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RESUMO 
 

 

Este estudo se fundamentou no reconhecimento, descrição e análise do 
circuito espacial de produção da atividade boneleira na Região do Seridó Potiguar. A 
atividade boneleira encontra-se localizada nos municípios de Caicó, Serra Negra do 
Norte e São José do Seridó, os quais formam o Pólo Boneleiro do Seridó, constituído 
por sessenta e quatro (64) unidades fabris, considerado o segundo maior produtor 
de bonés do Brasil. Na condição de base geográfica, a operacionalização do 
conceito de circuitos espaciais de produção foi imprescindível para se compreender 
o uso do território e a indivisibilidade do espaço, desde o fornecedor de insumo até o 
consumidor final, envolvendo as etapas da matéria-prima, mão de obra, estocagem, 
transportes, comercialização e consumo, no atual período em que as instâncias da 
produção, circulação, distribuição e consumo se difundem espacialmente. A partir da 
identificação e da localização destas etapas e dos principais agentes envolvidos na 
atividade boneleira, elaborou-se um esquema do circuito espacial de produção, 
interpretando-se o uso do território através das instâncias produtivas. A interpretação 
das etapas produtivas identificou que as empresas vinculadas à Associação 
Seridoense dos Fabricantes de Bonés agem com mais eficácia no território do que 
as não associadas, considerando que sempre investem em novos equipamentos, 
ampliando o seu poder técnico para se fortalecerem diante de um mercado tão 
competitivo como o de bonés. Ao se examinar a contribuição da confecção dos 
bonés para o uso atual dos territórios do recorte, apreendeu-se que as atividades 
complementares e os insumos necessários à sua realização são encontrados no seu 
entorno geográfico. Assim, a proximidade espacial entre as etapas da confecção dos 
bonés vislumbra a materialidade do território, conferida na coexistência entre 
técnicas pretéritas e do presente, e no conjunto de ações exercidas por certo 
número de agentes sociais, que colaboram na constituição do circuito espacial de 
produção da atividade boneleira. Neste estudo, verificou-se que as bonelarias se 
organizam em forma de células de produção, contínuas ou descontínuas, cujos 
equipamentos e máquinas de costura industriais obedecem à lógica de uma 
produção cada vez mais padronizada. Esse circuito espacial de produção contribui 
para o uso atual dos territórios de Caicó, Serra Negra do Norte e São José do Seridó 
porque amplia o movimento e as relações de trocas entre os lugares, através da 
dinâmica de fluxos de pessoas, mercadorias e produtos, em permanente circulação, 
balizada pela divisão do trabalho entre as etapas produtivas. 

 
 

Palavras-chaves: circuitos espaciais de produção. Atividade boneleira. Uso do 
território: Caicó, Serra Negra do Norte e São José do Seridó. 

 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ 
 

 

Cette étude a été fondée sur la reconaissance, la description et l'analyse du 
circuit spatial de la production de l’activité des fabriques des casquettes dans la 
région du Seridó Potiguar. L’activité des fabriques des casquettes est située dans les 
villes de Caicó, Serra Negra do Norte e São José do Seridó, qui forment le pôle de 
fabriques de casquettes, composé de soixante-quatre (64) unités de fabrication, le 
deuxième plus grand producteur de casquettes au Brésil. Dans la condition de base 
géographique, l'opérationnalisation du concept de circuits spatiales de la production 
a été essentielle à la compréhension de l'utilisation du territoire et de l'indivisibilité de 
l'espace, du fournisseur de matières premières au consommateur final, comprenant 
les étapes des matières premières, la main-d'oeuvre, le stockage, les transports, le 
commerce et la consommation dans la période actuelle, dans laquelle les instances 
de la production, la circulation, la distribution et de la consommation sont 
spatialement diffus. Sur la base de l'identification et de la localisation de ces étapes 
et des principaux acteurs impliqués dans la activité des fabriques de casquettes, une 
configuration de circuit spatial de la production a été élaborée, en s'interprétant 
l'utilisation des territoires par les instances productives. L'interprétation des étapes de 
production a identifié que les entreprises liées à l'Association Seridoense des 
Fabricants de Casquettes agissent plus efficacement sur le territoire que celles non-
associées, alors que toujours elles investissent dans des nouveaux équipements, en 
augmentant sa puissance technique pour se renforcer avant un marché si compétitif 
comme celui des casquettes. En examinant la contribution de la fabrication des 
casquettes à l'utilisation actuelle des territoires de la coupe, nous avons appris que 
les activités complémentaires et des matières premiéres nécessaires à sa réalisation 
se trouvent dans leur environnement géographique. Ainsi, la proximité spatiale entre 
les étapes de la fabrication des casquettes fait entrevoir la matérialité du territoire, 
conférée dans la coexistence des techniques passées et présentes, et l'ensemble 
des actions effectuées par un certain nombre de travailleurs sociaux qui collaborent à 
la création du circuit spatial de la production de l’activité des fabriques des 
casquettes. Cette étude a confirmé que les fabriques des casquettes sont organisées 
sous la forme de cellules de production, continues ou discontinues, dont les 
équipements et les machines à coudre industrielles obéissent à la logique d'une 
production de plus en plus standardisée. Ce circuit spatial de la production contribue 
à l'utilisation actuelle des territoires de Caicó, Serra Negra do Norte et de São José 
do Seridó car il amplifie le mouvement du commerce et des relations entre les lieux, 
à travers la dynamique des flux des personnes, des biens et des produits, en 
constante circulation, guidées par la division du travail entre les étapes productives. 
 
 
Mots-clés : circuits spatiaux de la production. Activité des fabriques des casquettes. 
Utilisation du territoire : Caicó, Serra Negra do Norte et São José do Seridó. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Este estudo está fundamentado na análise do conceito de circuitos espaciais de 

produção, abordado por Santos (1994), que se refere às diversas etapas que 

envolvem um produto, desde o começo do processo de produção até o consumo 

final. O conceito de circuitos espaciais de produção se insere nos novos conteúdos 

que delineiam os lugares, no atual período da história em que as instâncias da 

produção, circulação, distribuição e consumo tornam-se geograficamente dispersas, 

ampliando as relações de trocas entre os lugares, contribuindo no entendimento do 

uso atual do território. Com base nesta abordagem, o circuito espacial de produção 

da atividade boneleira está assentado na Região do Seridó Norte-riograndense 

(MAPA 01).  

 

 
Mapa 01: Localização da Região do Seridó no território do Rio Grande do Norte 
e dos municípios produtores de bonés 
Fonte: SEBRAE (2008a) 
Elaboração cartografia: Getson Luís/Adaptado pelo Autor de PORTAL DO 
SERIDÓ (2010) 
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Essa região se encontra localizada na Mesorregião Central Potiguar, cuja 

produção de bonés situa-se, especificamente, nos municípios de Caicó e Serra 

Negra do Norte, localizados na Microrregião Seridó Ocidental, e no município de São 

José do Seridó, inserido na Microrregião do Seridó Oriental. A Microrregião do 

Seridó Oriental é formada por dez municípios e a Microrregião Seridó Ocidental 

integra sete municípios. Ambas as microrregiões fazem parte da Divisão Regional de 

1989, definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que 

engloba 17 municípios.  

Tomando como aporte de periodização, a confecção de bonés surgiu em Caicó 

no ano de 1984, como uma nova atividade produtiva e se expandiu de forma 

expressiva, devido à comercialização do produto nas vaquejadas da Região do 

Seridó. O ano de 1994 foi marcado pelo período em que o boné se tornou líder 

absoluto na área de brindes promocionais, em razão do seu preço acessível e pela 

divulgação de logomarcas feitas pela mídia. 

 Outro fator que impulsionou a expansão da produção foi à utilização da 

imagem do piloto de Fórmula I, Ayrton Senna1, como garoto-propaganda do Banco 

Nacional, o qual divulgava a sua marca através de bonés. Por influência, sobretudo, 

das campanhas políticas de 1994, Caicó já contava com 100 pequenas unidades 

fabris (MEDEIROS; NASCIMENTO; FERREIRA, 1994). Mesmo com a concorrência 

acirrada e a diminuição dos lucros, o boné continuava sendo um negócio rentável 

para a economia local.  

Para Dantas (1997, p. 17), “esse ramo de atividade vem se expandindo de 

forma significativa, onde sua comercialização se dá além dos limites geográficos do 

Estado do Rio Grande do Norte e Região”. A produção de bonés era comercializada, 

ainda, nos estados do Espírito Santo, Pará e outros do Centro-Sul. Nesse período, 

houve um aumento significativo no número de fábricas de bonés em Caicó, situação 

que promoveu um crescimento da produção, originada das demandas dos mercados 

local, regional e estadual.  

                                                           
1
    Em Apucarana (PR) aconteceu o mesmo fenômeno, quando a empresa de bonés Cotton’s Artigos Esportivos 

e Promocionais Ltda, produziu, nas décadas de 1980 e 1990, o equivalente a 200 mil bonés por mês. Nesse 
período, “o boné promocional era o carro chefe – quando a empresa teve grandes clientes como Arisco, Cofap, 
Banco Nacional (com Ayrton Senna como garoto propaganda)” (VIETRO, 2006, p. 52). 
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Com base em Santos, V. (2005) e Medeiros (2005), verificou-se que, além de 

Caicó, a produção de bonés se expandiu para Serra Negra do Norte, São José do 

Seridó, Acari e Parelhas. No entanto, o Censo das Bonelarias2 do Seridó Potiguar, 

realizado em 2008, identifica bonelarias apenas em Caicó, Serra Negra do Norte e 

São José do Seridó, considerados os únicos municípios produtores de bonés, 

totalizando 64 unidades fabris (DIÁRIO DE NATAL, 2008). 

Este estudo estava pautado, a priori, na pesquisa do circuito espacial de 

produção da atividade boneleira em Caicó. Mas no decorrer do desenvolvimento do 

trabalho, por ocasião das leituras realizadas sobre esse segmento, identificou-se que 

poucos autores mencionam, em seus trabalhos, estudos sobre as bonelarias 

existentes nos municípios de Serra Negra do Norte e São José do Seridó.  

Ao se ter acesso ao Projeto Setorial de Bonelaria organizado em 2004 e aos 

resultados do Censo das Bonelarias do Seridó Potiguar, ambos os projetos 

desenvolvidos pelo SEBRAE, constatou-se que a Região do Seridó concentra a 

segunda maior produção de bonés do Brasil, denominado Pólo Boneleiro do Seridó, 

perdendo apenas para o Pólo Boneleiro de Apucarana (PR), primeiro produtor 

(DIÁRIO DE NATAL, 2008).  Os municípios de Caicó, Serra Negra do Norte e São 

José do Seridó integram este pólo do Seridó3. Por esta razão, o estudo do circuito 

espacial produtivo da atividade boneleira se norteou para o estudo destes três 

municípios, e não apenas de Caicó, compreendo-se, desta maneira, que o 

fenômeno é quem delimita o campo de análise, isto é, o recorte territorial.  

A atividade boneleira localizada no Seridó se apresenta inserida em um 

panorama complexo, uma vez que a área de produção se ampliou do município de 

Caicó para mais quatro municípios, aumentando-se o número de bonelarias, e, 

depois, passou por um processo de contração, reduzindo-se para três municípios, 

diminuindo-se as unidades fabris, entre o último decênio do século XX e o primeiro 

decênio do século XXI. A partir desta identificação, verificou-se que, entre 1994 e 

2008, ocorreu uma redução de 36 unidades fabris no Pólo Boneleiro do Seridó. 

 Mesmo com a redução do número de unidades fabris e da área de produção 

propriamente dita, a confecção de bonés se ampliou ainda mais, graças aos 

                                                           
2   Termo utilizado no Seridó para as fábricas de bonés. 
3  Termo utilizado neste trabalho como referencial de identificação e de localização dos municípios produtores, 
em substituição aos respectivos nomes de Caicó, Serra Negra do Norte e São José do Seridó, utilizados 
repetitivamente. De vez em quando, usa-se Seridó, fazendo alusão ao nome dos municípios. 
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investimentos realizados pelos fabricantes, os quais inseriram maquinários 

modernos e específicos, novas matérias-primas, acessórios, mão de obra 

qualificada, dentre outros, que auxiliaram quantitativa e qualitativamente na 

fabricação do produto. Hoje, apenas Caicó, Serra Negra do Norte e São José do 

Seridó produzem bonés, porém com uma produção bastante expressiva.  

Como diz Morais (2005), ela identifica a bonelaria como um segmento 

preponderantemente localizado em Caicó. É importante salientar que “a cidade4 de 

Caicó aparece, no contexto do sistema urbano do Rio Grande do Norte, como centro 

regional do Seridó. Sua posição no sistema e suas condições de urbanidade 

permitem classificá-la entre as cidades de porte intermediário” (MORAIS, 1999, p. 

