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Tudo tem o seu tempo determinado, e há

tempo para todo o propósito debaixo do céu.

Eclesiastes 3:1



RESUMO

Este estudo tem como proposta analisar de forma quantitativa a expansão das oficinas de

costura no município de Acari, estado do Rio Grande do Norte, durante o período da

pandemia de COVID-19 (novo Coronavírus). A pesquisa é de caráter descritivo e baseia-se

em dados secundários de caráter bibliográfico e documental. O trabalho relata quais políticas

públicas e parcerias foram adotadas pela administração municipal para viabilizar o

crescimento local da indústria de transformação têxtil no período de janeiro de 2021 a junho

de 2022, época em que a pandemia causou diversos prejuízos econômicos em todo o mundo.

Além disso, aborda a variação dos empregos no setor têxtil, a partir da observação das

admissões e desligamentos no sistema CAGED, e mostra os reflexos disso na arrecadação

municipal, tomando como referência a receita dos tributos ISS e ICMS. Os resultados

comprovam que houve um impacto positivo na economia local durante o período analisado.

Palavras-chave: oficina; costura; Acari; emprego; arrecadação.



ABSTRACT

This study aims to quantitatively analyze the expansion of sewing workshops in the

municipality of Acari, state of Rio Grande do Norte, during the period of the COVID-19 (new

Coronavirus) pandemic. The research is descriptive and is based on secondary bibliographic

and documentary data. The work reports which public policies and partnerships were adopted

by the municipal administration to enable the local growth of the textile processing industry in

the period from January 2021 to June 2022, a time when the pandemic caused several

economic losses around the world. In addition, it addresses the variation of jobs in the textile

sector, from the observation of admissions and dismissals in the CAGED system, and shows

the reflexes of this in the municipal fundraising, taking as a reference the revenue from ISS

and ICMS taxes. The results prove that there was a positive impact on the local economy

during the analyzed period.

Keywords: workshop; sewing; Acari; job; fundraising.
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1 INTRODUÇÃO

O presente estudo enfoca a expansão das oficinas de costura no município de Acari,

localizado na microrregião do Seridó Oriental, estado do Rio Grande do Norte, durante o

período de 2021 e 2022, época em que a pandemia do COVID-19 (novo Coronavírus) impôs

uma série de medidas restritivas em todo o mundo.

Sabe-se que a atividade têxtil na região do Seridó vem se consolidando a partir do

Pró-Sertão, política pública adotada pelo Governo do Estado no ano de 2013, em parceria

com a FIERN - Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, FECOMÉRCIO/RN -

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio Grande do Norte,

SEBRAE - Sistema de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, dentre outras instituições, que

visa a interiorização das oficinas de costura no estado como caminho para a geração de

empregos. Na prática, grandes marcas de roupas, como a Guararapes e a Hering, por exemplo,

terceirizam a etapa da costura e montagem de suas peças nessas oficinas.

Neste sentido, o município de Acari possui uma história de inserção no segmento

têxtil, inicialmente com a produção e beneficiamento do algodão mocó, no século XX, e mais

recentemente com a indústria de transformação formatada pelas oficinas de costura, que o

colocam em destaque na região do Seridó.

No entanto, a pandemia de COVID-19, reconhecida em 2020, veio trazer enormes

desafios para a sustentação dessa e das demais atividades produtivas em todo o mundo. O

isolamento social, a quarentena e outras medidas de enfrentamento à doença foram - e têm

sido - desafiadoras para a manutenção dos empregos existentes e, ainda mais, para a expansão

dos negócios. Prova disso é que em 2020 o Brasil amargou uma contração no PIB - Produto

Interno Bruto de 3,9%, segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística1.

Este trabalho busca responder às seguintes questões: quantas oficinas existiam antes e

quantas foram abertas durante o recorte temporal de 2021 e 2022? Quantos empregos foram

gerados? Quais as políticas públicas adotadas para atrair mais investimentos? Quais as

estratégias utilizadas para driblar as limitações impostas pela pandemia? Por último - e não

menos importante - qual o impacto disso na arrecadação municipal?

A realização deste trabalho tem por objetivo, à luz de dados oficiais, analisar de forma

quantitativa a expansão das oficinas de costura no município durante o recorte temporal de

1 Disponível em:
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/12/02/pib-de-2020-foi-revisado-para-queda-de-39percent-mostra-ibg
e.ghtml
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2021 e 2022, bem como apresentar as políticas públicas adotadas pelo Município de Acari

para viabilizar os investimentos no setor.

A relevância social e profissional da pesquisa é assentada na preocupação de analisar

os efeitos dessa dinâmica econômica na vida das pessoas, uma vez que o emprego formal

representa garantia de renda e direitos sociais para os trabalhadores. Partindo do pressuposto

de que houve variação positiva nos indicadores de emprego, em meio a uma crise global

ocasionada pela pandemia, a pesquisa ganha ainda maior relevo, pois nos leva a deduzir de

que maneira isso ocorreu.

No âmbito acadêmico, o estudo busca evidenciar a discussão sobre o papel da

administração pública na geração de empregos, no caso, por meio da celebração de parcerias e

na priorização de políticas públicas indutoras do desenvolvimento.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

A revisão da literatura está estruturada em cinco tópicos. O primeiro diz respeito às

oficinas de costura, abordando as suas características de funcionamento e sua relevância para

a cadeia têxtil. O segundo aborda a geração de emprego, a partir dos aspectos teóricos de

crescimento, desenvolvimento e políticas públicas. Em seguida, a arrecadação municipal é

posta em evidência a partir da legislação vigente, explicitando quais as competências do

município e qual a sua participação no pacto federativo. O quarto tópico traz uma

caracterização do município de Acari/RN, resgatando seus fatos históricos e sua vocação

econômica. Por último, o enfoque é na pandemia de COVID-19, visando explicar a sua

ocorrência e os seus efeitos, através das estatísticas.

2.1 AS OFICINAS DE COSTURA

As oficinas de costura fazem parte da indústria de transformação e estão situadas na

fase final da cadeia têxtil. Conforme Hiratuka et al. (2008), a indústria têxtil e de confecção é

constituída de várias etapas produtivas que se inter-relacionam, com destaque para quatro

etapas: a fiação, que compreende a produção de fios ou filamentos; a tecelagem, a qual

constitui a fabricação de tecidos planos ou de malha, e de tecnologia de não-tecidos; o

acabamento, que garante ao produto conforto, durabilidade e propriedades específicas; e a

confecção, etapa em que a costura em si ocorre a partir do desenho, dos moldes, gradeamento,

encaixe e do corte. Ainda, segundo Hiratuka et al. (2008, p. 4),

Na etapa final, os produtos podem tomar a forma de vestuário, de artigos para o lar
(cama, mesa, banho, decoração e limpeza), ou para a indústria (filtros de algodão,
componentes para o interior de automóveis, embalagens etc.). O produto final de
cada uma dessas fases é a matéria-prima da fase seguinte, o que denota à cadeia
têxtil e de confecção um caráter bastante diversificado, sendo cada setor composto
por grande número de segmentos diferenciados, com dinâmicas, estruturas físicas e
players próprios.

O setor, também chamado de facções de costura, compreende pequenas e médias

oficinas que atuam como montadoras de peças para grandes empresas de confecção de

renome nacional e internacional, como por exemplo, a Guararapes (Riachuelo), a Hering e a

Malwee. Segundo Santos (2005, p. 125), “essa realidade vem condicionando o aumento desse

ramo pelo Seridó, de tal modo que já correspondem a mais uma das alternativas econômicas

emergidas nessa região pós 1980”. Para desenvolver esse trabalho, de acordo com Lins
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(2011), é necessária uma equipe de 30 a 50 funcionários por unidade de produção, sendo

responsáveis pela costura de um total de 5.000 a 15.000 peças por mês.

