 

13. No que se refere ao maquinário da empresa, houve aquisição de equipamentos 

automáticos, estas foram importadas? Qual a origem das mesmas? 

 

14. Existem outras unidades/filiais da empresa? Em que locais? 

 

15. Para a empresa, o setor de vestuário e do segmento jeans vem apresentando aumento 

ou diminuição nos últimos anos? 

 

16.  Em relação à entrada dos produtos asiáticos no mercado brasileiro, o segmento 

jeans se comporta de que maneira perante esse cenário? Houve diminuição da 

produção? Demissões? 
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ANEXOS 

 

ANEXO I - Lista de Lavanderias cadastradas na Prefeitura de Cianorte 
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ANEXO II - Lei Nº 975, de 15 de Outubro de 1986. 

(Revogada pela Lei nº 2696/2006) 

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E 

SOCIAL DE CIANORTE - PRODISC -, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A Câmara Municipal de Cianorte, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito do 

Município, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O Programa de Desenvolvimento Industrial e Social de Cianorte, terá como 

objetivo conceder Incentivo e facilidades às empresas que venham a se instalar ou 

ampliar suas instalações industriais em áreas consideradas próprias pelo Poder 

Executivo. 

Art. 2º Para consecução do objetivo previsto no artigo anterior desta Lei, o Poder 

Executivo Municipal, através de seus órgãos, poderá: 

I - adquirir, por quaisquer meios, áreas de terra destinadas à implantação de indústrias 

no Município; 

II - executar, rede de água, esgoto, de energia elétrica e de telecomunicações, em áreas 

adquiridas para implantação de indústrias; 

III - efetuar o preparo dos terrenos destinados a implantação ou ampliação de Indústrias; 

IV - executar obras destinadas a dotar as áreas adquiridas de infraestrutura, adequadas, 

especialmente, no que se refere ao sistema viário; 

V - diligenciar junto às Entidades financeiras Estaduais e Municipais, a obtenção de 

crédito para as empresas; 

VI - pleitear, em conjunto com as empresas a realização de cursos especializados, 

objetivando a qualificação da mão-de-obra necessária; 

VII - conceder a isenção de tributos Municipais; 

VIII - doar projetos de engenharia e demais benefícios necessários, destinados a 

implantação das indústrias beneficiadas; 

IX - incentivar a Entidade de classe representativa das empresas, visando o seu 

fortalecimento. 

X - Restituir 75% (setenta e cinco por cento), da quota parte pertencente aos 

Municípios, do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (I.C.M.S.), 

recolhido pela empresa que venha se instalar ou ampliar suas Instalações Industriais no 

Município, cujos investimentos importem na aplicação mínima de recursos equivalentes 

a 2.000.000 de BTNs, (Dois milhões de Bônus do Tesouro Nacional), devidamente 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/2006/269/2696/lei-ordinaria-n-2696-2006-dispoe-sobre-o-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-social-de-cianorte-prodisc-e-da-outras-providencias
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comprovados por documentação legal, juntada dos últimos 02 (Dois) anos, anteriores à 

data do requerimento pleiteando o benefício. (Redação acrescida pela Lei 

nº 1211/1989) (Revogado pela Lei nº 1629/1998) 

§ 1º Quando se tratar de ampliação, o benefício de que trata o inciso X só será 

concedido a empresa que comprovar a aplicação mínima DE 2.000.000 DE BTNs, 

(Dois Milhões de Bônus do Tesouro Nacional), em projeto próprio, não incluindo o 

investimento já existente. (Redação acrescida pela Lei nº 1211/1989) (Revogado pela 

Lei nº 1629/1998) 

§ 2º O benefício previsto no inciso X será concedido pelo prazo de 05 (cinco) anos, a 

contar do início efetivo das atividades da nova indústria ou término do projeto da 

ampliação de Indústrias já existentes. (Redação acrescida pela Lei 

nº 1211/1989) (Revogado pela Lei nº 1629/1998) 

Art. 3º Os candidatos aos benefícios desta Lei deverão apresentar seus pedidos em 

requerimentos ao Prefeito do Município, instruídos com os seguintes documentos: 

I - prova de organização legal da firma, empresa ou sociedade; 

II - prova de Capital Social; 

III - esboço do projeto de construção; 

IV - orçamento da construção; 

V - prazo de execução do projeto. 