24). Na realidade, Caicó exerce um papel fundamental no seu entorno geográfico, 

pela capacidade funcional de ofertar bens e serviços para os municípios 

circunvizinhos da Região do Seridó e para alguns municípios do vizinho estado da 

Paraíba. As bonelarias de Serra Negra do Norte e de São José do Seridó buscam 

serviços, produtos e mercadorias em Caicó, onde se concentram estas atividades 

complementares à produção.  

Verifica-se, então, uma maior concentração dessas atividades no bairro 

Paraíba de Caicó, tornando esta área funcional à produção de bonés, entre o 

interstício 1990-2010. A proximidade espacial dessas atividades é emblemática, uma 

vez que levam a um aumento da quantidade e qualidade de fluxos de pessoas, 

mercadorias e produtos, e fluxos informacionais como ordens, ideias, que vão 

interligar as diversas etapas da confecção, direcionando o movimento da produção. 

A proximidade geográfica entre as atividades complementares viabiliza a realização 

das etapas da confecção do boné, constituindo-se na produção propriamente dita. 

Estas etapas formam os elos do circuito espacial de produção, construindo um 

recorte horizontal, em que se presenciam processos de cooperação, associativismo 

e intercâmbios contínuos e contíguos. 

O circuito espacial de produção da atividade boneleira nos municípios de Caicó, 

Serra Negra do Norte e São José do Seridó é um processo complexo, que abrange 

uma série de etapas produtivas, articuladas entre si, desde o fornecedor de matéria-

                                                           
4  Em alguns momentos do texto se utiliza o termo cidade, discutido por alguns autores, que estudaram as 
bonelarias. Portanto, este termo serve apenas de ponto explicativo e como referencial de estudo, conforme 
expresso na citação do autor. Neste trabalho, a análise é pautada na designação de município, na condição de 
território. 
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prima até o consumidor final, até diversos agentes envolvidos em sua lógica de 

localização e organização espacial; constitui-se em um processo dinâmico, criando 

uma intensidade de fluxos de pessoas, mercadorias e produtos em permanente 

circulação; e, sobretudo, representa um processo espacial, considerando que os 

fluxos gerados pelo trabalho comum das etapas da produção implicam uso do 

território. Fundamentada neste contexto, a compreensão das etapas da confecção 

dos bonés foi guiada pela análise do conceito de circuitos espaciais de produção. 

Com base na discussão encaminhada surgiram reflexões que construíram a 

questão principal deste trabalho de pesquisa: como reconhecer, descrever e analisar 

o circuito espacial de produção da atividade boneleira na Região do Seridó 

Potiguar? Este questionamento se desdobrou em outras três questões mais 

específicas: Por que o conceito de circuitos espaciais de produção compreende o 

uso do território no atual período histórico? Como elaborar e interpretar o esquema 

do circuito espacial de produção da atividade boneleira? De que forma a etapa da 

confecção dos bonés contribui para o uso atual dos territórios de Caicó, Serra Negra 

do Norte e São José do Seridó? 

A partir das questões formuladas, decantou-se o objetivo geral deste trabalho, 

que consiste em reconhecer, descrever e analisar o circuito espacial de produção da 

atividade boneleira na Região do Seridó Potiguar. A noção de uso do território 

implica movimento, daí a ideia de circuitos espaciais de produção da atividade 

boneleira. Este circuito compreende o uso atual dos territórios dos referidos 

municípios, através da dinâmica de fluxos ampliada, em função do trabalho comum, 

entre as suas etapas produtivas. Para subsidiar o objetivo geral, elaboraram-se os 

específicos: compreender os circuitos espaciais de produção e o uso do território no 

atual período histórico; elaborar e interpretar o esquema do circuito espacial de 

produção da atividade boneleira; examinar a etapa da confecção dos bonés para o 

uso atual dos territórios de Caicó, Serra Negra do Norte e São José do Seridó. 

Para o desenvolvimento do trabalho, utilizou-se um caminho de método, um 

sistema coerente de ideias, que possibilitou entender o espaço geográfico como 

instância social. Nesse contexto, para se realizar uma análise, busca-se, sobretudo, 

“[...] uma questão de método, isto é, da construção de um sistema intelectual, que 

permita, analiticamente, abordar uma realidade, a partir de um ponto de vista. Este 

não é um dado em si, um dado a priori, mas uma construção” (SANTOS, M., 1996, 
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p. 62). Apoiada neste referencial, a análise do tema possibilitou compreender a 

mediação entre a abstração do espaço geográfico e a realidade tangível, 

vislumbrada no território usado, categoria de estudo deste espaço. 

O desafio mais instigante da construção da análise era compreender a 

atividade produtiva boneleira, sob uma base geográfica, sem cair em visões 

meramente economicistas. Assim, fundamentado nesta ideia, foi identificado o 

conceito de circuitos espaciais de produção como o mais plausível e consistente 

para se entender as etapas da confecção dos bonés, desde a aquisição de insumos 

até o consumo final, visando estudar o espaço geográfico em seu processo 

produtivo. Ao se operacionalizar o conceito de circuitos espaciais de produção, 

pôde-se identificar e localizar todos os momentos da produção, isto é, caracterizar e 

interpretar as seguintes etapas: matéria-prima, mão de obra e estocagem, que se 

constituem no processo da produção propriamente dita; transportes, comercialização 

e consumo, que correspondem aos processos de circulação, distribuição e consumo. 

Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, a pesquisa foi realizada em 

três etapas distintas: as duas primeiras foram de caráter exploratório, que 

antecederam a terceira, de perfil conclusivo analítico. A etapa exploratória desta 

pesquisa foi dividida em duas fases: a primeira constituiu-se na coleta de 

informações secundárias, que se refere à investigação de trabalhos realizados por 

outros autores e devidamente publicados, e a segunda baseou-se na técnica de 

coleta de dados primários. 

Os procedimentos teórico-metodológicos que serão discorridos aqui se 

constituem essenciais para se compreender os circuitos espaciais de produção e o 

uso do território no atual período histórico. A fundamentação teórica foi construída 

com ênfase nas leituras bibliográficas aportadas por (SANTOS, M., 1985, 1994, 

1996, 2005, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2009; MORAES, 1985; SANTOS, M. 

(1986); SANTOS; SILVEIRA, 2001; ARROYO, 2001; SILVA JÚNIOR, 2007; 

CASTILLO; FREDERICO, 2009). Estes autores propõem abordagens do período 

técnico-científico-informacional, território usado e circuitos espaciais de produção. 

Essas leituras foram fundamentais para a construção do edifício teórico do trabalho, 

visando entender as novas dinâmicas de fluxos que caracterizam os lugares, no 

atual momento histórico em que as instâncias produtivas se dispersam no território.  
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Para Santos, M. (1985), a operacionalização do conceito de circuitos espaciais 

de produção permite apreender a indivisibilidade do espaço, em função do trabalho 

comum, entre as diversas instâncias produtivas (FIGURA 01). Já Moraes (1985) 

afirmou que, ao se debater tal conceito, discute-se a espacialização da produção, 

distribuição, troca e consumo como movimento circular permanente.  

 

  
Figura 01: Esquema das instâncias dos circuitos espaciais de produção 
Fonte: Santos, M. (1985) 
Elaborado: O Autor 
 
 

Com relação aos autores Castillo e Frederico (2009), estes autorizam a 

compreensão do uso do território por meio da dinâmica de fluxos ampliada no atual 

período histórico, bem como analisam o aumento das trocas materiais, no momento 

em que as instâncias produtivas se tornam geograficamente mais difundidas. 

Relacionando as ideias propostas por Castillo e Frederico (2009) e por Santos, M. 

(1985), no momento em que se compreende o uso do território através da análise do 

circuito espacial produtivo, apreende-se, também, a indivisibilidade do espaço.  

Em outro momento, Santos, M. (1994, p. 49) analisa os circuitos espaciais de 

produção como “as diversas etapas pelas quais passaria um produto, desde o 

começo do processo de produção até chegar ao consumo final”. Tomando como 

referencial Santos, M. (2008b, p. 121), os circuitos espaciais de produção são 

discutidos “como a localização das diversas etapas do processo produtivo (produção 

PRODUÇÃO

CIRCULAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

CONSUMO
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propriamente dita, circulação, distribuição e consumo)” que pode ser doravante 

dissociada e autônoma, ampliando as necessidades de complementação entre 

lugares, gerando circuitos produtivos e fluxos, “cuja natureza, direção, intensidade e 

força variam segundo os produtos, segundo as formas produtivas, segundo a 

organização do espaço preexistente e os impulsos políticos”. Com relação aos 

fluxos, referem-se aos processos de circulação, consequências do processo de 

produção. 

Conforme Santos e Silveira (2001, p. 143), os circuitos espaciais de produção 

são “definidos pela circulação de bens e produtos e, por isso, oferecem uma visão 

dinâmica, apontando a maneira como os fluxos perpassam o território” e que “[...] 

para entendermos o funcionamento do território é preciso captar o movimento, daí a 

proposta de abordagem que leva em conta os circuitos espaciais de produção”. 

O movimento do território permite entender o seu uso. Por isto, o circuito 

espacial produtivo da atividade boneleira compreende o uso atual do território, 

paralelo ao seu movimento, através da análise de fluxos promovida pelas suas 

instâncias da produção. O circuito espacial produtivo revela o uso diferenciado do 

território pela atividade boneleira, envolvendo os territórios de Caicó, Serra Negra do 

Norte e São José do Seridó. O estudo do circuito espacial produtivo, com ênfase no 

uso do território pela instância da produção propriamente dita, assegura o 

entendimento de objetos e de ações, e suas formas híbridas, as técnicas de 

montagem do boné. Nos processos de produção e circulação, vários movimentos de 

fluxos no território são materiais e imateriais. 

A leitura de trabalhos empíricos, aportada teoricamente nos circuitos espaciais 

de produção, auxiliou na apreensão dos conhecimentos sobre esse conceito, 

buscando entender a forma que os autores analisam seus temas, a partir dessa 

base geográfica. Destacam-se os autores Sá (1998), Elias (2001), Ramos (2001), 

Xavier (2002, 2009), Grimm (2003), Frederico; Castillo (2004), Toledo (2005), 

Carneiro (2006), Joly (2007) e Cardoso (2008). Estas leituras se constituem 

dissertações e teses de âmbito nacional, algumas delas encontradas on line, em 

banco de dados das bibliotecas universitárias. 

Para a construção da análise, além do embasamento teórico, tornou-se 

necessário verificar os elementos empíricos que possibilitaram elaborar e interpretar 

o circuito espacial produtivo da atividade boneleira. Em um primeiro momento, 
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organizou-se um plano de trabalho, descrevendo uma série de metas a serem 

cumpridas nas atividades em campo, e um plano da dissertação, esboçando os 

tópicos de discussão dos três capítulos do trabalho. De posse destes dois 

instrumentos, a pesquisa se desdobrou com mais rapidez e eficácia.  

Na segunda fase exploratória da pesquisa, realizou-se uma efetiva coleta de 

dados primários. Estes dados ou informações resultaram das entrevistas, permitindo 

captar e compreender com mais profundidade o objeto de estudo. Tal procedimento 

contribuiu para a preparação de conclusões mais precisas acerca do tema e de sua 

base empírica. Esta fase da etapa exploratória se constituiu de fundamental 

importância para estruturar o trabalho, uma vez que o volume de informações 

levantadas, na coleta de dados secundários, ainda não fora suficiente para se 

entender, com mais clareza, o funcionamento do circuito espacial de produção da 

atividade boneleira.  

Portanto, a segunda etapa exploratória, aportada no recurso oral, foi relevante 

para a elaboração do circuito espacial de produção a partir da investigação de todas 

as etapas descritas nos questionários aplicados. As entrevistas foram individuais, 

norteadas por um roteiro, contendo perguntas básicas a respeito do tema. A coleta 

de informações teve uma duração de tempo equivalente a 30 ou 40 minutos, 

direcionada às pessoas envolvidas nas etapas da confecção dos bonés, realizadas 

nos municípios de Caicó, Serra Negra do Norte e São José do Seridó.  

Iniciou-se o trabalho de campo no SEBRAE, no qual se adquiriu uma cópia do 

Censo das Bonelarias do Seridó Potiguar e do Cadastro do Setorial de Bonelarias, 

desenvolvidos em 2008. O censo e o cadastro serviram de suporte para a seleção 

das empresas de bonés a partir da identificação e da localização das mesmas. 