Segundo Cunha (2015), o crescimento dessa atividade se deve ao interesse das grandes

empresas de confecção em buscar ganhos de escala sem comprometer seus custos. Como em

seus processos de fabricação a parte mais manual, isto é, que envolve maior quantidade de

mão de obra é a etapa da costura, a terceirização se torna parte do seu processo produtivo

surgindo assim as facções. Segundo Araújo (2017), a terceirização pode ser entendida,

basicamente, como o repasse para realização de diversas atividades por uma empresa

especializada em determinada etapa do processo ou pelo processo como um todo, sendo que,

estas atividades poderiam ser realizadas pela empresa núcleo. Esse processo é marcado pela

transferência de responsabilidades.

As oficinas de costura seridoenses são especializadas na montagem de peças. Matos et

al. (2013, p. 89) detalham quais são os tipos de máquinas e suas determinadas funções no

processo de montagem:

A fase da montagem é a costura propriamente dita, âmago da indústria do vestuário,
e abrange costura reta, interlock (fecha a peça), overlock (reforça a costura),
máquina de rebater (persponto), máquina mosqueadeira (caseia) e máquina de
travetes (reforço em bolso, zíper e final de costura).

De acordo com Galindo (2018), é no Rio Grande do Norte que a indústria de

confecções assume maior peso em relação aos outros segmentos da indústria de

transformação. Em 2015, um total de 26,8% da mão de obra empregada no setor industrial

desenvolvia suas atividades na confecção de peças do vestuário. Eram 16.220 pessoas de um

total de 60.461 (RAIS, 2016). A consolidação e expansão das oficinas de costura no Seridó

foram bem planejadas no programa Pró-Sertão, implementado no estado do Rio Grande do

Norte no ano de 2013 “com o intuito de instalar 210 novas facções de costura até o ano de

2018 com a criação de 8.400 postos de trabalho diretos” (ARAÚJO, 2017, p. 44). O objetivo

central do programa era descentralizar a produção têxtil na região metropolitana de Natal,

levando-a para os pequenos municípios do interior do estado, sobretudo aqueles com menor

desenvolvimento econômico, em parceria com a FIERN e o SEBRAE. Para a adesão ao

programa,

alguns cenários deveriam estar devidamente favoráveis para o desenvolvimento
econômico do segmento têxtil, dentre eles, os mais prioritários seriam: a) a
concretização dos investimentos acordados com as empresas do setor têxtil, que
viria a configurar o cenário econômico, tornando-o favorável a ampliação
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mercadológica do segmento de vestuário no estado do Rio Grande do Norte; por
outro lado, era necessário que, b) As prefeituras tivessem interesse na implantação
das oficinas de costura em seus municípios, dando como contrapartida, estruturas
físicas em que pudessem ser realizados os programas de capacitação profissional e
instalação das unidades de produção; finalmente, o mais importante para a
efetivação desse programa; c) Interesse da população no processo de qualificação
profissional nos municípios contemplados com o Pró-Sertão. (ARAÚJO, 2017, p.
45)

Na prática, o Pró-Sertão foi desenhado para funcionar como uma política pública de

estado visando o desenvolvimento econômico. Em 2018, cinco anos após a criação do

programa, havia dobrado o número de oficinas de costura no RN. Em fevereiro de 2020, o

Pró-Sertão representava 3.720 empregos diretos gerados no estado, com 124 oficinas de

costura distribuídas por 46 municípios. Para a parceira Guararapes, por exemplo, eram

produzidas 574 mil peças de vestuário por mês2.

2.2 A GERAÇÃO DE EMPREGO

A definição do que conhecemos hoje como emprego surgiu no período da Revolução

Industrial, entre 1840 e 1870, quando homens passaram a vender a sua força de trabalho em

troca de uma remuneração. De acordo com Kurz (1997), na antiguidade o trabalho era

entendido como a atividade dos que haviam perdido a liberdade, pois o seu significado era

confundido com sofrimento. Já o emprego, segundo Woleck (2002) é um fenômeno da

modernidade, fundamental para definir o lugar que o ser humano possui na sociedade, e o

meio para alcançar seus objetivos materiais.

O grande dilema, em se tratando do sistema capitalista, é justamente equacionar a

oferta e a demanda, de modo que haja o que os economistas chamam de pleno emprego, ou

seja, um ponto de equilíbrio. Krugman (1997) entende que sempre existirá desemprego no

mundo real, pois as mudanças e incertezas nunca deixam que a economia alcance um nível de

pleno emprego. Para ele, sempre existirão trabalhadores sendo demitidos, ao mesmo tempo

em que sempre existirão jovens procurando seu primeiro emprego, por exemplo, mesmo em

quadro de crescimento.

A noção de crescimento econômico está ancorada nos estudos clássicos da economia

que levam em conta os fatores terra, capital e trabalho. Segundo Kliksberg (1999), os fatores

que determinam o crescimento econômico estão definidos nos seguintes tipos de capital: a)

2 Conforme reportagens publicadas pelo jornal Tribuna do Norte em 30/01/2018 e 02/02/2020, respectivamente,
disponíveis nos links:
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/pra-serta-o-dobra-naomero-de-oficinas-de-costura-no-rn/403783 e
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/faca-a-es-ta-xteis-transformam-a-economia-do-serta-o-do-rn/471199
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capital natural, que é constituído pelos recursos naturais existentes em cada país ou região,

assim como a proporção de terras com boas condições de cultivo, extração vegetal e mineral,

entre outros aspectos; b) capital construído (capital físico), o qual inclui a infraestrutura, bens

de capital, capital financeiro e comercial; c) capital humano, que é caracterizado pelos níveis

de nutrição, saúde e educação da população, além dos investimentos inseridos nessa área; d)

capital social, determinado pelo nível de associação entre os indivíduos, tanto de base local,

quanto regional.

Nesse sentido, ressalta Franco (2000, p. 36), que “desenvolvimento só é

desenvolvimento mesmo se for humano, social e sustentável”. Isso significa que o capital

humano e o capital social exercem funções preponderantes nessa construção, pois, os números

por si só não refletem desenvolvimento na prática se não houver participação e

compartilhamento. Desenvolvimento e crescimento econômico são termos diferentes,

conforme Meguis, et al. (2015, p. 102) ressaltam: “O desenvolvimento ultrapassa os anseios

da acumulação do capital, destacando a necessidade de alcançar também o bem-estar social,

enquanto que o crescimento enfatiza somente o progresso e inovação”. Corroborando com

esse pensamento, Araújo (2011, p. 49) afirma que “para medir o desenvolvimento de uma

população, não basta considerar apenas a dimensão econômica, mas também as características

sociais, culturais e políticas que interferem na qualidade de vida”.

Segundo Schultz (1987) apud Viana e Lima (2010), para que ocorra a dinâmica do

desenvolvimento econômico, faz-se necessária a existência de aptidões humanas, pois uma

economia dinâmica só pode ser lançada e sustentada por meio do esforço humano, a partir de

todos os níveis sociais que apresentem tanto as aprendizagens convencionais, quanto aptidões

mais aperfeiçoadas, decifrando problemas e eliminando erros de novos processos. Nesse

sentido, o investimento em educação tende a elevar a produtividade e, consequentemente, o

lucro do capitalista. Gould e Ruffin (1993) vão nessa mesma linha ao considerarem alguns

indicadores como fundamentais para o crescimento econômico: escolaridade, investimentos

em educação, investimento em equipamentos e nível de capital humano.

Isto dito, vem à tona a compreensão de política pública. Conforme Serafim (2011, p.

315), ela

está diretamente relacionada com a percepção que se tem de Estado.
Frequentemente, compreende-se a política pública como uma ação ou conjunto de
ações por meio das quais o Estado interfere na realidade, geralmente com o objetivo
de atacar um problema.