Art. 4º Para execução do Programa, o Poder Executivo Municipal poderá desapropriar 

área de terras, amigável ou judicial, loteando-as e doando-as para as empresas a serem 

instaladas ou em expansão. 

§ 1º A aquisição de bens imóveis por compra ou desapropriação dependerá, sempre, de 

prévia avaliação, cujos laudos serão anexados aos respectivos processos. 

§ 2º Para proceder estas avaliações o Poder Executivo Municipal, expedirá Portaria 

compondo Comissão formada, de no mínimo sete (07) membros, integrados por quatro 

(04) Vereadores indicados pela Câmara Municipal e três (03) cidadãos indicados pelo 

Prefeito do Município, dentre os quais um (01) representante da Associação Comercial 

e Industrial de Cianorte. 

§ 3º Não será concedida mais de uma (01) doação a uma única empresa, salvo nos casos 

necessários para sua expansão, e que deverá ser requerida nos termos do Artigo 3º desta 

Lei. 

Art. 5º Nas escrituras de doações que serão outorgadas, constará, obrigatoriamente, o 

compromisso do beneficiado em iniciar a Implantação das obras, no prazo máximo de 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/1989/121/1211/lei-ordinaria-n-1211-1989-acrescenta-inciso-e-paragrafos-ao-artigo-2-da-lei-n-975-86-de-15-de-outubro-de-1986-acrescenta-paragrafo-unico-ao-artigo-6-da-lei-n-975-86-de-15-de-outubro-de-1986-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/1995/162/1629/lei-ordinaria-n-1629-1995-revoga-o-inciso-x-e-respectivos-paragrafos-incluidos-ao-artigo-2-da-lei-n-975-86-de-15-de-outubro-de-1986-pela-lei-n-1211-89-de-10-de-outubro-de-1989-modifica-o-paragrafo-unico-incluido-ao-artigo-6-da-lei-n-975-86-de-16-de-outubro-de-1986-pela-lei-n-1211-89-de-10-de-outubro-de-1989-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/1989/121/1211/lei-ordinaria-n-1211-1989-acrescenta-inciso-e-paragrafos-ao-artigo-2-da-lei-n-975-86-de-15-de-outubro-de-1986-acrescenta-paragrafo-unico-ao-artigo-6-da-lei-n-975-86-de-15-de-outubro-de-1986-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/1995/162/1629/lei-ordinaria-n-1629-1995-revoga-o-inciso-x-e-respectivos-paragrafos-incluidos-ao-artigo-2-da-lei-n-975-86-de-15-de-outubro-de-1986-pela-lei-n-1211-89-de-10-de-outubro-de-1989-modifica-o-paragrafo-unico-incluido-ao-artigo-6-da-lei-n-975-86-de-16-de-outubro-de-1986-pela-lei-n-1211-89-de-10-de-outubro-de-1989-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/1989/121/1211/lei-ordinaria-n-1211-1989-acrescenta-inciso-e-paragrafos-ao-artigo-2-da-lei-n-975-86-de-15-de-outubro-de-1986-acrescenta-paragrafo-unico-ao-artigo-6-da-lei-n-975-86-de-15-de-outubro-de-1986-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/1995/162/1629/lei-ordinaria-n-1629-1995-revoga-o-inciso-x-e-respectivos-paragrafos-incluidos-ao-artigo-2-da-lei-n-975-86-de-15-de-outubro-de-1986-pela-lei-n-1211-89-de-10-de-outubro-de-1989-modifica-o-paragrafo-unico-incluido-ao-artigo-6-da-lei-n-975-86-de-16-de-outubro-de-1986-pela-lei-n-1211-89-de-10-de-outubro-de-1989-e-da-outras-providencias
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seis (06) meses, sob pena de reversão do imóvel ao Património Publico. (Vide extinção 

dada Lei nº 2540/2005) 

§ 1º Reverterá, também, à propriedade do Município, o imóvel que, pelo período de um 

(01) ano após a implantação do projeto, tiver suas Instalações ociosas ou paralisadas, 

sem direito a indenização pelas melhorias existentes. (Vide Lei nº 1670/1995) 

§ 2º As áreas de terras doadas nos termos desta Lei, não poderão ser subdivididas e, 

consequentemente, alienadas para terceiros. 