Visitou-se a ASFAB para se certificar sobre a quantidade exata de bonelarias 

existentes nos três municípios do recorte, localização, quantidades produzidas, 

número de funcionários e modelos de bonés confeccionados. Entretanto, a 

associação não contém documento sobre o total de bonelarias do Seridó, e nem dos 

aspectos mencionados, apenas consta o registro somente do número de fábricas 

associadas, que são 13 empresas de bonés, 12 de Caicó e uma de São José do 

Seridó. Uma parte da produção de bonés é praticada na informalidade, em fundo de 

quintal. Por este motivo, não há como precisar a quantidade de unidades, entre 

fábricas e fabriquetas, sobretudo, em Caicó.  
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Realizou-se uma visita ao Setor Mercantil de Alvará – Coordenadoria de 

Tributação e Finanças – Secretaria de Finanças do Município de Caicó, com o 

objetivo de encontrar registros sobre os valores de arrecadação de tributos das 

empresas de bonés e sobre o número de estabelecimentos existentes. Os 

funcionários do Setor Mercantil de Alvará alegaram que teriam dificuldades de 

fornecer os dados para a pesquisa porque o número de empresas de bonés 

registradas está desatualizado, logo existem indústrias, que na realidade, estão 

inativas e não exercem mais suas atividades. Estas empresas de bonés não 

solicitaram a baixa ou suspensão, na receita ou no estado por motivos de 

falecimento, ou estão endividadas, ou, ainda, continuam na condição de ativas, 

mesmo sem estarem exercendo as atividades de fabricação. A coleta de 

informações de cada fábrica iria gastar um longo tempo de busca, haja vista que o 

ramo de atividades, em que estão registradas, não é comum a todas. 

Algumas bonelarias são registradas como o ramo de atividades de tecelagem, 

outras de confecção, ou seja, com códigos de atividades diferentes. A partir de 2008, 

o Departamento de Tributação passou a trabalhar com a Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE), que estabelece o mesmo código (14142): 

fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção para o 

ramo de confecção. Este código está sendo utilizado para o registro das novas 

empresas de Caicó, sendo que os antigos estabelecimentos permanecem, ainda, 

com o registro antigo, já que o sistema de informações não passou por um processo 

de atualização. 

A partir das dificuldades encontradas na coleta de dados nas referidas 

instituições sobre o segmento de bonés no município de Caicó, reconheceu-se, 

então, que a única fonte segura sobre o conhecimento de dados precisos a despeito 

da atividade boneleira é o Censo da Bonelarias do Seridó Potiguar e o seu Cadastro 

do Setorial de Bonelarias. Em Serra Negra do Norte e São José do Seridó não se 

realizou coleta de dados nos setores de tributação de suas respectivas secretarias 

de finanças, por causa do número menos expressivo de estabelecimentos nestes 

municípios. 

Aportada nesse censo, selecionaram-se 12 bonelarias de um total de 64 

unidades, equivalendo a 18,75% dos estabelecimentos industriais. Destas 12 

bonelarias, nove foram pesquisadas em Caicó, devido a este município englobar o 
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maior número de bonelarias, como também pela existência do associativismo entre 

algumas empresas; em Serra Negra do Norte pesquisaram-se duas, e, em São José 

do Seridó, investigou-se apenas uma unidade fabril. 

 Em Caicó, as etapas produtivas se intensificam mais do que nos outros 

municípios fabricantes de bonés do Seridó, tendo em vista que foi o primeiro a 

fabricar o boné e atrair as atividades especializadas nesse segmento. Dentre as 12 

bonelarias selecionadas para a realização da pesquisa, oito são integradas à 

ASFAB. O critério que motivou esta seleção surgiu das inquietações de se entender 

como funcionam o circuito espacial de produção das bonelarias formais e 

associadas e de unidades formais não associadas.  

As empresas selecionadas, formais e integradas à ASFAB de Caicó, foram: a 

Bonelaria Caicó, Bonelaria Ramalho, Só Boné, Bonelart, AG Bonés, Bonelaria São 

Geraldo, Bonelaria Dantas. Escolheu-se, ainda, em Caicó, duas fábricas formais, 

não pertencentes à associação, a bonelaria de Francisco Oliveira Filho e a Bonelaria 

de Dadá. Em São José do Seridó, pesquisou-se a Companhia do Boné, a qual é 

vinculada à ASFAB. Foram investigadas mais duas bonelarias no município de Serra 

Negra do Norte, a Mandala Confecções e a JJ Comércio, ambas formais e não 

associadas.  

Santos, M. (1994) afirma que os instrumentos de trabalho se submetem a uma 

lógica de localização espacial, como também a produção. A partir desta ideia, 

adotou-se o critério da localização espacial para complementar as bonelarias do 

campo de pesquisa. Neste sentido, foram pesquisadas empresas de bonés na zona 

sul, leste e oeste de Caicó. Na porção norte não foi pesquisado nenhuma bonelaria 

porque houve tempo hábil para se desenvolver a pesquisa de campo, já que correria 

o risco de comprometer o prazo de análise das informações, da redação e da 

entrega da dissertação. Além disto, o número de bonelarias da zona norte é 

inexpressivo. Nos municípios de Serra Negra do Norte e de São José do Seridó, as 

empresas se localizam no centro de cada um destes. 

A pesquisa de campo foi realizada em dois momentos distintos: em dezembro 

de 2009, aplicaram-se questionários em duas fábricas de bonés de Caicó, Só Boné 

e Bonelart. Em outro momento, entre setembro e outubro de 2010, executou-se a 

coleta de dados em mais sete bonelarias de Caicó, duas de Serra Negra do Norte e 

uma de São José do Seridó, e aos seus empregados. O período de execução da 
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coleta de dados levou, no total, 35 dias. O comércio especializado de Caicó foi 

pesquisado no período de setembro a outubro de 2010, bem como os seus 

respectivos funcionários. Os estabelecimentos comerciais selecionados para a 

realização da pesquisa foram JAS Aviamentos, Alvorada Máquinas, Dubladora 

Sopapo, Dubladora M. Colagens e Dubladora ASFAB. 

A partir dessa estratégia, organizaram-se os procedimentos técnicos de coleta 

de informações em fontes primárias como relatos pessoais e conversas, pesquisa de 

campo nas fábricas de bonés e estabelecimentos especializados, observação das 

formas e funções espaciais das unidades fabris, devido à insuficiência de 

conhecimentos sobre todas as etapas que enredam o circuito espacial de produção.  

As técnicas utilizadas na pesquisa de campo se basearam na realização de 

entrevistas e aplicação de questionários. Esta técnica se constituiu uma legítima 

fonte de informações para se entender as etapas, que serviram de base na 

elaboração do esquema do circuito espacial de produção. Assim, organizaram-se 

cinco modelos de questionários direcionados às empresas de bonés e proprietários 

(APÊNDICE A), aos estabelecimentos especializados no segmento (APÊNDICE B), 

aos funcionários (APÊNDICE C), à ASFAB (APÊNDICE D), e ao gerente regional do 

SEBRAE/Caicó (APÊNDICE E), considerando estes os principais agentes envolvidos 

nas etapas da confecção dos bonés. Nas empresas de bonés foram entrevistadas 

12 pessoas, proprietário ou gerente, 10 funcionários (cinco das bonelarias e cinco do 

comércio especializado), cinco gerentes dos comércios especializados, um 

funcionário representante da ASFAB, o gerente regional do SEBRAE/Caicó. As 

perguntas direcionadas ao comércio especializado se referiram à caracterização da 

empresa, origem da matéria-prima, mercadorias comercializadas, meios de 

transportes utilizados, tanto pelos estabelecimentos, quanto pelos fornecedores, 

número de funcionários, dentre outras questões específicas. 

O Censo das Bonelarias do Seridó Potiguar em 2008 elaborou o perfil dos 

funcionários, tratando dos aspectos de recrutamento, grau de instrução, 

treinamento/capacitação e faixa salarial. Somente duas questões em comum foram 

pesquisadas de acordo com o censo, a escolaridade e a faixa salarial, logo estas 

questões não se podem passar despercebidas. Tornou-se pertinente destacar o 

perfil dos funcionários, tanto das bonelarias como dos estabelecimentos comerciais. 

Foram aplicados questionários apenas a 10 funcionários, já que não se pretendeu 
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aprofundar este assunto (sem cair na superficialidade), mas esboçar um pequeno 

relato, das características que compõem o perfil dos agentes envolvidos nas etapas 

da confecção dos bonés, tendo em vista que o censo já realizou a coleta e a 

sistematização de tais informações. 

Algumas vezes, quebrava-se a lógica do roteiro de perguntas, quando surgiam 

informações interessantes entre as conversas. Ao se realizar visitas às empresas de 

bonés, reconheceu-se o momento em que a pesquisa chegou ao seu nível de 

saturação, já que as respostas foram se tornando repetitivas. Portanto, não havia 

como exceder a pesquisa em um maior número de unidades fabris. 

Foram registradas informações da caracterização das bonelarias, atentando 

para a localização espacial por município e bairro, número de funcionários, 

quantidades produzidas, tipos de bonés produzidos, a organização interna e os 

aspectos técnicos de cada unidade fabril. Pesquisaram-se as etapas da matéria-

prima, mão de obra, estocagem, transportes, comercialização e consumo. Com 

estes procedimentos, entenderam-se os processos da produção propriamente dita, 

circulação, distribuição e consumo.  

Esses procedimentos técnicos auxiliaram na obtenção das informações com os 

principais agentes envolvidos nas etapas de produção propriamente dita, que se 

constitui na montagem, a costura do boné. A partir das informações coletadas, bem 

como do registro fotográfico das etapas da produção (instrumentos ou técnicas de 

trabalho) e dos objetos fixos, realizou-se a tabulação dos dados e das informações. 

Após esta fase, elaborou-se o esquema do circuito espacial de produção, 

realizando-se a interpretação e a sistematização destas etapas. 

A partir da interpretação do circuito espacial produtivo dos bonés, tornou-se 

imprescindível examinar a etapa da confecção dos bonés para o uso atual dos 

territórios de Caicó, Serra Negra do Norte e São José do Seridó. Para subsidiar este 

objetivo, reconheceu-se que as leituras específicas feitas sobre a atividade 

boneleira, distribuídas em trabalhos acadêmicos de graduação, monografias, 

dissertações e tese de autores locais, foram de fundamental importância para se 

conhecerem os elementos que contextualizaram a confecção de bonés, 

apreendendo, desta forma, a respectiva dimensão espacial desta atividade e de 

suas etapas produtivas.  
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Os autores consultados foram Medeiros; Nascimento; Ferreira (1994), Santos 

et al. (1995), Dantas (1997), Morais (1999, 2005), Monteiro (2004), Azevedo; Dantas; 

Lins (2006); Santos, V. (2005), Medeiros (2005).  Dentre estes Vietro (2006) é o 

único que não é local e desenvolveu um trabalho sobre a confecção de bonés e 

alguns aspectos técnicos da produção de Apucarana (PR). Em suma, tais trabalhos 

foram importantes para se conhecerem as técnicas pretéritas da confecção dos 

bonés, analisando-se a coexistência com as técnicas atuais, mediante a 

compreensão do uso do território. Assim, fez-se uma abordagem mais geográfica do 

que histórica da formação do circuito espacial de produção da atividade boneleira 

em Caicó e nos outros dois municípios, compreendendo as técnicas pretéritas como 

componentes essenciais da materialidade do território.  

Selecionou-se a empresa AG Bonés para se examinar as etapas da confecção 

dos bonés, dentre as bonelarias pesquisadas. A razão para a escolha da referida 

bonelaria se deve ao fato desta autora ter realizado dois trabalhos de pesquisa 

sobre a temática nesta empresa, para atender aos requisitos de duas disciplinas, 

Técnica de Pesquisa Geográfica e Geografia Urbana no período da graduação, no 

Curso de Licenciatura em Geografia, no Campus de Caicó, CERES, UFRN, nos 

anos de 2004 e 2006.  

Nessa perspectiva, já se tinha certo conhecimento com os proprietários e com 

a empiria dos aspectos operacionais e organizacionais da bonelaria, o que facilitou a 

coleta de informações mais detalhadas sobre as etapas da confecção do boné. 

Como nas demais empresas pesquisadas, aplicou-se o mesmo questionário na AG 

Bonés, usado no segundo objetivo.  

Para se estudar a confecção do boné nessa bonelaria, utilizou-se o registro 

fotográfico dos instrumentos de trabalho, das técnicas utilizadas e de várias etapas 

da montagem do produto. No momento em que se fotografaram as etapas, 

realizaram-se conversas com alguns funcionários e com o proprietário desta 

empresa para se entender todo o processo de confecção do boné, desde o pedido, 

aquisição de matéria-prima, mão de obra, estocagem até o consumidor final. Não se 

utilizou nenhum questionário específico para a coleta das etapas detalhadas da 

confecção dos bonés na AG bonés, apenas se realizou uma anotação descritiva de 

cada uma. 



35 

 

Além desses procedimentos, a empiria se constituiu de extrema importância 

para a elaboração de um esquema da confecção do boné, envolvendo todas as 

etapas, e de um croqui da organização espacial da bonelaria AG Bonés. A partir 

desta estratégia, examinou-se a etapa da confecção dos bonés detalhadamente, 

identificando-se as técnicas utilizadas, matérias-primas, equipamentos e acessórios, 

e os setores de corte, pintura, costura, dentre outros, enfim, como esta unidade 

produtiva se organiza para atender à produção.  