16

Cabe ao Estado fomentar políticas públicas que promovam a geração de emprego,

tanto no campo da formação (educação e capacitação) de capital humano, quanto no campo da

geração de novas oportunidades de negócios, em parceria com a iniciativa privada.

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, datada de 1948, está escrito, no art.

23º que:

Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e
favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. [...] Toda pessoa, sem
qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. [...] Toda
pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe
assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade
humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.

No Brasil, a Consolidação das Leis do Trabalho3, datada de 1943, e a Constituição

Federal4 de 1988, esta última um marco da redemocratização do Brasil, compõem a base

jurídica que estabelece os critérios mínimos para a garantia de uma relação harmoniosa e

lícita, preservando os direitos de empregador e empregado, bem como a dignidade humana do

trabalhador. A CF, em seu artigo 1º, inciso IV, garante “os valores sociais do trabalho e da

livre iniciativa” como fundamentos do Estado Democrático de Direito. O artigo 6º, por sua

vez, elenca como direito social básico de todo cidadão brasileiro o direito ao trabalho.

Contraditoriamente, dados divulgados pelo IBGE, referentes ao primeiro trimestre de

20225, mostram que 11,9 milhões de pessoas estão desempregadas em nosso país, o que

representa uma taxa de 11,1%. Os desalentados, isto é, aquelas pessoas desempregadas que

desistiram de procurar emprego, somam 4,6 milhões. Além disso, foi registrado no trimestre

38,203 (40,1%) milhões de pessoas trabalhando na informalidade6, ou seja, sem carteira

assinada e sem cobertura previdenciária.

2.3 A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

A Constituição Federal (1988) disciplina em seu art. 30, inciso III, que “compete aos

Municípios: instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas

rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos

6 Conforme reportagem da revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios publicada em 29/04/2022,
disponível em:
https://revistapegn.globo.com/Emprego/noticia/2022/04/pegn-pais-teve-taxa-de-informalidade-de-401-no-trimest
re-ate-marco-diz-ibge.html

5 Disponíveis em: https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php
4 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
3 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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fixados em lei”. Mais adiante, no art. 156, a Carta Magna discrimina quais são os impostos a

serem instituídos pelos Municípios:

I - propriedade predial e territorial urbana; II - transmissão ‘inter vivos’, a qualquer
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos
reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua
aquisição; III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II,
definidos em lei complementar.

No que se refere ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS ou ISSQN),

previsto no inciso III acima, a Lei Complementar nº 116/2003, em seu art. 4º, tratou de

disciplinar que:

Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a
atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure
unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as
denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de
representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Desse modo, sendo o serviço prestado no município, cabe a este o imposto devido.

Sobre as alíquotas mínima e máxima, a Lei Complementar nº 116/2003 estabelece que

os Municípios podem fixá-las em 2% e 5%, respectivamente. O Município de Acari, de

acordo com o seu Código Tributário7, adota a alíquota de 5% sobre o preço do serviço.

Quanto às fontes de receita, a Lei Orgânica do Município de Acari8 detalha:

Art. 114 - A receita municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos municipais,
da participação em impostos da União e do Estado, dos recursos resultantes do
Fundo de Participação dos municípios e da utilização de seus bens, serviços,
atividades e de outros ingressos.
Art. 115 - Pertencem ao Município: I - o produto da arrecadação do imposto da
união sobre rendas e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, pelo município, suas autarquias e fundações
por ele mantidas; II - cinquenta por cento (50%) do produto da arrecadação do
imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis
situados no Município; III - setenta por cento (70%) do produto da arrecadação do
imposto da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos
ou valores mobiliários, incidentes sobre o ouro, observado o disposto no Artigo 153,
§5º da Constituição Federal; IV - cinquenta por cento (50%) do produto, da
arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículo automotores
licenciados no território municipal; e V - 25% (vinte e cinco por cento) do produto
da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de

8 Promulgada em 16/11/2017 e disponível em:
https://www.acari.rn.leg.br/leis/legislacao-municipal/Lei%20Organica%20Acari_RN.pdf

7 Lei Municipal nº 732, de 27 de dezembro de 2001, com alterações da Lei nº 939, de 21 de dezembro de 2010,
esta última disponível em:
https://sapl.acari.rn.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2010/6/6_texto_integral.pdf
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mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal de comunicação.

A divisão do bolo tributário brasileiro, conhecido como pacto federativo, concentra a

maior parte da receita nas mãos da União. Isso, segundo Elali e Machado (2010), acarreta

uma grande submissão econômica dos Estados e Municípios, visto que a União, além de deter

a maior parte da arrecadação, ainda condiciona as transferências de recursos financeiros

obrigatórios a regras flexíveis por ela própria estabelecidas, ocasionando uma notável

transgressão ao princípio federativo e refletindo uma utopia de autonomias.

2.4 O MUNICÍPIO DE ACARI

O município de Acari está localizado no estado do Rio Grande do Norte, na

microrregião do Seridó Oriental, distante 217 km da capital, Natal. Possui área territorial de

608,466 km² e população total estimada, em 2021, de 11.106 habitantes, de acordo com o

IBGE. Ocupou, em 2018, a 81ª posição no ranking estadual do PIB per capita, com valor

correspondente a 10.388,03 reais. A média salarial mensal, em 2019, era de 1.5 salários

mínimos, ocupando a 141ª posição entre os 167 municípios potiguares. Já a proporção de

pessoas ocupadas em relação à população total era de 10.7%, o que representava a 61ª posição

no ranking. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo

por pessoa, tinha 43.5% da população nessas condições, o que o colocava na posição 149

dentre as cidades do estado e na posição 2.308 dentre as 5.570 cidades do Brasil. De acordo

com o último censo demográfico do IBGE (2010), o Índice de Desenvolvimento Humano

Municipal (IDHM) de Acari corresponde a 0,679, o que o coloca na 8ª posição no ranking

estadual.

Segundo Santa Rosa (1974), o município de Acari foi criado pelo Presidente da

Província em 11 de abril de 1833, por aprovação da Lei Provincial de 18 de março de 1835,

que tornou a Vila do Acari sede do município. Segundo Silva e Bezerra (2019, p. 38), Acari

“foi elevada à condição de cidade pela Lei 119, de 15 de agosto de 1898”. A história da sua

povoação tem ligação direta com a devoção cristã, uma vez que as moradias foram sendo

construídas ao redor de uma capela, edificada pelo seu fundador, o Sargento-mor Manuel

Esteves de Andrade, conforme nos conta Santa Rosa (1974, p. 38):

Frequentemente (Manuel Esteves de Andrade) mandava chamar, para residir com ele
no Seridó, sua mãe, que era baiana, muito católica, e temerosa não o acompanhara.
Esta respondia que, enquanto não houvesse nas proximidades da fazenda uma igreja
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para o culto, não poderia atender ao chamado. Então, o filho deliberou construir uma
capela. Para isso, encaminhou, em 1736, a dom José Fialho, bispo de Pernambuco,
em Olinda, uma petição, com a necessária justificativa.

Inicialmente, a criação de gado foi a principal atividade econômica que alicerçou a

povoação de Acari pelos seus primeiros atores, que construíram suas fazendas nas ribeiras do

Rio Acauã. No final do século XIX, com uma crise que afetou a pecuária, o Rio Grande do

Norte passou a apostar na produção de algodão, o que, de acordo com Silva (2018, p. 54), “foi

responsável por considerável parte do progresso urbano e econômico da atual região do

Seridó”. O algodão plantado na região era o arbóreo, popularmente conhecido como algodão

mocó, de fibra longa e muito resistente à seca, perfeito para as nossas condições climáticas.