§ 3º Se esta área de terras não edificadas e improdutivas for superior a 40% (quarenta 

por cento) do total do terreno poderá o Município, se assim o desejar exercer também o 

direito de reversão. 

Art. 6º Os terrenos doados, deverão ser destinados exclusivamente ao uso proposto, 

sendo vedado, mesmo após implantação das construções, sua venda a terceiros, quando 

estes pretenderem desenvolver atividades não contempladas nesta Lei. (Vide extinção 

dada Lei nº 2540/2005) 

Parágrafo Único. Para efeito de garantia de financiamento concedidos exclusivamente 

por entidades do Sistema Financeiro Nacional, fica o Poder Executivo autorizado a 

anuir à constituição de hipoteca sobre imóveis doados nos termos desta Lei, com 

cláusula de retrocessão pelo Município, valendo a anuência até o final adimplemento, 

pela donatária ou adquirente das obrigações contraídas junto aquelas instituições. 

(Redação acrescida pela Lei nº 1211/1989) 

Parágrafo Único - Para efeito de garantia de financiamento concedidos exclusivamente 

por entidades do Sistema Financeiro Nacional, fica o Poder Executivo autorizado a 

anuir à constituição de hipoteca sobre imóveis doados nos termos desta Lei com 

cláusula de retrocessão pelo Município, ficando também autorizado a renunciar aos 

direitos de reaver o imóvel, até o final adimplemento pela donatária ou adquirente das 

obrigações contraídas junto aquelas instituições. (Redação dada pela Lei nº 1629/1995) 

Art. 7º A isenção dos tributos Municipais, será concedida pelo prazo de cinco (05) 

anos, a contar da data do seu efetivo funcionamento. 

§ 1º A isenção dos tributos Municipais poderá ser extensiva às indústrias já localizadas 

no Município, desde que as mesmas ainda não tenham sido contempladas por este 

benefício. 

§ 2º O benefício constante deste Artigo deverá ser requerido ao Prefeito do Município, 

instruído com os documentos exigidos nos incisos I e II do Artigo 3º, desta Lei. 

 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/2005/254/2540/lei-ordinaria-n-2540-2005-extingue-clausulas-de-reversao-constantes-de-escrituras-de-doacoes-de-terrenos-no-distrito-industrial-mitre-nabhan-especialmente-as-referentes-ao-artigo-5-e-respectivos-paragrafos-e-artigo-6-da-lei-n-975-86-de-15-de-outubro-de-1986-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/1995/167/1670/lei-ordinaria-n-1670-1995-extingue-clausulas-de-reversao-constantes-em-escrituras-de-doacoes-de-terrenos-no-distrito-industrial-adelino-pagani-referentes-ao-artigo-5-e-seu-1-da-lei-n-975-86-de-15-de-outubro-de-1986-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/2005/254/2540/lei-ordinaria-n-2540-2005-extingue-clausulas-de-reversao-constantes-de-escrituras-de-doacoes-de-terrenos-no-distrito-industrial-mitre-nabhan-especialmente-as-referentes-ao-artigo-5-e-respectivos-paragrafos-e-artigo-6-da-lei-n-975-86-de-15-de-outubro-de-1986-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/1989/121/1211/lei-ordinaria-n-1211-1989-acrescenta-inciso-e-paragrafos-ao-artigo-2-da-lei-n-975-86-de-15-de-outubro-de-1986-acrescenta-paragrafo-unico-ao-artigo-6-da-lei-n-975-86-de-15-de-outubro-de-1986-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/1995/162/1629/lei-ordinaria-n-1629-1995-revoga-o-inciso-x-e-respectivos-paragrafos-incluidos-ao-artigo-2-da-lei-n-975-86-de-15-de-outubro-de-1986-pela-lei-n-1211-89-de-10-de-outubro-de-1989-modifica-o-paragrafo-unico-incluido-ao-artigo-6-da-lei-n-975-86-de-16-de-outubro-de-1986-pela-lei-n-1211-89-de-10-de-outubro-de-1989-e-da-outras-providencias
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Art. 7º A isenção dos tributos municipais será concedida pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

podendo ser renovada por igual período, desde que a empresa comprove manter mais de 