Para subsidiar esse terceiro objetivo, investigaram-se informações na ASFAB, 

examinando registros e a história das fábricas, buscando entender a questão do 

associativismo como forma de fortalecimento do segmento. Consultaram-se revistas 

sobre bonés, que mostram as novas tendências, equipamentos modernos, 

acessórios, novas técnicas de produção. Pesquisaram-se jornais de circulação local, 

regional e estadual, obtendo-se notícias sobre o segmento boneleiro. Realizaram-se 

pesquisas sobre assuntos e imagens pertinentes aos bonés, em sites da Internet, 

visando uma melhor apreensão das técnicas utilizadas na montagem deste produto; 

buscaram-se, ainda na rede em sites oficiais, leis e normas promulgadas ou 

sancionadas, que direta ou indiretamente, vinculam-se à produção de bonés. 

A terceira fase da pesquisa se desfechou com a tabulação dos dados, 

sistematização das informações, inserindo-se ilustrações de esquemas das etapas, 

mapas, croquis, tabela, quadros, plantas, fluxogramas, imagens, finalizando-se com 

a análise e a redação dos capítulos. Esta fase foi essencial para se tirar conclusões 

analíticas a respeito do circuito espacial de produção e de sua contribuição para o 

uso atual dos territórios do campo de estudo. Assim, o método da pesquisa foi 

estruturado em três procedimentos instrumentais: teórico, empírico e técnico. Estes 

procedimentos foram de grande relevância no desenvolvimento da análise, 

culminando com a sistematização de três capítulos.  

O primeiro capítulo se fundamentou na discussão do período técnico-científico-

informacional e do meio geográfico atual, contemplando o território usado como 

categoria de análise social do espaço geográfico. Abordou-se, ainda, o conceito de 

espaço banal, espaço de todas as pessoas, empresas e instituições. Apreendeu-se 

que a operacionalização do conceito de circuitos espaciais de produção compreende 

o uso do território através da dinâmica de fluxos, ampliada no atual período histórico, 

e a indivisibilidade do espaço. 
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As instâncias produtivas em Marx e em Milton Santos foram discutidas como 

propostas de operacionalização. Entendeu-se a importância dos círculos de 

cooperação e a distinção entre circuitos espaciais de produção e circuitos da 

economia urbana. Discorreu-se sobre a maneira como as empresas detêm o poder 

de uso do território. Além dessas abordagens, enfatizou-se a técnica como um 

componente de apreensão da materialidade do território e de que forma a produção 

propriamente dita usa o território. 

No segundo capítulo, sistematizou-se um breve relato sobre a identificação e a 

localização das etapas produtivas em Caicó, Serra Negra do Norte e São José do 

Seridó, a caracterização das empresas de bonés selecionadas como objeto de 

estudo. Analisaram-se todas as etapas do circuito espacial de produção da atividade 

boneleira: produção propriamente dita – matéria-prima, mão de obra e estocagem; 

circulação, distribuição e consumo – transportes, comercialização e consumo. 

Realizou-se a identificação e a localização espacial dos fornecedores de matérias-

primas, equipamentos e acessórios para o segmento de bonés.  

 A empresa Ajaplast, que produz acessórios para bonés com plástico reciclável, 

localizada no município de São Fernando (RN), foi identificada como fornecedora de 

insumos para as bonelarias. Definiu-se o perfil dos funcionários ligados à produção 

propriamente dita. E, no último tópico de discussão, fez-se a interpretação do circuito 

espacial de produção da atividade boneleira, compreendendo o uso do território 

através da dinâmica de fluxos. 

No terceiro capítulo, discorreu-se sobre a constituição do circuito espacial de 

produção da atividade boneleira em Caicó e no Seridó. Fez-se um breve relato do 

boné e de sua evolução no tempo e no espaço, do panorama da confecção de 

bonés no Brasil, e uma sinopse do Censo das Bonelarias do Seridó Potiguar de 

2008. Explicou-se a ação dos colaboradores do circuito espacial de produção: 

ASFAB e SEBRAE, bem como o crescimento e a modernização da Bonelaria 

Dantas. A ação política da produção propriamente dita, em suas normas e leis, foi 

enfatizada, discutindo-se a proibição de brindes em campanha eleitoral e os 

rebatimentos nos municípios produtores de bonés.  

Descreveram-se, ainda, os componentes da confecção dos bonés. Estudou-se 

a organização espacial da empresa AG Bonés de Caicó (RN), definindo 

detalhadamente cada etapa da confecção de bonés. De maneira simplificada, 
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caracterizou-se a organização espacial da Mandala Confecções e da Companhia do 

Boné.  Discutiu-se a vocação têxtil no Seridó e o uso do território pelas atividades 

produtivas nos municípios em estudo, e o selo do boné com a marca Caicó. Por 

último, examinou-se a evolução da confecção dos bonés e a coexistência entre 

técnicas pretéritas e do presente. 
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2 OS CIRCUITOS ESPACIAIS DE PRODUÇÃO E O USO DO TERRITÓRIO NO 
ATUAL PERÍODO HISTÓRICO 
 

 

A noção de circuitos espaciais de produção se constitui uma proposta de 

método imprescindível para se entender o uso do território no atual período histórico, 

através da dinâmica de fluxos, impulsionada pela divisão do trabalho entre as 

instâncias da produção, circulação, distribuição e consumo de uma determinada 

atividade. 

Dispondo de uma categoria analítica de apreensão do espaço geográfico como 

o território usado, pode-se entender o uso do território nos lugares, no atual período. 

O território usado explica a realidade tangível que o tema tende a revelar, 

possibilitando apreender o todo e as partes, buscando uma argumentação 

geográfica para entender a lógica da produção mundial e seus rebatimentos nos 

lugares. E os circuitos espaciais de produção permitem analisar o tema, mediando à 

abstração com a empiria. É nesta perspectiva que a discussão abordada serve de 

fundamento à análise do circuito espacial de produção da atividade boneleira. Para 

tanto é relevante estudar o conceito de circuitos espaciais de produção 

compreendendo o uso do território no atual período histórico. 

Sob a lógica da localização e dispersão das diversas instâncias produtivas no 

atual período, a maneira como uma empresa ou atividade organiza suas etapas de 

fabricação, e a forma como os objetos são arrumados espacialmente, de modo que 

possam viabilizar a dinâmica territorial do produto, dão a ideia de como são usados, 

possibilitando verificar, simultaneamente, a organização interna do lugar, o uso 

diferenciado dos sistemas técnicos e a maneira como são estabelecidas as relações 

de trocas com outros subespaços. De acordo com Castillo e Frederico (2009, p. 5): 

“o aumento das trocas materiais, possibilitado pelo aprofundamento da divisão 

territorial do trabalho, é o fato que torna operacional o conceito de circuito espacial 

produtivo”. 
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2.1 O PERÍODO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL E O MEIO 

GEOGRÁFICO ATUAL  

 

 

O edifício teórico de explicação do tema tem como base, o estudo do período 

histórico atual, denominado de técnico-científico-informacional5 ou de capitalismo 

tecnológico, o qual se iniciou após a Segunda Guerra Mundial, e a sua afirmação vai 

ocorrer na década de 1970, principalmente nos países subdesenvolvidos. Este 

período é caracterizado pelo avanço da grande indústria e das grandes corporações, 

pela expansão do trabalho intelectual, e por uma circulação mais fluida do capital no 

espaço mundial. Nesta fase atual, vem ocorrendo uma descentralização dos meios 

de produção, que se distribuem geograficamente em escala mundial. 

O período histórico atual se diferencia de outros períodos precedentes, graças 

às técnicas modernas de informação que se difundem, nos lugares, em forma de 

sistemas.  As técnicas de informação passaram a exercer a função de elo entre as 

demais técnicas pretéritas, assegurando, ao novo sistema técnico, uma presença de 

ordem planetária. Referenciando o pensamento de Santos, M. (2008c, p. 37): “o 

mundo torna-se unificado – em virtude das novas condições técnicas, bases sólidas 

para uma ação humana mundializada”.  

Em decorrência das novas condições, o espaço tende a se mundializar, e os 

lugares refletem cenários de especializações e de articulações, geradas pela nova 

divisão territorial do trabalho. Para Santos, M. (2008b, p. 29): “o espaço se globaliza, 

mas não é mundial como um todo, senão como metáfora. Todos os lugares são 

mundiais, mas não há espaço mundial. Quem se globaliza, mesmo, são as pessoas 

e os lugares”. O espaço também se adapta ao período atual, já que adota os 

componentes técnicos, científicos e informacionais, que fazem de uma dada porção 

do território, o local de atividades de produção cada vez mais modernas.  

Os sistemas técnicos atuais buscam se afirmar com mais intensidade do que 

os precedentes. Mas, ao se comparar aos períodos passados, “sua generalização 

não significa homogeneização” (SANTOS 1996, p. 144). Fazendo uma analogia com 

o pensamento de Latour (1994, p. 123-124), o autor reforça essa ideia e adverte que 

                                                           
5  Para saber mais sobre o período técnico-científico-informacional ver Santos, M. (1985, 1994, 1996, 2005, 
2008b) e Santos; Silveira (2001). 
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“[...] não é possível julgar um sistema total e homogêneo. [...] Ninguém consegue 

redistribuir um sistema técnico totalmente sistemático”.  

De acordo com Santos, M. (1996, p. 190-191) as repercussões geográficas, 

decorrentes do progresso das ciências e das técnicas, produzem “[...] algo novo, a 

que estamos chamando de meio técnico-científico-informacional” que se define na 

“[...] cara geográfica da globalização”. Revelando tais características, este novo meio 

tende a ser universal, expressando a nova face do tempo e do espaço, eis aí a ideia 

de unicidade técnica, isto é, o momento do processo de globalização, em que ocorre 

uma crescente interdependência da ciência e da técnica em todas as dimensões da 

vida social.  Nas palavras de Santos, M. (1996, p. 171) “a universalidade é, também, 

resultado de que o sistema técnico funciona no nível global”. Neste contexto, “o meio 

técnico-científico-informacional se torna predominante, devido à possibilidade de 

interferência em todos os lugares do território” (FREDERICO; CASTILLO, 2004, p. 

237).  

Santos, M. (1996, p. 187) apresenta uma definição plausível, afirmando que o 

meio técnico-científico-informacional: 

É o meio geográfico do período atual, onde os objetos mais 
proeminentes são elaborados a partir dos mandamentos da ciência e 
se servem de uma técnica informacional da qual lhes vem o alto 
coeficiente de intencionalidade com que servem às diversas 
modalidades e às diversas etapas da produção. 

 
 

A expansão dos objetos técnico-informacionais é mais rápida e generalizada 

que os objetos técnicos pretéritos, tendo em vista que a sua presença, mesmo em 

forma de pontos, nos lugares, evidencia a totalidade do espaço. “É por isso que 

estamos considerando o espaço geográfico do mundo atual como um meio técnico-

científico-informacional” (SANTOS, M., 1996, p. 191). Este é um meio geográfico, em 

que o território insere, inevitavelmente, ciência, tecnologia e informação.  

Há uma distinção entre período técnico-científico-informacional e meio técnico-

científico-informacional. O primeiro refere-se à globalização, e se constitui no 

período histórico atual, sendo que o segundo ocorre em forma de manchas e pontos; 

é seletivo e se constitui no meio geográfico atual. Este novo meio geográfico é 

distribuído de forma pontual e desigual nos lugares, assegurando o funcionamento 

dos processos encadeados, que consiste na expressão espacial da globalização.  
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Santos, M. (1996, p. 32) ressalta como trabalhar a questão da técnica de modo 

que sirva como base para uma explicação geográfica? Primeiramente é preciso 

considerar “a própria técnica como um meio”. Considerada um meio, “as técnicas 

estão, pois, em toda parte: na produção, na circulação, no território, na política, na 

cultura. Elas estão também – e permanentemente – no corpo e no espírito do 

homem” (SANTOS, M., 2008c, p. 128).   

No meio geográfico atual, “o espaço é formado por um conjunto indissociável, 

solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e de sistemas de ações, 

não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá” 

(SANTOS, M., 1996, p. 51). O conteúdo do espaço geográfico se divide entre 

objetos e relações sociais, vislumbrando, na materialidade, um componente 

condicionante à ação. O espaço é considerado um híbrido, um composto de forma-

conteúdo6, de homens e de técnicas, de que participa de um lado, determinado 

arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de outro, a vida 

que os preenche e os anima, ou seja, a sociedade em movimento (SANTOS, M., 

1994). 