Santa Rosa (1974, p. 76) descreve bem a dinâmica econômica trazida pelo algodão:

Reforçava-se deste modo a economia do Acari. Passou-se a plantar malvácea para
atender à exportação. O fazendeiro juntou à função de criador a de lavrador. A
cultura do algodoeiro para o mercado externo acarretou a necessidade do
descaroçamento. Antes, esta operação efetuava-se à mão e era relativamente fácil
executá-la, pois se retiravam os caroços num só movimento: eles estavam unidos,
formando uma só peça. Agora, a espécie do algodão era outra, o algodão Mocó, de
sementes separadas; além disso, o grande volume não permitia trabalho manual.
Tinha que ser à máquina (o descaroçador) e a força motriz tinha que ser mais
poderosa (o boi).

A cultura do algodão trouxe muita prosperidade para Acari. Em 1910, o município

chegou a ter em funcionamento 27 bolandeiras, que eram os estabelecimentos onde o

descaroçamento era realizado. De acordo com Silva (2018), Acari chegou, em 1955, ao

resultado de mais de 40 milhões de cruzeiros com a safra do algodão, estando com duas

usinas de beneficiamento funcionando, uma pertencendo ao grupo Nóbrega & Dantas S/A e

outra à Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro - SANBRA, uma multinacional que

abriu várias filiais na região nordeste. O bom momento econômico proporcionou o

desenvolvimento da cidade, com geração de empregos e uma nova modelagem urbana, com

serviços públicos e particulares, bancários, escritórios de empresas de energia, água e

telefonia. O ciclo do algodão começou a ser afetado a partir da década de 1970 com o

surgimento da praga do bicudo, um inseto devastador, além de outros motivos, como relata

Silva (2018, p. 58):

Essa vicissitude foi deflagrada pela falta de competitividade do produto aqui
produzido, decorrido de uma série de fatores como: baixo nível técnico de produção,
baixa produtividade, alto custo de produção, difícil acesso a linhas de crédito, juros
elevados, além da nova fibra usada pelo setor têxtil paulista. Em 1985, as duas
usinas que ainda operavam em Acari, fecham as portas.
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Em 2018, segundo o IBGE, o município de Acari teve 50,35% do seu PIB extraídos da

administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social; 27,37% puxados pelo

setor de serviços; 12,72% advindos da agropecuária e 9,56% da indústria. O município

registrou um PIB a preços correntes de R$ 115.847.33, montante que o colocou na 66ª posição

estadual.

Acari possui destaque na limpeza pública, tendo sido considerada a cidade mais limpa

do Brasil na década de 1970, após veiculação de matéria jornalística em horário nobre pela

principal rede de televisão nacional (GALVÃO, 2013). Título reafirmado em 2015, quando o

prefeito municipal à época, Isaias de Medeiros Cabral, recebeu, em Curitiba/PR, o prêmio

nacional no III Smart City Business America - Congress & Expo9. Uma pesquisa na história

da cidade revela que a preocupação pela limpeza é algo cultural, pois no passado havia

responsabilização do poder público, conforme revela o dispositivo de uma lei municipal de

1849:

Art. 15. Os proprietários que vivem nesta vila e povoações do município são
obrigados a manterem caiadas (limpas) e pintar as fachadas de suas casas, e caiar
(limpar) 5 m de extensão de largura na parte frontal e lateral [...] dentro dos
próximos 11 meses a partir da data em que esta lei for aprovada. Devem mantê-los
em bom estado. Os transgressores irão pagar uma multa vale 5.000 réis, e no caso de
não ter dinheiro será pago a uma taxa de 1.000 réis por dia. (ACARI, 1949 apud
SILVA, 2018, p. 43)

Na área da educação, Acari também exerce posição de destaque, sustentando o

primeiro lugar no ranking do Rio Grande do Norte no IDEB - Índice de Desenvolvimento da

Educação Básica, nas séries iniciais (4ª série/5º ano), ano de referência 2019. Por isso, Acari é

também popularmente chamada de Cidade das Letras. O município possui dois prédios

tombados pelo IPHAN - Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: a Igreja de Nossa Senhora

do Rosário e a Casa de Câmara e Cadeia, atual sede do Museu Histórico de Acari - Museu do

Sertanejo (IPHAN, 2022). Em 25 de março de 2021, tornou-se a primeira cidade do Rio

Grande do Norte a ter a sua Igreja Matriz (de Nossa Senhora da Guia) elevada ao título de

Basílica Menor10, fortalecendo assim o turismo religioso.

10 Conforme reportagem publicada no jornal Tribuna do Norte no dia 04/04/2021, disponível no link:
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/igreja-em-acari-vira-basa-lica-menor/506944

9 Conforme notícia publicada no jornal O Povo no dia 27/05/2015, disponível no link:
https://www20.opovo.com.br/app/maisnoticias/brasil/2015/05/27/noticiasbrasil,3444664/cidade-do-rn-recebe-pr
emio-de-mais-limpa-do-brasil.shtml
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2.5 A PANDEMIA DE COVID-19

Pandemia, de acordo com a OMS - Organização Mundial de Saúde (2020), é a

disseminação mundial de uma nova doença. O termo passa a ser usado quando uma epidemia,

surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada

de pessoa para pessoa. É o caso do novo Coronavírus, denominado SARS-CoV-2, causador da

doença COVID-19, cujo quadro pandêmico foi reconhecido pela OMS no dia 11 de março de

2020.

No dia 31 de dezembro de 2019, a OMS havia sido alertada acerca da ocorrência de

acentuados casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. Uma

semana depois, as autoridades chinesas confirmaram se tratar de uma nova cepa do vírus. No

passado, seis tipos de coronavírus já haviam sido descobertos, mas nenhum deles havia

causado complicações mais graves aos seres humanos. O SARS-CoV-2 causou o primeiro

óbito em 09 de janeiro de 2020, na China. No Brasil, a confirmação do primeiro caso do novo

Coronavírus ocorreu em 26 de fevereiro de 2020; já o primeiro óbito foi registrado em 17 de

março de 2020: um homem de 62 anos com histórico de diabetes e hipertensão. Quatro dias

antes, o Ministério da Saúde havia definido critérios de isolamento social e quarentena para

serem aplicados pelas autoridades sanitárias em pacientes com suspeita ou confirmação de

infecção por coronavírus. Apenas um mês após o primeiro óbito, o Brasil já registrava 30.961

casos confirmados e 1.956 óbitos em decorrência da doença. (SANAR, 2020).

No estado do Rio Grande do Norte, o primeiro óbito foi confirmado no dia 28 de

março de 2020, na cidade de Mossoró: um homem com mais de 60 anos e com histórico de

comorbidades. Já no município de Acari, o primeiro óbito foi registrado no dia 09 de julho de

2020: uma jovem de 25 anos.

Além da grave crise sanitária causada pelo vírus, o Brasil vivenciou uma sequência de

crises do âmbito político-administrativo com posições divergentes entre o presidente da

República e os governadores dos estados. Enquanto o chefe do executivo federal se colocava

contra medidas de isolamento social, os governadores, amparados pela posição majoritária

dos cientistas, defendiam que as pessoas deveriam ficar em casa para evitar o contágio, além

de tomar as demais precauções, como lavar as mãos, higienizá-las com álcool em gel e usar

máscaras de proteção. O impasse resultou em ação junto ao Supremo Tribunal Federal, o qual

no dia 15 de abril de 2020 decidiu que os estados e municípios poderiam tomar as medidas

que julgassem necessárias para combater o novo coronavírus, incluindo o fechamento do

comércio e outras restrições. (AGÊNCIA BRASIL, 2020).
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A Prefeitura Municipal de Acari adotou uma postura de sintonia com as decisões do

Governo do Estado. No dia 20 de abril de 2020 foi reconhecido o estado de calamidade

pública municipal11 em razão da doença. Ao longo de 2020 e 2021, foram emitidos diversos

decretos dispondo sobre distanciamento social, obrigatoriedade do uso de máscara,

paralisação de atividades, toque de recolher e demais medidas restritivas. A flexibilização das

atividades passou a ocorrer somente após o início da campanha de imunização. O registro da

primeira vacina aplicada no município de Acari ocorreu no dia 20 de janeiro de 2021.