1.000 (hum mil) empregados no seu quadro de pessoal. (Redação dada pela Lei 

nº 1369/1991) 

Art. 8º Caberá as empresas beneficiadas o cumprimento das demais Legislações 

pertinentes, especialmente, as de proteção ao meio-ambiente, devendo o Município 

tomar as medidas destinadas ao aperfeiçoamento e racionalização do desenvolvimento 

industrial do Município. 

Art. 9º O Executivo Municipal poderá aplicar para atender as finalidades desta Lei, 

além dos recursos orçamentários próprios, outras resultantes de convênios e doações. 

Art. 10 O Programa de Desenvolvimento Industrial e Social Urbano, será ministrado 

por Comissão devidamente nomeada pelo Prefeito do Município. 

Art. 11 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, especialmente as contidas na Lei Municipal nº 872/85, de 24 de maio de 

1985. 

Edifício da Prefeitura do Município de Cianorte, em 15 de outubro de 1986. 

 

JORGE MOREIRA DA SILVA 

Prefeito do Município  

 

 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/1991/136/1369/lei-ordinaria-n-1369-1991-modifica-a-redacao-do-artigo-7-da-lei-n-975-86-de-15-de-outubro-de-1986-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/1985/87/872/lei-ordinaria-n-872-1985-institui-no-municipio-o-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-social-de-cianorte-prodisc-e-da-outras-providencias
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ANEXO III - Lei Nº 2696, de 21 de junho de 2006. 

 

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E 

SOCIAL DE CIANORTE - PRODISC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 

PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte, LEI: 

Art. 1º O Programa de Desenvolvimento Industrial e Social de Cianorte tem como 

objetivo conceder incentivo e facilidades às empresas que venham a se instalar ou 

ampliar suas instalações industriais em áreas consideradas próprias pelo Poder 

Executivo que, através de seus órgãos, poderá: 

I - adquirir, por quaisquer meio, áreas de terras destinadas à implantação de indústrias 

no Município; 

II - executar rede de galerias de águas pluviais, rede de distribuição de água potável, de 

energia elétrica, de telecomunicações e de esgoto sanitário, em áreas adquiridas para 

implantação de indústrias; 

III - efetuar o preparo dos terrenos destinados à implantação ou ampliação de indústrias; 

IV - executar obras destinadas a dotar as áreas adquiridas de infra-estrutura, adequadas, 

especialmente, no que se refere ao sistema viário; 

V - conceder a isenção de tributos municipais; 

VI - doar projetos de engenharia e demais benefícios necessários, objetivando a 

implantação e ampliação das indústrias beneficiadas; 

VII - doar terreno às empresas que venham a se instalar ou ampliar suas instalações 

industriais em áreas consideradas próprias pelo Município; 

VIII - efetuar a concessão de direito real de uso, nos termos da legislação pertinente, 

pelo prazo de até 30 (trinta) anos; 

IX - incentivar a Entidade de classe representativa das empresas, visando o seu 

fortalecimento. 

Parágrafo Único. Os benefícios constantes deste artigo poderão ser extensivos às 

lavanderias industriais. (Redação acrescida pela Lei nº 2759/2006) 

Art. 2º A empresa interessada nos benefícios desta Lei deverá apresentar seu pedido em 

requerimento ao Prefeito Municipal, descrevendo os benefícios que a implantação do 

projeto irá gerar e instruído com os seguintes documentos: 

I - prova de sua organização legal; 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/2006/275/2759/lei-ordinaria-n-2759-2006-inclui-paragrafo-unico-no-art-1-da-lei-municipal-n-2696-2006-de-21-de-junho-de-2006-e-da-outras-providencias
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II - prova de seu Capital Social; 

III - anteprojeto da edificação; 

IV - cronograma físico/financeiro da edificação. 

Art. 3º Para execução do Programa, o Poder Executivo Municipal poderá adquirir 

imóveis por compra ou desapropriação amigável ou judicial, mediante avaliação prévia. 