A noção de indissociável na definição do espaço geográfico supõe que os fixos 

e fluxos sejam solidários, já que formam compostos híbridos de objetos e ações. Os 

fixos geram fluxos, e os fluxos só têm sentido por causa da existência dos fixos. 

Seguindo este pensamento, cada instância do circuito espacial produtivo é solidária 

das demais: produção-circulação-distribuição-consumo. Entende-se, então, que há 

uma indivisibilidade entre objetos e ações. Na instância da produção propriamente 

dita da atividade boneleira há uma inseparabilidade entre instrumentos de trabalho e 

técnicas (conjunto de objetos), de um lado, e normas e regras (conjunto de ações), 

do outro lado.  

O objeto tem uma intencionalidade7, mas, nem sempre, espera-se o que vem, 

usa-se o objeto de outra forma, porque se diz o contrário do que se havia dito antes. 

Por essa razão, objetos e ações dão ideia de contradição. Assim, a compreensão do 

                                                           
6    De acordo com Santos, M. (1996, p. 83) “a ideia de forma-conteúdo une o processo e o resultado, afunção e a 
forma, o passado e o futuro, o objeto e o sujeito, o natural e o social. Essa idéia também supõe o tratamento 
analítico do espaço como um conjunto inseparável de sistemas de objetos e sistemas de ações”. 

7   Os objetos que conformam os sistemas técnicos atuais são criados a partir da intenção explícita de realizar 
uma função precisa, específica. Essa intencionalidade se dá desde o momento de sua concepção até o de sua 
criação e produção (SANTOS, M., 2008b, p. 96). 
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uso do território pela instância da produção do circuito espacial produtivo da 

atividade boneleira identifica a materialidade e as relações sociais, revelando sinais 

de solidariedade e contradição no território usado. 

Como qualquer totalidade, Santos, M. (2008b) diz, que a globalização só se 

expressa por meio de suas funcionalizações, e uma delas é o espaço geográfico. A 

globalização só acontece sob uma base geográfica, constituída por uma esfera 

material, e outra normativa, relacionada à escala mundial (CASTILLO; FREDERICO, 

2009). A base material constitui-se na expansão dos sistemas de transportes e das 

redes técnicas de informação. Quanto à base normativa corresponde a um conjunto 

de normas, regras, isto é, de formas de regulação da parcela técnica e da parcela 

política da produção, com tendências a se padronizar, em função dos mercados 

internacionalizados. É neste contexto que se verifica o aprofundamento da divisão 

territorial do trabalho e a estandardização da produção em escala mundial.  

Para se compreender o processo de globalização é necessário conhecer dois 

elementos fundamentais: “o estado das técnicas e o estado da política” (SANTOS, 

M., 2008b, p. 23). São por estes motivos que o processo produtivo contemporâneo 

reúne aspectos técnicos e aspectos políticos. O estado das técnicas se relaciona à 

produção propriamente dita, cuja área de alcance não extrapola a própria região. O 

estado da política refere-se aos processos de circulação, distribuição e consumo, em 

que o processo de espacialização é mais vasto, excedendo à região. A política é a 

maneira de tratar, com habilidade, as ações, as quais se exercem no território, 

constituído este da materialidade, isto é, dos objetos, mais um conjunto de ações. 

Portanto, “a vida não é um produto da Técnica, mas da Política, a ação que dá 

sentido à materialidade” (SANTOS, M., 2008b, p. 35). A política do período atual é 

feita, em função do mercado, “sempre ampla e supõe uma visão de conjunto” 

(SANTOS, M., 2008c, p. 67).  

A globalização impõe uma mundialização da sociedade, tornando o espaço 

global decorrente da difusão de um capital comum a toda a humanidade.  No 

entanto, a utilização desse capital é seletiva à escala do planeta, decorrente da 

dispersão distinta dos sistemas técnicos nos lugares, entendidos como formas de 

fazer e de regular, os quais contribuem para que a produção se torne mundial, sob a 

lógica das firmas internacionais, modificando as dimensões geográficas da atividade 

humana.  
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Santos, M. (2008b, p. 117) afirma: “[...] nesta nova fase histórica, o Mundo está 

marcado por novos signos, como: a multinacionalização das firmas e a 

internacionalização da produção e do produto [...]”. Neste período ocorre a 

internacionalização das técnicas, do capital e do trabalho, do consumo e dos gostos, 

e a mundialização das relações sociais em todas as suas instâncias, econômica, 

cultural, política, financeira, dentre outras. É a universalidade que permite entender 

cada fração do espaço mundial em função do espaço global (SANTOS, M., 1994). 

A difusão das informações no período atual contribuiu para que as pessoas 

tivessem conhecimento de certos bens e produtos, impulsionando novos métodos de 

consumo, provocando o aumento do efeito-demonstração8. Mais consumo significa 

mais produção, circulação e distribuição de um determinado bem ou produto, 

consequentemente, ocorre uma demanda por modernizações. Parafraseando 

Santos, M. (2008a, p. 305), como “[...] resultado das modernizações atuais, a 

revolução do consumo situa-se paralelamente à revolução tecnológica. Graças à 

revolução do consumo, as unidades de consumo tendem a tornar-se maiores e a 

concentrar-se econômica e espacialmente”. Investir em instrumentos de trabalho 

modernos significa quantificar a produção e qualificar o produto, decorrente das 

exigências de um mercado cada vez mais competitivo.  

Buscando interpretar mais profundamente as vinculações entre produção e 

consumo, Conti (2005) elucida que a globalização pode ser compreendida em 

termos de padronização de necessidades e da tendência a se desenvolverem 

produtos uniformes nos vários segmentos do mercado. Todavia, é “evidente que o 

desenvolvimento dos mercados globais leva à melhoria da qualidade das 

necessidades, variedade e variabilidade dos produtos requisitados” (CONTI, 2005, p. 

214). As relações entre produção e consumo sofreram mudanças em décadas 

recentes, uma vez que as empresas não mais desenham e fabricam seus produtos 

independentemente de seus mercados compradores.  

O êxito no mercado exige especialização e adaptação da produção às 

necessidades dos distintos consumidores e mercados. “Nessas condições, o 

problema da competitividade assume, significativamente, novas conotações, com 

importante efeito sobre a dimensão territorial” (CONTI, 2005, p. 215). A globalização, 

                                                           
8  A presença ou o simples conhecimento da existência de novos bens e de novos métodos de consumo 
aumentam a propensão geral ao consumo (SANTOS, M., 2008a, p. 36 apud NURKSE, 1953, p. 58). 
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na condição de redes empresariais globais, enfraquece a soberania econômica dos 

Estados-nações e, deste modo, fortalece a especialização regional de atividades 

competitivas (CONTI, 2005). 

Em outros períodos precedentes, a concorrência se estabelecia como regra. 

Santos, M. (2008c, p. 46) esclarece que “agora a competitividade toma o lugar da 

competição. A concorrência atual não é mais a velha concorrência, sobretudo 

porque chega eliminando toda forma de compaixão. A competitividade tem a guerra 

como norma”. Concorrer e competir não significam a mesma coisa. Na etapa 

concorrencial se exigia o respeito a certas regras de convivência preestabelecida ou 

não, enquanto isso, na etapa competitiva, a única regra estabelecida é a melhor 

posição (SANTOS, M., 2008c). 

Na ótica de Santos, M. (2008c), neste período de globalização, o consumo 

muda de figura, tendo em vista que se falava antes de autonomia de produção para 

explicar que uma empresa, ao assegurar a produção, procurava também manipular 

a opinião pela via de publicidade. “Mas, atualmente, as empresas hegemônicas 

produzem o consumidor antes mesmo de produzir os produtos. Um dado essencial 

do entendimento do consumo é que a produção do consumidor, hoje, precede à 

produção dos bens e dos serviços” (SANTOS, M., 2008c, p. 48). A tão chamada 

autonomia de produção cede lugar ao poder absoluto do consumo. 

O mundo, hoje, é passível de empiria porque a técnica da informação alcança a 

totalidade de cada país, seja direta ou indiretamente. É por esta razão que cada 

lugar tem acesso ao acontecer dos outros, haja vista que “o sistema técnico 

dominante no mundo de hoje tem uma outra característica, isto é, a de ser invasor. 

Ele não se contenta em ficar ali onde primeiro se instala e busca espalhar-se, na 

produção e no território” (SANTOS, M., 2008c, p. 26). Por causa da propagação dos 

sistemas de informação, surge a possibilidade de uma produção mundializada, que 

impõe a todo o globo uma mais-valia mundial9.  

O processo de globalização é de certa forma, o estágio supremo de 

internacionalização do mundo capitalista (SANTOS, M., 2008c). Resgatando as 

afirmações de Moraes (1985), a internacionalização do capital implicaria em uma 

                                                           
9   Na escala do globo, o motor implacável de tantas reorganizações, sociais, econômicas, políticas e, também 
geográficas, é essa mais-valia global, cujo braço armado é a competitividade, que, neste nosso mundo belicoso, é 
a mais guerreira de todas as ações (SANTOS, M., 1996, p. 268). 
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uniformização em escala mundial e em uma diferenciação dos lugares. O 

capitalismo reproduz-se em uma hierarquia do espaço em distintas escalas, 

desenvolvendo-se desigualmente no decorrer do tempo. Na essência deste 

processo, a internacionalização do capital, difunde-se no espaço de forma desigual e 

combinada. Sob esta lógica do capital, os lugares se individualizam espacializando 

uma referida divisão do trabalho.  

Na opinião de Santos, M. (2008c, p. 52), durante a fase atual da globalização, o 

uso das técnicas conhece uma transformação qualitativa e quantitativa, em que se 

assistiu a transição de um uso imperialista das técnicas desigual e combinado, de 

acordo com os continentes e lugares, “[...] a uma presença obrigatória em todos os 

países dos sistemas técnicos hegemônicos, graças ao papel unificador das técnicas 

de informação”. 

A situação do meio geográfico atual se tornou possível porque o trabalho 

científico foi colocado a serviço da produção, isto é, a ciência tem uma função 

produtiva. “Essa união entre técnica e ciência vai dar-se sob a égide do mercado” 

(SANTOS, M., 1996, p. 190). A combinação dos elementos, técnica e ciência, gerou 

um saber científico histórico e instrumentalizado em escala mundial. A ciência não é 

neutra e o conhecimento produzido acaba servindo aos interesses econômicos 

capitalistas. “E o mercado, graças à ciência, à técnica e à informação, torna-se um 

mercado global”, em razão das empresas transnacionais produzirem partes do seu 

produto final em vários países, principalmente, nos países subdesenvolvidos. Estes 

últimos permitem que as grandes empresas se instalem em seus territórios, 

usufruindo de mão de obra barata, de isenção de impostos, dentre outros benefícios. 

(SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 52). 

As empresas hegemônicas incidem sobre áreas de mercado cada vez mais 

extensas, confundindo-se, frequentemente, com o país inteiro, onde os seus 

produtos circulam no território nacional, conforme tempos mais rápidos. As 

empresas não hegemônicas se acomodam com as áreas de mercado menos 

extensas e tempos de circulação mais lentos, distribuindo os seus produtos em 

escalas territoriais mais reduzidas (SANTOS, M., 2009). 

Em períodos técnicos pretéritos, as relações de trocas ocorriam localmente: 

aquilo que se produzia também se consumia. Neste período histórico, Santos, M., 

(2008b, p. 61) expressa que “nas condições da economia atual, é praticamente 
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inexistente um lugar em que toda a produção local seja localmente consumida ou, 

vice-versa, em que todo o consumo local é provido por uma produção local”. Da 

mesma forma, o consumo local depende de uma produção distante. Para Castillo; 

Frederico (2009, p. 2) esta situação é uma realidade do período atual, uma vez que 

os locais de produção cada vez mais se distanciam dos locais de consumo, “[...] 

tornando mais complexas a distribuição espacial das atividades econômicas e a 

articulação entre as diferentes etapas, em diferentes lugares da produção”. 

 Com relação a Santos, M., (1985, p. 45) analisa que, em momentos históricos 

passados, o meio técnico conduzia, no mesmo espaço, às quatro instâncias da 

produção, circulação, distribuição e consumo, evidenciando um processo de 

“confusão geográfica”, já que estas se realizavam localmente. A leitura de Castillo e 

Frederico (2009, p. 2) demonstra a relevância de se operacionalizar o conceito de 

circuitos espaciais de produção, “[...] num momento histórico em que as esferas da 

produção e da troca tornam-se geograficamente mais dispersas [...]”. Nos dias 

atuais, o que se produz localmente não implica, necessariamente, consumo local.  