Dados atualizados em 20 de maio de 2022 mostram que 665.493 pessoas morreram

por COVID-19 no Brasil, de um total de 30.762.413 casos confirmados da doença, o que

representa uma taxa de incidência de 14.638,5 por 100 mil habitantes; e de mortalidade de

316,7 por 100 mil habitantes. No estado do Rio Grande do Norte, os últimos dados são de 14

de maio de 2022, revelando 8.196 óbitos registrados e 504.270 casos confirmados.

(CONASS, 2022).

No município de Acari, o último boletim epidemiológico12 foi divulgado em 14 de

março de 2022, mostrando a marca de 2.448 casos confirmados, dos quais houve 29 óbitos.

Dados do RN+Vacina13 atualizados em 01 de julho de 2022 apontam que 25.827 doses da

vacina já foram aplicadas na cidade, totalizando 9.347 pessoas imunizadas com a primeira

dose ou dose única (84%), 9.251 pessoas imunizadas com a segunda dose (83%) e 6.319 com

a terceira dose (56%). Tomaram dose única, 218 pessoas; e a quarta dose, 503 pessoas (10%).

3 METODOLOGIA

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Pesquisa, segundo Santos (2010, p. 189), é “o processo, a forma, a maneira, o

caminho, seguidos para alcançar resposta para uma dúvida sobre um problema, um fato,

obedecendo a princípios, normas e técnicas”.

É propósito desta pesquisa analisar o impacto econômico da expansão das oficinas de

costura no âmbito do município de Acari/RN durante o período da pandemia de COVID-19,

abrangendo os anos de 2021 e 2022.

13 Disponível por meio do link: https://rnmaisvacina.lais.ufrn.br/cidadao/covid/

12 Disponível na página oficial da Prefeitura Municipal de Acari no Facebook, por meio do link:
https://www.facebook.com/prefeituradeacari

11 Por meio do Decreto nº 006, de 20 de abril de 2020, disponível no Diário Oficial dos Municípios do Rio
Grande do Norte, no link: https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
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Quanto ao tipo, a pesquisa é de natureza básica, pois tem por meta a geração de novos

conhecimentos a partir de informações pré-existentes sem o objetivo particular de aplicação

ou utilização. Quanto à procedência, trabalhou-se com dados secundários a partir dos métodos

bibliográfico e documental.

A pesquisa bibliográfica, segundo Santos (2010, p. 191), “é feita com base em

documentos já elaborados, tais como livros, enciclopédias, periódicos, como jornais e

revistas, além de publicações como comunicação e artigos científicos, resenha e ensaios

críticos”. Já a pesquisa documental, de acordo com Gil (2002, p. 45), “vale-se de materiais

que não recebem ainda um tratamento analítico”. A presente pesquisa utilizou-se tanto de

livros, artigos e periódicos para o delineamento de aspectos teóricos relevantes sobre as

oficinas de costura e políticas de geração de empregos, por exemplo, quanto de dados

oriundos do CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Diário Oficial dos

Municípios do Rio Grande do Norte, da Prefeitura Municipal de Acari e do SEBRAE/RN.

Em relação à abordagem, a pesquisa é quantitativa, uma vez que o objetivo é

quantificar o resultado da expansão das oficinas de costura no município de Acari/RN,

concluindo se o impacto foi positivo ou não no intervalo de tempo analisado.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é de caráter descritivo, pois aborda a descrição, o

registro, a análise e interpretação de fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no

presente (LAKATOS E MARCONI, 2007). De acordo com Gil (2002, p. 42), essa

classificação de pesquisa visa estudar também “características de determinada população ou

fenômeno, ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”.

3.2 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS

A pesquisa foi sistematizada em torno de três eixos: o primeiro diz respeito às políticas

públicas adotadas pela gestão municipal para viabilizar a instalação e o funcionamento das

oficinas de costura na cidade; o segundo enfoca a estatística de empregos gerados no

segmento e a expansão do setor têxtil; e o terceiro aborda os reflexos na arrecadação

municipal.

Para isso, fez-se necessário, inicialmente, o acesso aos indicadores socioeconômicos

do município de Acari, que se deu por meio de um documento intitulado “Acari em

Números”, edição 2021, elaborado pelo SEBRAE/RN dentro do Programa Cidade

Empreendedora, desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal. O documento foi
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disponibilizado pela gestão da SEMDET - Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Econômico e Turismo, e é constituído de

dados secundários públicos, originários de fontes oficiais de órgãos do Governo
Estadual e da União. [...] vai além de uma compilação estatística, pois estabelece
comparativos e realiza análises dos seus significados para o fornecimento de
insumos voltados à instrumentalização de pesquisas subsequentes (SEBRAE, 2021,
p. 04).

Quanto às políticas públicas adotadas pelo Município de Acari, a fonte utilizada foi a

própria Prefeitura Municipal, por meio da SEMDET, que disponibilizou a íntegra do projeto

“Avança Acari: programa transversal de desenvolvimento econômico”, de onde foram

extraídas as principais informações. Informações complementares, como a íntegra de leis

municipais, foram consultadas por meio do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do

Norte14. Dados sobre o quantitativo de cursos de qualificação profissional ofertados no

município foram fornecidos pelo SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.

Sobre o quantitativo das oficinas de costura instaladas na cidade e o seu

funcionamento, os dados foram obtidos também na SEMDET. A coleta de dados estatísticos

dos empregos gerados no município ocorreu por meio do CAGED15, no período de 2020 a

2022. Foi feito um estudo comparativo dos dados anuais, a partir das admissões e

desligamentos, o que permitiu mensurar o impacto das políticas públicas na geração de

empregos na indústria têxtil.

Quanto à arrecadação municipal, a pesquisa trouxe os dados da receita de ICMS -

Imposto sobre Mercadorias e Serviços no período de 2018 a 2021, assim como a receita do

ISS (ou ISSQN) no período de 2020 a 2022. Os dados foram extraídos dos Balanços de

Contas Anuais de 2018, 2019, 2020 e 2021 do Município de Acari, disponibilizados no

SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Tesouro Nacional, e dos

Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária do Município de Acari/RN, especificamente

dos seis bimestres de 2020, seis bimestres de 2021 e dois bimestres de 2022, todos

disponíveis no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte.

15 Por meio do link: http://pdet.mte.gov.br/caged
14 Disponível no link: https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/pesquisar
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em janeiro de 2021, diante da crise econômica agravada pela pandemia de COVID-19

que afetou os municípios de todo o país, a Prefeitura de Acari idealizou a criação de um

programa transversal de desenvolvimento econômico, intitulado “Avança Acari”, para

enfrentar o problema. No projeto, que foi vencedor da edição 2022 do Prêmio SEBRAE

Prefeito Empreendedor16, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo,

Girlene Edson de Oliveira Amaro (2022, p. 3) explica que o programa

[...] surgiu a partir da visão empreendedora da gestão municipal que encontrou um
grande gargalo no tocante às necessidades dos munícipes que não identificavam
oportunidades de empregos e boa parte, pais de família, tinha de deixar suas casas se
deslocando para outras cidades e até estados em busca de trabalho. Vários munícipes
se deslocam anualmente para a safra algodoeira no estado de Goiás em busca de
trabalho. Neste contexto, foi necessária decisão política e empreendedora por parte
da gestão municipal que estruturou a equipe da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Turismo para dar suporte aos empreendedores que estão buscando o
município para abrir empresas e também apoiar todo processo de formação com
cursos profissionalizantes aplicados pelo SENAI. Desta forma, foi sendo construído
o projeto. [...] A prefeitura também organizou reuniões com os costureiros, alunos
dos cursos de costura e empreendedores do setor de confecções têxteis. Para o
projeto se desenvolver se organizou um planejamento articulado de ações e
iniciativas envolvendo poder público, iniciativa privada e terceiro setor, definindo
recursos para aplicação no projeto com responsabilidade, legitimidade e
compromisso.