§ 1º Os laudos das avaliações serão anexados aos respectivos processos de aquisições. 

§ 2º Não se efetuará mais de 1 (uma) doação a uma única empresa, exceto na hipótese 

de sua ampliação, que deverá ser requerida em conformidade com as disposições 

constantes do artigo anterior desta Lei. 

Art. 4º A concessão de direito real de uso será efetuada através de licitação, na 

modalidade concorrência pública e celebração de contrato com prazo de vigência 

determinado. 

Art. 5º Constarão das escrituras de doações e nos contratos de concessão de direito real 

de uso o compromisso de a empresa beneficiada iniciar as obras no máximo de 6 (seis) 

meses e concluí-las no prazo máximo de 18 (dezoito) meses que, descumprido, poderá 

dar causa à reversão dos imóveis doados ou concedidos ao Patrimônio do Município, 

sem direito a indenização pelas edificações feitas pelo donatário no período, se for o 

caso. 

Parágrafo Único. Poderá, também, dar causa à reversão dos imóveis doados ou 

concedidos ao Patrimônio do Município, sem direito a indenização pelas melhorias 

existentes, a ocorrência de: 

I - atraso no cumprimento do cronograma físico; 

II - paralisação da execução das obras constantes do projeto de engenharia aprovado 

pelo Município; 

III - paralisação das atividades industriais após a implantação do projeto, por período 

superior a 6 (seis) meses. 

Art. 6º Para definição das dimensões dos terrenos a serem doados, o Poder Executivo 

analisará a viabilidade técnica e econômica do projeto a ser implantado. 

Art. 7º Os terrenos doados deverão ser destinados exclusivamente ao uso proposto, 

sendo vedado, mesmo após a execução das construções, sua alienação a terceiros, 

quando estes pretendem desenvolver atividades não contempladas nesta Lei. 

Art. 8º A isenção dos tributos municipais de que trata esta Lei poderá ser concedida 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a contar da data do seu efetivo funcionamento. 

Art. 9º Será de responsabilidade das empresas beneficiadas o cumprimento das demais 
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disposições legais pertinentes, especialmente as de proteção ao meio ambiente, devendo 

o Poder Executivo tomar as medidas destinadas ao aperfeiçoamento e racionalização do 

desenvolvimento industrial do Município. 

Art. 10 - Para efeito de garantia de financiamentos concedidos exclusivamente por 

entidades do sistema financeiro nacional, fica o Poder Executivo autorizado a anuir à 

constituição de hipoteca sobre imóveis doados nos termos desta Lei com cláusula de 

retrocessão ao Município, ficando, também, autorizado a renunciar aos direitos de 

reaver o imóvel, até o final adimplemento pela donatária ou adquirente das obrigações 

contraídas junto aquelas instituições. 

Art. 11 - O Poder Executivo poderá emitir certidões de liberação das cláusulas de 

reversão constantes de escrituras de doações de terrenos feitas pelo Município através 

do Programa de Desenvolvimento Industrial e Social de Cianorte, independentemente 

de suas localizações, especialmente as referentes às disposições constantes no art. 5º, 

seu parágrafo único e respectivos incisos desta Lei, para as empresas que cumprirem o 

prazo de mais de 5 (cinco) anos de instalação e funcionamento em áreas consideradas 

próprias pelo Município para a execução de atividades industriais. 

§ 1º O prazo de que trata este artigo será contado a partir da data de expedição do alvará 

de localização da empresa no terreno doado pelo Município. 

§ 2º As certidões de liberação das cláusulas de reverão serão emitidas mediante 

requerimento do interessado, relatório da Secretaria de Indústria, Comércio, Serviços e 

Turismo e parecer jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica do Município. 

Art. 12 - Ficam referendadas as concessões de direito real de uso de imóveis, efetuadas 

anteriormente à vigência desta Lei. 

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal 

nº 975/86, de 15 de outubro de 1986. 