No meio técnico-científico-informacional não se evidencia mais o processo de 

confusão geográfica das instâncias produtivas, mas se verifica um processo de 

dispersão geográfica dessas instâncias. Tal condição é vista na leitura de Santos e 

Silveira (2001, p. 159), quando expõe que “a criação de um sistema de circulação, 

material e imaterial, permite à firma sua dispersão geográfica”. Essa discussão serve 

de explicação para se verificar a dispersão geográfica das instâncias do circuito 

espacial produtivo da atividade boneleira, localizada nos municípios de Caicó, Serra 

Negra do Norte e São José do Seridó, onde a maior parte de sua produção se 

propaga para vários estados brasileiros, enquanto uma pequena parcela da 

produção é absorvida pelo mercado local e estadual.   

No momento atual, “com a crescente diversificação da localização das etapas 

do processo produtivo, intensificam-se as trocas e a necessidade de 

complementaridade entre os lugares” (FREDERICO, CASTILLO, 2004, p. 237). No 

caso da atividade boneleira, os intercâmbios mais intensos do circuito espacial 

produtivo ocorrem localmente entre as diversas etapas da produção propriamente 

dita, ampliando a divisão do trabalho entre áreas contínuas, isto é, no território de 

cada município produtor, entre os municípios entre si, e entre áreas contíguas, isto 
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é, com vários lugares do território brasileiro. No mercado, a produção e a circulação 

se processam em pontos contíguos do espaço.  

Diante desse panorama é necessário compreender a estruturação do circuito 

espacial produtivo da atividade boneleira, no que concerne à localização das 

diversas etapas do processo produtivo, no subespaço local e sua espacialização no 

território brasileiro. A espacialização do produto boné dinamiza fluxos mais extensos 

no território, balizados pelas instâncias geográficas da circulação, distribuição e 

consumo, como uma conseqüência da produção propriamente dita. Estas instâncias 

se dispersam no território, mas se articulam entre si, uma complementando a outra, 

assegurando todos os momentos da produção.  

No caso da atividade boneleira, a produção material acontece no local, 

decorrente das etapas que envolvem a produção propriamente dita, que se constitui 

em uma série de fases técnicas que processam a montagem do boné.  Essas etapas 

formam um circuito espacial produtivo local, delineando um recorte de 

horizontalidades, cuja “solidariedade entre os elementos formadores deve-se, 

sobretudo à produção propriamente dita” (SANTOS, M., 2008b, p. 99).  Neste 

recorte há uma concentração espacial de objetos fixos, que se definem nos serviços 

especializados à produção de bonés como as dubladoras10, as lojas de tecidos, 

aviamentos e acessórios, o comércio de equipamentos, máquinas de costura 

industrial e peças, dentre outros produtos específicos, utilizados por este segmento. 

As instâncias da circulação, distribuição e consumo se espalham pelo território 

brasileiro, guiado pelas complementaridades, definindo um recorte de verticalidades, 

em que “a solidariedade é obtida através da circulação, do intercâmbio e da sua 

regulação” (SANTOS, M., 2008b, p. 99).  É importante se compreender esta 

segunda forma de solidariedade entre os lugares, que pode ocorrer tanto a partir de 

contiguidades e continuidades, como da ação empreendida a partir de pontos 

distantes, não necessariamente isolados. Esses dois recortes permitem entender o 

circuito espacial produtivo da atividade boneleira como um todo, desde a produção 

até o consumo final. Além disso, afirma Santos, M. (2008b, p. 51): 

 

                                                           
10  Unidades industriais que processam a dublagem, a colagem do forro no tecido sintético ou de algodão, que     
servirá de matéria-prima à confecção do boné. 
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A horizontalidade, enquanto conjunto de lugares contíguos é o 
substrato do processo da produção propriamente dita, da divisão 
territorial do trabalho; ao passo que a verticalidade se associa aos 
processos de cooperação, cuja escala geográfica não raro ultrapassa 
a do processo direto da produção. 
 

 
Hoje, “nessas condições, e como resultado da globalização, o próprio espaço 

se converte num dado de regulação, seja pela horizontalidade (o processo direto da 

produção), seja pela verticalidade (os processos de circulação)” (SANTOS, 2008b, p. 

49). Todos os lugares cristalizam o cruzamento entre os recortes de horizontalidades 

e de verticalidades.  

Santos, M. (1996) afirma que as horizontalidades podem ser associadas às 

redes locais e as verticalidades se referem às redes globais. Estas últimas 

transportam o universal ao local, mediante as redes técnicas de telecomunicações, 

as quais unem pontos distantes, em uma mesma lógica produtiva. Entretanto, as 

redes também são locais e, “[...] constituem as condições técnicas do trabalho direto, 

do mesmo modo que as redes globais asseguram a divisão do trabalho e a 

cooperação, mediante as instâncias não-técnicas do trabalho – a circulação, a 

distribuição e o consumo” (SANTOS, M., 1996, p. 268). 

Na tentativa de entender a dicotomia entre redes globais e redes locais, em 

uma visão economicista, Conti (2005, p. 224) indica duas interpretações. As redes 

globais significam “agentes que não mais se vêem com ilhas auto-suficientes”. Estas 

redes são importantes fontes de vantagem competitiva. As redes locais representam 

consequentemente, “[...] uma série de relações entre agentes autocontidos em um 

dado lugar [...]. Contudo, pode-se explicar esta rede não apenas em termos de mera 

proximidade geográfica, mas também graças à imersão em um contexto econômico, 

social e cultural específico” (CONTI, 2005, p. 224). 

 

 

2.1.1 Território usado: categoria de análise social do espaço geográfico 
 

 
Nos dois últimos decênios do século XX, o território brasileiro conheceu 

transformações diversas e profundas, impulsionadas pela modernização dos 

equipamentos, ocasionando distorções e reorganizações diversas entre os lugares. 
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Nesse cenário, existe uma lógica comum que se propaga aos diversos subespaços, 

atribuída à divisão territorial do trabalho, em escala nacional, que beneficia 

diferentemente cada porção do território. Porém é necessário entender as 

particularidades e o movimento de cada lugar, e a condição de sua articulação com 

o todo (SANTOS, M., 2005). Neste contexto, o mundo tornou-se mais dinâmico e a 

Geografia, na condição de ciência que estuda o espaço geográfico e as suas 

permanentes mudanças, tem o papel de analisar a lógica deste movimento. 

Os sistemas técnicos atuais ou sistemas de engenharia se instalam sobre a 

totalidade dos lugares e dos homens, e tendem a competirem proveitosamente com 

os sistemas técnicos preteritamente instalados, visando “impor ao uso do território 

ainda mais racionalidade instrumental” (SANTOS, M., 1996, p. 176). É neste sentido 

que, em um extenso território como o brasileiro, verificam-se áreas com 

racionalidade instrumental fraca, opaca e viscosa, e áreas em que a racionalidade é 

uma presença e uma necessidade constante, isto é, luminosas e fluidas, permitindo 

ler tanto lugares esparsos como densos, do ponto de vista dos elementos técnico-

científico-informacionais. As áreas e pontos luminosos estão dispostos a produzir 

massas, bens e fluxos constantemente. 

Joly (2007, p. 16) em seu trabalho analisa que “quanto maior a densidade 

técnico-científica-informacional acumulada pela modernização num determinado 

território, mais fluido ele se torna”. Isto implica dizer, que um território equipado com 

objetos técnicos modernos e eficazes, realiza mais rapidamente a transformação da 

circulação ou fluxos em capital. Esta característica marca o atual período técnico-

científico-informacional. 

 Os autores Sá (1998), Ramos (2001) e Elias (2001) utilizaram, em seus 

estudos, a ideia de sistemas técnicos e a existência de um meio técnico-científico-

informacional em algumas áreas do território brasileiro. A leitura destes trabalhos é 

importante para se compreender o funcionamento dos sistemas técnicos, 

examinando o uso agrícola e as mudanças ocorridas no campo no atual momento 

histórico. 

Difundido em forma de manchas ou de pontos no território, o meio técnico-

científico-informacional amplia a dinâmica dos lugares e o agravamento das 

desigualdades socioespaciais, redefinindo as funções do espaço geográfico, e 

criando outras possibilidades de uso do território pela sociedade.  Entretanto, a 
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compreensão da dinâmica dos lugares e as desigualdades socioespaciais 

produzidas no meio técnico-científico-informacional são explicadas, a partir da 

categoria, território usado. 

Apesar de o território brasileiro apresentar desigualdades socioespaciais em 

algumas regiões, identifica-se espaços em vias de modernização, com redes de 

transportes ampliadas, reduzindo o tempo de deslocamento entre os lugares, e com 

redes de comunicação, que viabilizam a transmissão de informações em tempo 

real11. As modernizações se intensificam sobre o território, aumentando o dinamismo 

de fluxos materiais, constituídos pelos circuitos espaciais de produção, e de fluxos 

imateriais formados pelos círculos de cooperação. 

Para Santos, M. (2005, p. 138): “vendo como se difundem os novos sistemas 

de engenharia sobre o território, também vislumbramos as tendências quanto ao 

fenômeno de urbanização”, bem como as mudanças nos aspectos sociais, 

econômicos, políticos e culturais, permitindo ler as descontinuidades nos diversos 

subespaços, uma vez que o território brasileiro não possui uma integração contínua, 

política e economicamente, mas se apresenta, sobretudo, descontínuo às diversas 

frações do espaço. Em algumas áreas do território brasileiro, esses sistemas de 

engenharia são distribuídos de forma contínua, resultante da ação política, que 

seleciona alguns lugares para sua instalação e desprezam outros.  

Santos, M. (2005, p. 118), justifica a maneira como o território se reestrutura e 

se moderniza é “a base comum de operação para todos os atores, mas é sobretudo 

favorável às corporações”. Na realidade, tal situação é um jogo de mercado, 

resultado da vontade política em que o Estado tem o poder de decisão.  E a cada 

momento histórico, os sistemas técnicos, autorizam uma forma e uma distribuição do 

trabalho sobre o território. Neste contexto, verifica-se o território feito e se fazendo 

com técnicas, normas e ações (SILVEIRA, 2008). Nesta perspectiva, o espaço é 

acrescido de sistemas de objetos que lhes dão um conteúdo essencialmente 

técnico. 

Dessa forma, o mesmo uso do território não é partilhado por todas as pessoas, 

logo grande parte da sociedade brasileira não usufrui ou não tem acesso a certos 

equipamentos instalados. É desta maneira que o processo de globalização é 

                                                           
11  É a partir do computador que a noção de tempo real, um dos motores fundamentais da nossa era, torna-se 
historicamente operante (SANTOS, M., 1996, p. 148). 
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perverso, difundindo-se de maneira fragmentada, criando contradições no território. 

Cada lugar é alcançado por defasagens12 entre as variáveis, que contribuem para as 

disparidades regionais. Assim, em cada pedaço do espaço, “cada variável revela 

uma técnica ou um conjunto de técnicas particulares” (SANTOS, M., 2008b, p. 57). 

Portanto, pode-se entender segundo Santos, M. (1994), que cada lugar combina de 

forma particular, variáveis que podem, muitas vezes, ser comuns em diversos 

lugares. 

A informação é a força motriz que promove o dinamismo nesta fase atual da 

história, papel outrora atribuído à indústria. É neste ritmo que as novas dinâmicas 

serão desenhadas no resto do território brasileiro. Para Santos e Silveira (2001, p. 

52-53) “o território ganha novos conteúdos e impõe novos comportamentos, às 

enormes possibilidades da produção e, sobretudo, da circulação dos insumos, dos 

produtos, do dinheiro, das idéias e das informações, das ordens e dos homens”.  

Para se entender os conteúdos e as dinâmicas que delineiam o território 

brasileiro, tornam-se interessante levantar uma discussão sobre “o território usado, 

sinônimo de espaço geográfico. E esta categoria, território usado, aponta para a 

necessidade de um esforço destinado a analisar sistematicamente a constituição do 

território” (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 20).  A abordagem que se estabelece é a 

de espaço territorial, cujo conteúdo se encontra submetido às mudanças sucessivas. 

Quando o espaço geográfico se apresenta como historicidade é o território usado, 

resultado da correlação entre objetos preexistentes e novos. O território usado 

abriga as ações passadas, cristalizadas em objetos e normas, e as ações presentes, 

que se realizam diante de nossos olhos (SILVEIRA, 2008).  

O espaço contém uma materialidade artificial passível de ser datada por 

intermédio das técnicas. De acordo com Santos, M. (1996), o lugar concede às 

técnicas o princípio da realidade histórica. Esta é compreendida no território usado, 

que pode ser explicado a partir dos fixos e dos fluxos, que contribuem para analisar 

a sua constituição e o seu movimento coordenado, e de suas partes, reconhecendo 

                                                           
12   Para Santos, M. (1994, p. 99), “a combinação das coisas, que a geografia estuda, dá-se com defasagens”, isto 
é, com as diferenças. 
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as possíveis complementaridades. O território usado retrata uma crescente 

interdependência dos lugares e tem um papel ativo na história. É por isto que ele 

poder ser considerando espaço habitado, indissociável e, simultaneamente, 

contraditório. 