O planejamento do programa previu, entre os objetivos, diversas ações estratégicas,

como a concessão de incentivos aos empreendedores, a capacitação de mão-de-obra para o

setor têxtil, a busca por potenciais investidores em outros municípios e estados, a criação de

lei municipal tratando do PID - Programa de Incentivo à Produção, o fortalecimento das

atividades desenvolvidas pelas microempresas, o incentivo à abertura de crédito por meio da

AGN - Agência de Fomento do Rio Grande do Norte e BNB - Banco do Nordeste do Brasil,

dentre outras ações. Para isso, fez-se necessária, além da priorização de recursos no

orçamento municipal para execução dessas políticas públicas, a realização de parcerias com

instituições como CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas, SENAI, SEBRAE, SENAC - Serviço

Nacional de Aprendizagem Comercial etc.

4.1 PID - PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO

16 Conforme reportagem do jornal Tribuna do Norte, disponível no link:
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/sebrae-entrega-pra-mio-prefeito-empreendedor-a-9-munica-pios-do-rn
/538885
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O prefeito municipal, Fernando Antônio Bezerra, sancionou, no dia 19 de janeiro de

2021, a Lei Municipal nº 1.177/2021, de iniciativa do Poder Executivo, que criou o Programa

de Incentivo à Produção. A iniciativa foi destinada a contemplar empreendimentos urbanos e

rurais que manifestassem o compromisso de manter e/ou gerar empregos no município de

Acari, desde que cumpridas algumas exigências. No caso de atividade industrial, onde estão

inseridas as oficinas de costura, a adesão ao programa ficou condicionada a: "apresentar, por

escrito, manifestação de compromisso de criação de, pelo menos, 10 (dez) empregos na zona

urbana ou rural de Acari, com regularidade prevista para, pelo menos, quatro meses de

funcionamento" (LEI MUNICIPAL Nº 1.177/2021, Art. 1º, inciso IV).

Os principais tipos de incentivo previstos no art. 2º da lei são os seguintes:

[...] qualificação profissional específica ou geral; aluguel de imóveis apropriados
para a atividade produtiva; construção de imóveis e consequente cessão para
empresas; melhorias gerais em imóveis particulares onde possam funcionar
atividades produtivas com a instalação dos meios necessários para viabilizar a
atividade naquele prédio; cessão temporária de imóveis públicos ou locados pela
municipalidade; cessão temporária de veículos para transporte da produção; [...]
construção parcial ou total de equipamentos de produção para as atividades da
indústria ou da prestação de serviços; pagamento de despesas com consultorias
técnicas, assim como, aluguéis e, eventualmente, com fornecimento d’água e energia
elétrica.

A regulamentação do PID transformou o município de Acari em um território atrativo

para a instalação de novos investimentos. Na prática, a Prefeitura colocou todas as suas

secretarias à disposição de novos empreendimentos que desejassem se instalar na cidade,

exercendo um papel não só de parceira da iniciativa privada, mas de indutora do

desenvolvimento.

De acordo com a última prestação de contas enviada à Câmara Municipal de Acari, o

Município já havia arcado, até o dia 26/04/2022, com o valor de R$ 81.300,00 (oitenta e um

mil e trezentos reais) somente com o aluguel de 07 (sete) imóveis destinados às oficinas de

costura. Entretanto, dados atualizados dos contratos de locação17 mostram que, até o final de

2022, serão pagos, no total, R$ 130.300,00 (cento e trinta mil e trezentos reais), conforme

detalhamento a seguir:

17 Extraídos do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, com acesso em: 19/06/2022.
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Tabela 01: Prédios alugados para oficinas de costura nos anos de 2021 e 2022.

Locador Sede Valor do contrato18

01 Marcos Ferreira Chaves Rua Napoleão Antão, nº 61, Centro R$ 26.000,00

02 Francisco Assis de Lima Rua Silvino Adonias Bezerra, nº 242, Ary
de Pinho

R$ 19.800,00

03 Maria Vieira de Araújo Rua Enéas Pires Galvão, nº 121, Ary de
Pinho

R$ 24.000,00

04 Lenieuda Goes Delgado de
Medeiros

Rua João Solon de Medeiros Filho, nº 205,
Ary de Pinho

R$ 13.200,00

05 Altair Medeiros de Moura Rua Mário Gonçalves de Medeiros, nº 121,
Ary de Pinho

R$ 4.000,00

06 Francisco Aldemar Mascena de
Azevedo

Rua Mendes Medeiros, nº 109, Petrópolis R$ 18.000,00

07 Jaime Medeiros de Azevedo
Filho

Rua Major Hortêncio de Brito, nº 423, Ary
de Pinho

R$ 25.300,00

Valor total: R$ 130.300,00 (cento e trinta mil e trezentos reais)

Fonte: Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte (2022).

No tocante à oferta de cursos de qualificação de mão-de-obra para o setor, a Prefeitura

de Acari realizou a contratação do SENAI por 04 (quatro) vezes no ano de 2021 e 01 (uma)

vez no ano de 2022, totalizando um investimento de R$ 133.200,00 (cento e trinta e três mil e

duzentos reais).

No exercício de 2021 foram certificados 363 (trezentos e sessenta e três) alunos,

divididos nos cursos de Polivalência na Produção Industrial do Vestuário (77), Costureiro

Industrial do Vestuário em Malhas (204), Costureiro Industrial em Tecido Plano (118) e

Mecânico de Máquinas de Costura (41). O valor total investido pela administração municipal

foi de R$ 120.700,00 (cento e vinte mil e setecentos reais).

Figura 01: Cursos realizados pelo SENAI em Acari no ano de 2021

Fonte: SENAI (2022).

18 Valores atualizados a partir da celebração de termo(s) aditivo(s) vigentes até 31/12/2022.
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No exercício de 2022, o investimento realizado até o mês de junho foi de R$

12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), rendendo a certificação de 49 (quarenta e nove)

alunos no curso de Costureiro Industrial em Tecido Plano. Registra-se que, no referido mês,

havia uma turma de Mecânico de Máquinas de Costura em andamento.

Figura 02: Cursos realizados pelo SENAI em Acari no ano de 2022.

Fonte: SENAI (2022).

No total, foram qualificados e certificados pelo SENAI 412 (quatrocentos e doze)

acarienses. Como a realização dos cursos ocorria em atendimento à oferta de vagas nas

oficinas de costura que iam se instalando na cidade, a grande maioria dos alunos obteve

oportunidade de emprego na indústria local.