Edifício da Prefeitura do Município de Cianorte, em 21 de junho de 2006 

 

EDNO GUIMARÃES 

PREFEITO  

 

 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/1986/97/975/lei-ordinaria-n-975-1986-dispoe-sobre-o-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-social-de-cianorte-prodisc-e-da-outras-providencias
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ANEXO IV - Lei Nº 2759, de 18 de Outubro de 2006 

 

INCLUI PARÁGRAFO ÚNICO NO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.696/2006, 

DE 21 DE JUNHO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 

PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte, LEI: 

Art. 1º Fica incluído Parágrafo único no art. 1º da Lei Municipal nº 2.696/2006, de 21 

de junho de 2006, com a seguinte redação: 

"Art. 1º .... 

Paragrafo único - Os benefícios constantes deste artigo poderão ser extensivos às 

lavanderias industriais". 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Edifício da Prefeitura do Município de Cianorte, em 18 de outubro de 2006 

 

EDNO GUIMARÃES 

PREFEITO  

 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/2006/269/2696/lei-ordinaria-n-2696-2006-dispoe-sobre-o-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-social-de-cianorte-prodisc-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/2006/269/2696/lei-ordinaria-n-2696-2006-dispoe-sobre-o-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-social-de-cianorte-prodisc-e-da-outras-providencias
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ANEXO V - LEI Nº 4.798/16 

 

Autoriza o Poder Executivo a aumentar o valor da contribuição financeira em 

favor da entidade Associação das Indústrias de Confecção e do Vestuário de 

Cianorte, estabelecida pela Lei Municipal nº 4.626/15, de 02 de setembro de 2015, 

alterada pela Lei Municipal nº 4.704/15, de 15 de dezembro de 2015; autoriza a 

abertura de crédito adicional suplementar, e dá outras providências. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 

PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

o valor da contribuição financeira em favor da entidade Associação das Indústrias de 

Confecção e do Vestuário de Cianorte, estabelecida pela Lei Municipal nº 4.626/15, de 

02 de setembro de 2015, alterada pela Lei Municipal nº 4.704/15, de 15 de dezembro de 

2015, passando a totalizar R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais) no corrente 

exercício. 

Art. 2º Para suporte da despesa prevista no artigo anterior e adequações do plano de 

aplicação proposto, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional 

suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para reforço da seguinte dotação 

do orçamento vigente: 

12.01.2366100182.085. Apoio a Associação das Indústrias de Confecções e do 

Vestuário de Cianorte 

3.3.50.41 Contribuições (Fonte 000)...........................................R$ 20.000,00 

Total.........................................................................R$ 20.000,00 

Art. 3º O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos 

provenientes do cancelamento parcial, em igual importância, da seguinte dotação do 

orçamento em vigor: 

17.99.9999999990.099. Reserva de Contingência 

9.9.99.99 Reserva de Contingência (Fonte 999).................................R$ 20.000,00 

Total.........................................................................R$ 20.000,00 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de junho de 2016. 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO 

PREFEITO

https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/2015/462/4626/lei-ordinaria-n-4626-2015-dispoe-sobre-a-inclusao-de-subvencoes-sociais-e-ou-contribuicoes-financeiras-no-orcamento-geral-do-municipio-para-o-exercicio-de-2016-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/2015/470/4704/lei-ordinaria-n-4704-2015-dispoe-sobre-a-inclusao-de-contribuicoes-financeiras-no-orcamento-geral-do-municipio-para-o-exercicio-de-2016-em-favor-da-entidade-que-especifica-altera-os-valores-constantes-do-art-1-da-lei-municipal-n-4626-15-de-02-de-setembro-de-2015-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/2015/462/4626/lei-ordinaria-n-4626-2015-dispoe-sobre-a-inclusao-de-subvencoes-sociais-e-ou-contribuicoes-financeiras-no-orcamento-geral-do-municipio-para-o-exercicio-de-2016-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/cianorte/lei-ordinaria/2015/470/4704/lei-ordinaria-n-4704-2015-dispoe-sobre-a-inclusao-de-contribuicoes-financeiras-no-orcamento-geral-do-municipio-para-o-exercicio-de-2016-em-favor-da-entidade-que-especifica-altera-os-valores-constantes-do-art-1-da-lei-municipal-n-4626-15-de-02-de-setembro-de-2015-e-da-outras-providencias
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ANEXO VI - Mapa de Zoneamento Cianorte/PR 