O território considerado utilizado é objeto de divisões de trabalho superpostas, 

isto é, “o trabalho já feito se impõe sobre o trabalho a fazer” (SANTOS, M., 1996, p. 

113). Por conseguinte, a divisão territorial do trabalho atual repousa sobre as 

divisões de trabalho pretéritas. A divisão social do trabalho não pode ser analisada 

sem a explicação da divisão territorial do trabalho porque depende, ela própria, das 

formas geográficas herdadas.  

O território usado é uma grande mediação entre o mundo e o lugar, 

constituindo-se, a partir da formação socioespacial, a sociedade nacional e a local. A 

formação socioespacial é mais do que a formação socioeconômica porque considera 

o território e o seu uso (SANTOS, M., 1996). O território usado é reconhecido como 

um conjunto de possibilidades e possui uma dinâmica, a qual garante a condição de 

existência da sociedade, bem como os aspectos da materialidade, relacionada aos 

interesses da sociedade, em forma de ações.  

A autora Joly (2007) discute que o uso do território autoriza a análise 

geográfica, não só da materialidade, como também das ações. Tais ações, quando 

espacializadas, permitem identificar, muitas vezes, determinado grupo de empresas 

operarem em um mesmo circuito espacial produtivo, isto é, na mesma atividade 

produtiva, qualificando o uso do território.  

Mas são nos lugares que se podem revelar as ações passadas, impressas nos 

seus objetos (SANTOS; SILVEIRA, 2001). As ações presentes, combinadas às 

ações passadas, circunscrevem novas conotações e dinâmicas aos lugares, que os 

animam e lhes dão vida, conferindo sentido à materialidade preexistente. As 

relações entre ação e objeto dão sentido um ao outro, tendo em vista que são 

inseparáveis. Nas palavras de Santos, M. (2008c, p. 112) “é o espaço, isto é, os 

lugares, que realizam e revelam o mundo, tornando-o historicizado e geografizado, 

isto é, empiricizado”.  

Tomando como referencial teórico, Santos e Silveira (2001, p. 12) expressam 

que “o território já usado pela sociedade ganha usos atuais [...]”, graças à 

implantação de objetos fixos, que geram um número elevado de ações, os fluxos, 
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mas também pelas tendências da economia e pelo dinamismo da sociedade. Nesta 

perspectiva, afirma-se que o território dos municípios de Caicó, Serra Negra do 

Norte e São José do Seridó, já utilizado se insere em um novo contexto e adquire 

usos atuais através da atividade boneleira. 

 

 

2.1.2 Espaço banal: espaço de todas as pessoas, empresas e instituições 
 

 

Nos dias atuais é interessante, além do território usado, levantar uma 

discussão sobre o espaço banal, “espaço de todas as pessoas, de todas as 

empresas e de todas as instituições, capaz de ser descrito como um sistema de 

objetos animado por um sistema de ações” (SANTOS, M., 1996, p. 225). Este 

espaço banal, expressão usada por François Perroux, em oposição ao espaço 

econômico, vem a ser, nas formulações de Santos, M., (2008c, p. 109): 

 

Essa extensão continuada, em que os atores são considerados na sua 
contigüidade, são espaços que sustentam e explicam um conjunto de 
produções localizadas, interdependentes, dentro de uma área cujas 
características constituem, também, um fator de produção. Todos os 
agentes são, de uma forma ou de outra, implicados, e os respectivos 
tempos, mais rápidos ou mais vagarosos, são imbricados. 

 
 

É nesse contexto, que o espaço banal cria zonas de contiguidades, formando 

extensões contínuas que pode ser atribuído ao espaço da produção propriamente 

dita. Esta situação cria, a partir do espaço geográfico, uma solidariedade orgânica, o 

conjunto sendo formado pela existência comum dos agentes desempenhando 

funções sobre um território comum. As atividades que se praticam no território 

devem sua criação e inovação às disponibilidades do meio geográfico local. Ora, a 

matéria-prima do geógrafo é o espaço banal, que não se extinguiu com a aceleração 

contemporânea, mas, apenas, mudou de conteúdo. Quanto ao espaço econômico é 

caracterizado por um conjunto de pontos e de fluxos, onde se exerce uma 

solidariedade do tipo organizacional (SANTOS, M., 2008c). 

Os serviços complementares à atividade boneleira, como as dubladoras, lojas 

de tecidos, linhas, fios e acessórios, instalaram-se em um local de proximidade 
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espacial entre as diversas etapas que realizam a montagem do boné, com a 

finalidade de realizar o processo de produção propriamente dita. Essas atividades se 

intensificaram e se concentraram, principalmente, no bairro Paraíba em Caicó. Este 

bairro se reorganizou com a introdução de novos objetos geográficos, resultado da 

proliferação das unidades fabris e da implantação de atividades prestadoras de 

serviços para as bonelarias (MONTEIRO, 2004).  

A proximidade geográfica entre as atividades especializadas à confecção de 

bonés cria um recorte horizontal e complementar entre as mercadorias e os agentes 

envolvidos na produção direta, criando ações solidárias orgânicas, em que vários 

grupos de pessoas trabalham, conjuntamente, para alcançar resultados coletivos 

(SANTOS, M., 1996). A proximidade geográfica considera: 

 

[...] a contigüidade física entre pessoas numa mesma extensão, num 
mesmo conjunto de pontos contínuos, vivendo a intensidade de suas 
inter-relações. Não são apenas as relações econômicas que devem 
ser apreendidas numa análise de situação, mas a totalidade das 
relações (SANTOS, M., 1996, p. 255). 

 
 

As relações contínuas e contíguas na concepção geográfica levam em conta 

todas as instâncias sociais e, não apenas, a econômica, mas as instâncias que 

apreendam a totalidade do espaço. Nas explicações do espaço como análise social, 

tem-se a ideia de que “o espaço não depende exclusivamente da estrutura 

econômica, como alguns têm tendência a imaginar”.  Em outras palavras, os 

estudiosos subordinam o espacial ao econômico em suas análises. Neste caso, 

“pode a economia funcionar sem uma base geográfica? A resposta naturalmente é 

não [...]” (SANTOS, M., 2008d, p. 182). 

O espaço geográfico tem um papel ativo, é uma instância social, como um todo 

indissolúvel, abarcando as instâncias, econômica, política e cultural. Em 

decorrência, o espaço que se discute aqui não é o da empresa, mas o espaço 

geográfico, com ênfase no produto, que atua na lógica da localização das atividades 

econômicas e dos agentes envolvidos, e na dinâmica dos fluxos, parâmetros 

importantes de análise dos circuitos espaciais de produção. Neste contexto, 

confirma-se o que Santos, M. (2008d) comentou anteriormente: a economia não 

funciona sem uma base geográfica; mas é passível de espacialidade. A ideia de que 
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o espacial é subordinado ao econômico é revertida: o econômico é que se subordina 

ao espacial.  

O espaço banal é relevante para se entender o lugar, espaço do acontecer 

solidário. E a solidariedade se dá pelo uso. Porém, neste período de globalização, o 

mundo se apresenta como fábula, como perversidade, mas também, como outro 

mundo possível. Há inúmeras possibilidades de uso do território, como recurso (das 

grandes empresas), como abrigo ou como plano de existência. O território não é 

apenas o lugar de uma ação pragmática, ele se metamorfoseia mais do que um 

simples recurso, constitui-se um abrigo, noção criada por Jean Gottmann (SANTOS, 

M., 2008c). As bonelarias utilizam o território como abrigo e como recurso, no 

sentido de proteção, usufruindo da matéria-prima encontrada no seu entorno 

geográfico. O uso garante a base territorial de existência dessa atividade. Desta 

forma, entende-se que no caso das bonelarias, o recurso significa uso e abrigo. 

 

 

2.2 OS CIRCUITOS ESPACIAIS DE PRODUÇÃO: INSTÂNCIAS PRODUTIVAS DE 
UMA ATIVIDADE 
  

 

Em escala mundial, a divisão territorial do trabalho se manifesta como um 

processo de internacionalização do capital. Considerando este processo, Moraes 

(1985, p. 11) complementa que “no espaço mundializado do capitalismo monopolista 

a ótica para se apreender os circuitos espaciais de produção deverá ser a global, e 

as localizações singulares deverão ser discutidas na escala da divisão internacional 

do trabalho”. Isto ocorre porque há um circuito superior que se articula dentro de 

uma malha global. De certa forma, “o circuito do capital e das mercadorias mesmo 

que circulando espacialmente numa escala local se vê, direta ou indiretamente, 

envolvido numa circularidade mundial” (MORAES, 1985, p. 11). E “quanto mais os 

lugares se mundializam, mais se tornam singulares e específicos, isto é, únicos” 

(SANTOS, M., 1994, p. 46). Os lugares articulam-se e se unificam, tornando-se cada 

vez mais distintos. 

Para se compreender os novos intercâmbios e os novos mecanismos de 

produção que enredam as atividades, no período atual, é necessário problematizá-
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los, tomando, como base geográfica, o conceito de circuitos espaciais de produção. 

Este foi abordado pelo geógrafo Milton Santos, face à difusão do meio técnico-

científico-informacional, no sentido de explicar as novas dinâmicas de fluxos que 

caracterizam os lugares, inseridos na lógica de uma produção dita globalizada.  

Hoje, passamos de fluxos que são curtos no espaço, os quais ocorrem em 

áreas limitadas, a fluxos que abrangem porções do território cada vez maiores. O 

mundo todo é campo de ação dos fluxos que se espalham, com o suporte dos novos 

sistemas de engenharia (SANTOS, M., 1994).  Em decorrência dos crescentes 

intercâmbios que vêm ocorrendo entre os lugares, não mais se denomina a velha 

ideia de circuitos regionais de produção, mas a recente abordagem de circuitos 

espaciais de produção como menciona Santos, M. (1994, p. 49): 

 

O mundo encontra-se organizado em subespaços articulados dentro 
de uma lógica global. Não podemos mais falar de circuitos regionais 
de produção. Com a crescente especialização regional, com os 
inúmeros fluxos de todos os tipos, intensidades e direções, temos de 
falar de circuitos espaciais de produção. 
 
 

Os circuitos regionais de produção estavam ligados à etapa concorrencial do 

capitalismo. E, para se entender os circuitos atuais, há que se considerar o espaço 

econômico das grandes firmas, espaços que se interceptam sobre os limites 

geopolíticos nacionais, e que, na maioria das vezes, os perpassam (MORAES, 

1985). A noção de circuitos espaciais de produção permite apreender a repartição 

do excedente mundial e nacional e “como se organiza o espaço para se tornar mais 

eficiente a valorização do capital” (MORAES, 1985, p. 20). 

No meio técnico-científico-informacional ocorre um crescimento da 

segmentação territorial das etapas de trabalho, sinalizando um aumento das trocas 

entre os lugares. É por isto que as relações de trocas não se dão necessariamente 

entre áreas contíguas, mas na forma de pontos descontínuos ou desagregados. Os 

lugares que apresentam sistemas técnicos densos e modernos geram uma 

intensificação de fluxos que percorrem o território em várias direções. Tais lugares 

podem não exercer vinculações expressivas com a sua cidade mais próxima ou 

adjacente, mas mantêm contatos mais significativos com outros lugares mais 

distantes, na escala do território nacional ou até mesmo na escala mundial.  
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No meio geográfico atual, as mudanças analisadas, tanto espaciais como 

econômicas, culturais e políticas, podem ser feitas “de um ponto de vista das 

diversas instâncias da produção, isto é, da produção propriamente dita, da 

circulação, da distribuição e do consumo [...]” (SANTOS, M., 1985, p. 47). Às 

estruturas da sociedade, como a política, a econômica e a cultural-ideológica, 

acrescenta-se o que se denomina de estrutura espacial. A produção propriamente 

dita é resultado de relações sociais, realizada localmente, decorrente dos aspectos 

técnicos do trabalho direto. Por isto, as instâncias produtivas formam os circuitos 

espaciais de produção, e a instância cultural, política e econômica constituem o 

espaço geográfico. Enfim, todas as mudanças ocorridas no espaço geográfico no 

momento atual são verificadas no território usado. 

Com relação à circulação, distribuição e consumo se constituem a esfera 

política da produção, difundidas espacialmente. E todas as instâncias produtivas se 

realizam em função da economia ou do mercado, que tem uma dimensão espacial. 

Do exposto, a ideia de circuito espacial produtivo confere uma relevância importante 

à categoria espaço, ao se rever a célebre citação de Moraes (1985, p. 4): “discutir os 

circuitos espaciais de produção é discutir a espacialização da produção-distribuição-

troca-consumo como movimento circular constante. Captar seus elementos 

determinantes é dar conta da essência do seu movimento”. 

O estudo dos circuitos espaciais de produção foi proposto por Santos, M. 