Além disso, a Prefeitura de Acari, em parceria com o Governo Federal, realizou a

construção de um galpão industrial no Bairro Petrópolis, o maior e mais carente bairro da

cidade, concretizando um investimento de R$ 209.412,60 (duzentos e nove mil, quatrocentos

e doze reais e sessenta centavos). Paralelamente, a gestão abriu um processo de concorrência

pública para concessão onerosa do prédio pelo prazo de 10 (dez) anos, a fim de garantir a

implantação de uma nova oficina de costura19. Como forma de estimular ainda mais a geração

de novos empregos, foram fixadas no Termo de Referência, anexo ao edital20, as seguintes

condições para redução da contrapartida a ser paga pela empresa:

[...] O valor mensal do preço público (contrapartida) poderá ser reduzido na seguinte
proporção: a) 50% (cinquenta por cento) – se o licitante vencedor comprovar
documentalmente e existência de pelo menos 40 (quarenta) colaboradores
contratados/empregados, bem como regularidade das contribuições trabalhistas e
previdenciárias dos mesmos; b) 40% (quarenta por cento) – se o licitante vencedor
comprovar documentalmente e existência de 35 (trinta e cinco) colaboradores
contratados/empregados, bem como regularidade das contribuições trabalhistas e
previdenciárias dos mesmos; c) 30% (trinta por cento) – se o licitante vencedor
comprovar documentalmente e existência de 30 (trinta) colaboradores
contratados/empregados, bem como regularidade das contribuições trabalhistas e
previdenciárias dos mesmos. (PREFEITURA DE ACARI, 2022, p. 27)

20 Disponível no link:
https://drive.google.com/file/d/1KQ0GzVJSd5O3vPR125s8sg5mXbV9gdiY/view?usp=sharing

19 A Concorrência Pública nº 001/2022 foi adjudicada no dia 31/03/2022, conforme termo publicado no Diário
Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte no dia 01/04/2022, edição 2750.
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Figura 03: Galpão industrial em funcionamento.

Fonte: Prefeitura de Acari (2022).

Antes da implantação do PID, em janeiro de 2021, haviam 07 (sete) oficinas de

costura em funcionamento na cidade. Do início da execução do programa até junho de 2022,

esse número cresceu para 18 (dezoito), ou seja, mais do que dobrou, o que comprova a

efetividade da política pública adotada pela gestão municipal.

Tabela 02: Oficinas de costura ativas em Acari, antes e depois do Programa de Incentivo à Produção.

Quantidade Empreendimento Abertura

01 JNA Serigrafia Antes do PID

02 Angel Facções Antes do PID

03 JeG e MM Confecções Antes do PID

04 Xizânia Confecções Antes do PID

05 OMNE Antes do PID

06 MJ Facções Antes do PID

07 Art Line Serigrafia Antes do PID

08 JAIAJ Confecções Depois do PID

09 Dona Tica Confecções Depois do PID
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10 Acauã Confecções Depois do PID

11 Soultex Confecções Depois do PID

12 Progresso Confecções Depois do PID

13 VF Confecções Depois do PID

14 Soles Confecções Depois do PID

15 Lajedo Jeans Depois do PID

16 Propósito Confecções Depois do PID

17 Potiguar Têxtil Depois do PID

18 Meninas Maria Depois do PID

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Acari (2022).

4.2 FUNCIONAMENTO NA PANDEMIA

Apesar das diversas dificuldades impostas pela pandemia do COVID-19, nenhuma

oficina de costura chegou a suspender suas atividades em Acari durante o período de 2020 a

2022. Todas continuaram produzindo, porém, seguindo as medidas preventivas disponíveis,

como a obrigatoriedade do uso de máscara, lavagem de mãos, utilização do álcool em gel e

distanciamento mínimo entre as mesas de trabalho.

No período mais crítico da pandemia, algumas oficinas de costura chegaram,

inclusive, a produzir máscaras de proteção individual para exportação, como forma paralela

de obtenção de renda.

A relevância econômica da atividade dos trabalhadores industriais fez com o grupo

fosse considerado prioritário para receber a vacinação no estado do Rio Grande do Norte21.

Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Acari realizou em julho de 2021 a

imunização dos funcionários das oficinas de costura.

4.3 GERAÇÃO DE EMPREGOS

O setor da indústria de confecções amargou no ano de 2020 uma variação negativa de

10,8%. Os reflexos da crise econômica causada pela pandemia de COVID-19 resultaram na

diminuição de 23 (vinte e três) empregos formais. Foram 58 (cinquenta e oito) desligamentos

21 De acordo com o Plano de Operacionalização para a Vacinação contra COVID-19 no RN, disponível por meio
do link: https://portalcovid19.saude.rn.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/PLANO_VACINA_RN_versao2.pdf
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e 35 (trinta e cinco) admissões. O município encerrou o ano com 190 (cento e noventa)

trabalhadores com carteira assinada em atividade nas oficinas de costura.

Figura 04: Admissões e desligamentos nas oficinas de costura no ano de 2020.

Fonte: Novo CAGED (2022).

A diminuição dos empregos não se restringiu ao setor da indústria. Dados do CAGED

mostram que os setores do comércio, construção e serviços também experimentaram variação

negativa, em 3,70%, 20% e 2%, respectivamente. A exceção foi o setor de agropecuária, com

saldo de 02 (dois) empregos e variação positiva de 9,52%. No geral, o município contabilizou

um saldo negativo de 33 empregos formais, o que representa uma variação negativa de 4,84%.

No ano de 2021, a partir da execução de diversas políticas públicas de incentivo ao

desenvolvimento econômico, foram registradas 264 (duzentos e sessenta e quatro) admissões

e 101 (cento e um) desligamentos nas oficinas de costura. O saldo positivo foi de 163 (cento e

sessenta e três) empregos, o que representou uma variação expressiva de 85,79%. O quadro

positivo se refletiu também nos setores do comércio e dos serviços, que registraram variações

positivas de 9,34% e 4,76%, respectivamente. Não houve variação no setor de construção.

Somente a agropecuária registrou queda de 13,04%, a partir de um saldo negativo de 03 (três)

empregos. No geral, houve variação positiva para o município de 30,51%, puxada

majoritariamente pela indústria.
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Figura 05: Admissões e desligamentos nas oficinas de costura no ano de 2021.

Fonte: Novo CAGED (2022).

Nos cinco primeiros meses de 2022, foram contabilizadas 179 (cento e setenta e nove)

admissões e 88 (oitenta e oito) desligamentos nas oficinas de costura, resultando em um saldo

positivo de 91 (noventa e um) empregos. A variação positiva foi de 25,78%.

Figura 06: Admissões e desligamentos nas oficinas de costura no ano de 2022.

Fonte: Novo CAGED (2022).

De acordo com o CAGED, o estoque parcial de empregos formais na indústria de

confecção do município de Acari é de 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) trabalhadores. O

saldo positivo de novos empregos no setor, de janeiro de 2021 a maio de 2022, foi de 254

(duzentos e cinquenta e quatro) vagas. Levando-se em consideração o atual valor do salário

mínimo, de R$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e doze reais), significa dizer que, grosso modo, o
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município vem recebendo por mês uma injeção de mais de R$ 300 mil na economia. Esse

dado comprova que, mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia de COVID-19, o

município, além de manter o estoque, mais do que dobrou a oferta de empregos nas oficinas

de costura.

Pela primeira vez desde o início da implantação das oficinas de costura na cidade, o

número de trabalhadores formais do setor superou a quantidade de servidores públicos ativos

na Prefeitura de Acari, que totalizava 388 (trezentos e oitenta e oito) pessoas no levantamento

de abril de 202222. Dessa forma, o maior empregador do município deixou de ser o poder

público municipal e passou a ser a indústria de confecção.

4.4 PROJETO ACARI CIDADE DA MODA

A expansão das oficinas de costura no município de Acari ganha novo capítulo com a

construção de um grande complexo industrial chamado Acari Cidade da Moda. No dia 20 de

julho de 2020, a administração municipal firmou convênio com o Governo Federal, por meio

do Ministério do Desenvolvimento Regional, para implantação, no Bairro Petrópolis, do

projeto que contempla a construção de 10 (dez) galpões para produção, 01 (um) galpão para

lavagem industrial sustentável, 01 (um) galpão exclusivo para impressão digital, 01 (uma)

escola, 01 (uma) central de comercialização com 10 (dez) lojas e 04 (quatro) recepções, 01

(um) estacionamento, 03 (três) jardins, 01 (um) bicicletário, 01 (um) espaço para eventos e

comercialização com capacidade para 600 (seiscentas) pessoas, e 03 (três) praças. O

investimento total é de R$ 19.546.849,94 (dezenove milhões, quinhentos e quarenta e seis

mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), dos quais R$

19.153.735,00 (dezenove milhões, cento e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e cinco

reais) serão repassados pelo Governo Federal e R$ 393.114,94 (trezentos e noventa e três mil,

cento e quatorze reais e noventa e quatro centavos) correspondem à contrapartida do

Município de Acari. A obra será edificada em uma área de 30.000 m², pretendendo beneficiar

um público-alvo direto de aproximadamente 3.000 (três mil) pessoas. O convênio está vigente

até o dia 20 de julho de 2023.

22 Disponível por meio do link: http://131.221.197.91:85/Cidadao/ConsultaServidores.aspx
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Figura 07: Painel informativo da obra Acari, Cidade da Moda.

Fonte: Sistema de Acompanhamento de Obras/Caixa Econômica Federal (2022).

Sabe-se que a burocracia no setor público é um entrave para a execução célere de

obras de grande vulto, como é o caso do Acari Cidade da Moda. Mas, uma vez concluído, o

complexo industrial colocará o município em um outro patamar de desenvolvimento,

transformando-o em referência estadual no ramo de confecções do vestuário.

4.5 REFLEXOS NA ARRECADAÇÃO

Dados do SICONFI, do Tesouro Nacional, mostram que 64,09% da arrecadação total

do município de Acari no ano de 2020 vieram de transferências da União. A dependência do

ente federal na receita de recursos é um fenômeno que vinha aumentando nos últimos anos,

visto que esse percentual foi de 57,35% em 2018 e de 60,99% em 2019.
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Figura 08: Participação das Transferências da União na Receita Arrecadada de Acari.

Fonte: SEBRAE/RN (2021).

No entanto, essa curva de crescimento foi interrompida em 2021, com o percentual de

receitas da União caindo para 60,62%23. Esse fato ocorreu diante do aumento nas fontes de

arrecadação municipal e estadual.

A cota-parte de ICMS do município de Acari saltou de R$ 3.002.028,25 (três milhões,

dois mil, vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), em 2020, para R$ 3.565.944,94 (três

milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e

quatro centavos) em 2021, conforme demonstrado na figura 09.

23 De acordo com o Balanço de Contas Anual de 2021 da Prefeitura Municipal de Acari, disponível no
SICONFI/Tesouro Nacional, por meio do link:
https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf
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Figura 09: Cota-parte de ICMS do município de Acari.

Fonte: SICONFI/Tesouro Nacional. Criação própria (2022).

A perspectiva para o exercício de 2022 é mais positiva, visto que houve crescimento

no Índice do Valor Adicionado, que representa 75% do percentual total que o município tem

direito sobre o ICMS. O cálculo é feito com base na diferença entre o valor das mercadorias

que saem e que entram no município, somado à diferença do valor da prestação de serviços

executados no município em relação ao valor dos serviços adquiridos de fora. Esse índice

subiu de 0,0738, em 2021, para 0,0832 em 202224.

Quanto ao ISS, o primeiro ano de pandemia, 2020, refletiu negativamente sobre o

resultado do ano seguinte, mas 2022 já traz um resultado de crescimento maior. Em 2020 a

arrecadação foi de R$ 498.789,26 (quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e oitenta e

nove reais e vinte e seis centavos); em 2021, totalizou R$ 438.943,06 (quatrocentos e trinta e

oito mil, novecentos e quarenta e três reais e seis centavos). Para 2022, os resultados dos dois

primeiros bimestres, em comparação com exercícios anteriores, demonstram que haverá um

aumento significativo na receita desse tributo municipal. O acumulado parcial do segundo

bimestre já é de R$ 156.426,03 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais

e três centavos).

24 O Índice de Participação dos Municípios no ICMS estadual está disponível no link:
http://www.set.rn.gov.br/contentProducao/aplicacao/set_v2/legislacao/enviados/listagem_especial_portarias_indi
ce-participacao-municipios.asp?assunto=58&assuntoEsp=627
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Figura 10: Arrecadação de ISS (ISSQN) do município de Acari.

Fonte: SICONFI/Tesouro Nacional. Criação própria (2022).

Figura 11: Arrecadação de ISS (ISSQN) do município de Acari.

Fonte: SICONFI/Tesouro Nacional. Criação própria (2022).
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Na arrecadação de ISS apurada no primeiro bimestre de 2022 houve um aumento de

63,02% em comparação com o primeiro bimestre de 2021, conforme figura 10. Variação que

segue positiva no segundo bimestre do corrente ano, marcando 39,51% (figura 11).

Por fim, há de se registrar como fator também importante para a melhoria dos

indicadores econômicos do município a reabertura da agência do Banco do Brasil, único

banco sediado em Acari, ocorrida em janeiro de 202125. A referida agência foi alvo de assalto

no dia 02 de dezembro de 201626 e estava, até então, sem movimentar numerário. Com o

retorno das atividades, os clientes, que antes tinham que se deslocar para o município de

Currais Novos, distante 31 km, voltaram a fazer suas transações no município e, com isso,

promoveram um maior aquecimento da economia local.

26 Mais informações por meio do link:
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/bandidos-arrombam-aga-ncia-do-banco-do-brasil-em-acari/365278

25 Mais informações por meio do link:
https://blogdowashington.com.br/posto-de-atendimento-do-banco-do-brasil-reabre-em-acari/
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crise sanitária provocada pela pandemia de COVID-19 causou impactos negativos

na economia global, e no Brasil não foi diferente. Mais de 600 mil mortes, retração do PIB,

aumento da taxa de desemprego e outras perdas marcaram um divisor de águas na nossa

história. Foi nesse contexto que o município de Acari, por meio de projetos inteligentes e

coesão política, iniciou o seu processo de reversão do quadro de retração econômica.

O estudo aqui realizado comprova a importância central da implantação de políticas

públicas, como o Programa de Incentivo à Produção, na retomada do crescimento local. Em

parceria com a iniciativa privada, SEBRAE, SENAI, CDL e outras instituições, a Prefeitura

de Acari exerceu um papel de indutora do desenvolvimento, transformando a cidade em um

território atrativo para a celebração de novos investimentos. Foi ação do poder público local,

por meio dos seus representantes, o contato com cada empresário, a viabilização de espaços

para a instalação das oficinas, a qualificação da mão de obra, a disponibilização de

consultorias e o apoio financeiro necessário para que as empresas mantivessem os empregos e

gerassem novas carteiras assinadas.

Os números apurados atestam que o município já se aproxima de triplicar o número de

oficinas de costura e o número de empregos formais, levando-se em consideração o recorte

temporal explorado nesta pesquisa. No início de 2021 existiam 07 (sete) oficinas de costura

funcionando no município. Após um ano e meio, esse número aumentou para 18 (dezoito), ou

seja, foram abertas 11 (onze) novas oficinas de costura em Acari durante esse período. Quanto

aos empregos gerados, a cidade ampliou o número de carteiras assinadas de 190 (cento e

noventa) para 444 (quatrocentos e quarenta e quatro). O saldo positivo de novos empregos no

setor, de janeiro de 2021 a maio de 2022, foi de 254 (duzentos e cinquenta e quatro) vagas.

Os reflexos disso já começam a aparecer na receita de recursos. A arrecadação de ISS

e ICMS, utilizados como parâmetro neste trabalho, subiu. A cota-parte de ICMS variou

positivamente em 18,78% entre 2020 e 2021. Já o ISS aumentou 39,51% no segundo bimestre

de 2022 em relação ao mesmo período de 2021. O aumento dessa receita refletiu na redução

da dependência de recursos federais, de 64,09% em 2020 para 60,62% em 2021.

Diante de todo o exposto, conclui-se que houve um impacto quantitativo positivo,

durante um período adverso, na expansão das oficinas de costura do município de Acari.
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