(1985) de instâncias produtivas, em que problematiza a questão regional no final da 

década de 1970, simultaneamente ao processo de reestruturação da produção e da 

industrialização dos países subdesenvolvidos. Na leitura de Santos, M. (1986)13 

aborda a noção de circuitos de produção e de acumulação. Esse conceito foi 

retomado por Santos, M. (1994), para explicar as novas dinâmicas que caracterizam 

a região dentro da lógica da produção mundial. Os circuitos espaciais de produção e 

os consequentes círculos de cooperação são discutidos por Santos, M. (2008b). Na 

obra de Santos e Silveira (2001), o circuito espacial produtivo é abordado na 

contextualização do uso do território e da nova divisão territorial do trabalho, 

ocasionada pela repartição das atividades entre os lugares.  

                                                           
13 Comenta os trabalhos coordenados por Sonia Barros e Alexandro Rofmann realizados pelo projeto 
Metodologia para o Diagnóstico Regional (MORVEN) desenvolvido pelo Centro de Estudios Del Desarrolo 
(CENDES) da Universidade Central da Venezuela. Os trabalhos foram apresentados em duas publicações pelo 
CENDES, editadas em 1978. 
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Uma das ideias de analisar o conceito de instâncias produtivas problematizada 

por Santos, M. (1985, p. 61, grifo do autor), resume-se da seguinte forma: “como 

(para tomar um exemplo) compreender o comportamento desse espaço indivisível 

diante do processo de acumulação, isto é, em função do trabalho comum das 

diversas instâncias da produção”. A utilização dos conceitos de circuitos espaciais 

de produção e círculos de cooperação responde à questão formulada porque 

“conseguem apreender de maneira indissociável as particularidades de cada etapa 

da produção, captando o objeto da geografia como uno e total” (CASTILLO; 

FREDERICO, 2009, p. 6). Já Silva Júnior (2007, p. 130) sugere que a análise das 

instâncias da produção, circulação, distribuição e consumo admitem “a 

indivisibilidade do espaço como espaço total produtivo”. Tais espaços das instâncias 

produtivas “podem ser analiticamente distinguíveis e analiticamente enxergados, 

como se dispusessem de uma existência autônoma” (SANTOS, M., 1985, p. 64).  

Para Santos, M. (1985, p. 43) a indivisibilidade do espaço total pode ser 

analisada através das instâncias produtivas, uma vez que a produção, circulação, 

distribuição e consumo “estão geograficamente dissociadas e aparentemente 

desarticuladas”, isto é, não há uma proximidade espacial entre elas, mas podem 

estar relacionadas, por meio de uma proximidade organizacional. E “[...] cada uma 

das instâncias contém as demais. Por isso mesmo, cada instância é representativa 

do todo” (SANTOS, M., 1986, p. 129). Na verdade, “o espaço como realidade é uno 

e total. [...] Cada ponto do espaço é solidário dos demais, em todos os momentos. A 

isso se chama a totalidade do espaço” (SANTOS, M., 1985, p. 64). A totalidade do 

espaço é compreendida por meio dos pontos solidários de cada fração do território. 

Enquanto isso, Castillo e Frederico (2009, p. 12) explicam que a operacionalização 

do conceito de circuito consiste em “compreender o uso do território através da 

dinâmica de fluxos, acentuada no atual período histórico”.  

Na citação de Moraes (1985, p. 6), os circuitos espaciais de produção 

correspondem a “uma dada dotação de meios de produção sobre o espaço, que sob 

a forma de capital fixo participam continuamente do circuito”. Esta dotação destaca, 

em sua magnitude, uma definida posição na divisão do trabalho em um dado 

momento, considerando qualquer escala. No período atual, este processo se 

complexifica pela “introdução de novas formas de cooperação que se inscrevem 

espacialmente numa escala global, rompendo os círculos tradicionais de cooperação 
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no espaço” (MORAES, 1985, p. 6). As ações resultantes deste processo ocorrem 

por meio da internacionalização do capital, cujo fluxo se submete a uma operação 

ordenada pelo centro. A produção assume características cada vez mais 

cosmopolita e difundida, implicando um amplo círculo de cooperação.  

Ainda em suas definições, Moraes (1985, p. 24) entende que “os circuitos 

espaciais de produção constituem em sua trama o que pode ser rigidamente definido 

como espaço produtivo. Em outras palavras, este é, em si, a malha dos circuitos”. As 

relações que se estabelecem nos circuitos se dão entre escalas distintas. Existem 

relações entre produção local e consumo mundial, entre produção e consumo local, 

fomentados por investimentos externos, entre produção e consumo mundial. 

Portanto, “existem circuitos extremamente dispersos, e outros altamente 

concentrados espacialmente” (MORAES, 1985, p. 24). Todas as ações funcionais 

dos circuitos espaciais de produção são combinadas, obedecendo ao tempo e ao 

ritmo de acumulação mundial. O circuito internacionalizado do capital financeiro 

aparece como elemento de comando da produção nos diferentes lugares do mundo.  

A leitura de Santos, M. (1986, p. 121) identifica o que são esses circuitos 

espaciais de produção e de acumulação, de modo que: 

 

Esses circuitos de produção e acumulação se estruturam a partir de 
uma atividade produtiva definida como primária ou inicial e 
compreendem uma série de fases ou escalões correspondentes aos 
distintos processos de transformações por que passa o produto 
principal da atividade até chegar ao consumo final. 
 

 
Uma determinada atividade pode pertencer a um dado circuito, quando o seu 

insumo principal for decorrente da fase anterior do mesmo circuito. Ocorrendo o 

inverso, verifica-se que, deste ponto de partida, desenvolve-se outro circuito, que 

pode ser estudado isoladamente. Na primeira definição, há um processo de 

articulação direta, fundamentada nas relações técnicas da produção. Na segunda 

definição, verifica-se que a outra série de escalões por que passa o produto são os 

processos de vinculação indireta, ou seja, os processos de circulação. A reunião 

entre os dois circuitos contém elementos de um circuito e de outro.  

Ao se fundirem os dois circuitos, no que se refere ao requerimento de insumos 

ou parte deles, por um ou outro circuito, dentro de uma região, criam-se os circuitos 
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espaciais de produção. Nos aspectos técnicos de montagem do boné, as relações 

técnicas de produção exercem uma articulação direta, enquanto os processos de 

vinculação indireta são atribuídos à espacialização da circulação, distribuição e 

consumo deste produto. 

Fundamentada nos termos de Santos, M. (1986) sugere a existência de três 

circuitos: circuitos de ramos de produção, circuitos de firmas e circuitos territoriais. O 

primeiro diz respeito às relações técnicas e sociais, à localização das atividades e às 

características importantes da especificidade dos lugares. Os circuitos de firmas 

concernem à ação das grandes empresas, suas relações econômicas em diversos 

níveis e diferentes escalas.  Os circuitos territoriais sintetizam os precedentes, 

identificando “as modalidades de uso do território por ramos produtivos e por firmas” 

(SANTOS, M., 1986, p. 129).  

Esses circuitos territorias ainda não dão conta de explicar o espaço como um 

todo, ou seja, do espaço como produto social, já que a análise não referencia as 

demais características da vida social, inseridas na dinâmica própria das várias 

instâncias sociais. “Desse modo, a busca de uma compreensão mais exata e correta 

do todo e de suas articulações concretas terá de incluir, de maneira deliberada, não 

apenas a instância econômica como as demais” (SANTOS, M., 1986, p. 129). 

O que se denominam circuitos territoriais, circuitos regionais, ou circuitos 

espaciais se distanciam do entendimento do espaço, em sua essência, como 

“socialmente construído e dinamizado pela sociedade em movimento” (SANTOS, M., 

1986, p. 129).  O conhecimento do espaço deve partir do próprio espaço para reunir 

as demais instâncias sociais (cultural, econômica e política), incluindo cada uma em 

sua autonomia de movimento, embora que se encontrem subjugadas, ao movimento 

global da totalidade14 social, em que se inserem. E o espaço geográfico é a 

totalidade da existência humana.  

O território usado revela a materialidade e as ações dos lugares, tendo em 

vista que não se pode materializar o espaço geográfico, porque ele representa a 

totalidade. Embora os circuitos territoriais, regionais e espaciais não deem conta de 
                                                           
14  A noção de totalidade é uma das mais fecundas que a filosofia clássica nos legou, constituindo-se em 
elemento fundamental para o conhecimento e análise da realidade. Segundo essa ideia, todas as coisas presentes 
no Universo formam uma unidade. Cada coisa nada mais é que parte da unidade, do todo, mas a totalidade não é 
uma simples soma das partes. As partes que formam a Totalidade não bastam para explicá-la. Ao contrário, é a 
Totalidade que explica as partes (SANTOS, M., 1996, p. 93). 
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explicar o espaço como um todo, pelo menos, parafraseando Santos, M. (1985), a 

indivisibilidade do espaço total pode ser analisada através das instâncias produtivas.  

Arroyo (2001, p. 57) designa que o circuito espacial produtivo agrega “a 

topologia de diversas empresas em um mesmo movimento; mas, ao mesmo tempo, 

permite captar uma rede de relações que se dão ao longo do processo produtivo, 

atingindo uma topografia que abrange uma multiplicidade de lugares e atores”. 

Como as etapas produtivas se dão no espaço de forma cada vez mais 

desagregadas, tornam-se cada vez mais ligadas pelas políticas das grandes 

empresas, por meio das redes técnicas de informação, que viabilizam fluxos 

imateriais como comandos, ordens, ideias, mensagens, capitais. 

Ao se examinar a discussão de Castillo e Frederico (2009, p. 6, grifo do autor), 

compreendeu-se que “os circuitos espaciais de produção 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”. Buscando uma tentativa de operacionalização desse 

conceito, é necessário averiguar aspectos importantes como a atividade produtiva 

dominante, os agentes envolvidos e seus círculos de cooperação, a logística e o uso 

e a organização do território (CASTILLO; FREDERICO, 2009). 

Castillo e Frederico (2009) sugerem que a análise dos circuitos espaciais de 

produção parte do produto. Por isto é preciso identificar a atividade produtiva 

dominante, estudando os seus principais elementos técnicos e normativos; 

reconhecer os principais agentes envolvidos e as formas como se estabelecem os 

círculos de cooperação, considerando que esses agentes, assim como as etapas, se 

encontram em localizações distintas, dispondo de maior ou menor capacidade de 

colocar a produção em movimento; entender a logística como a expressão 

geográfica da circulação corporativa, definindo a ligação entre as diversas instâncias 

separadas da produção; verificar a organização e o uso do território através das 

várias etapas do circuito espacial produtivo, procurando-se compreender o sentido 

da localização dessas etapas e a distribuição espacial dos sistemas de objetos 

inseridos na circulação da produção, e a forma como são utilizados.  

Santos, M. (1994) comenta que, para se conhecer os circuitos espaciais 

produtivos de uma determinada atividade, é necessário identificar e localizar as 
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etapas da matéria-prima, mão de obra, estocagem, transporte, comercialização e 

consumo (FIGURA 02). 

 

 

     Figura 02: Esquema das etapas dos circuitos espaciais de produção 
     Fonte: Santos (1994) 
     Elaborado: O Autor 
 

 
A dinâmica de fluxos, viabilizada pelas instâncias dos circuitos espaciais de 

produção, identifica o uso distinto de cada território, contribuindo para entender a 

hierarquia dos lugares, desde a escala regional até a escala mundial. O território 

usado apresenta-se como historicidade do espaço, dando a ideia da totalidade em 

movimento, que se caracteriza por extensões de múltiplos usos, em distintos 

momentos históricos (SANTOS; SILVEIRA, 2001). O território usado permite analisar 

as variáveis necessárias para explicar um fenômeno local, inserido em um escala 

mais ampla, passível de ser datado. 

 

 

2.2.1 Os momentos da produção, distribuição, troca e consumo em Marx 
 

 

A obra de Marx (1974) apresenta indicações sobre a unidade contraditória 

entre a produção, distribuição, troca e consumo do circuito de produção da 
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sociedade capitalista, explicitando que esses processos não são estanques, cujo 

encadeamento dos vários momentos é colocado em circulação. Daí surge o sentido 

de circuito, série ininterrupta de etapas de um processo produtivo, circularidade. 

Entretanto, cada uma dessas instâncias é elemento de um totalidade, diferenciando-

se no seio de uma unidade. 

A produção em si predomina não apenas sobre o setor produtivo, mas também 

sobre os demais elementos. É a partir dela que o processo sempre se reinicia. Uma 

referida produção determina um consumo, uma distribuição, uma troca determinada, 

direcionando de forma semelhante as relações distintas determinadas desses 

diferentes momentos (MARX, 1974). É evidente que nem a troca nem o consumo 

poderiam ser os elementos predominantes.  

Ainda segundo Marx (1974) destacam-se três aspectos importantes sobre a 

produção e o consumo: de um lado, a produção é imediatamente consumo, visto 

que, no ato da produção, existe o consumo de energia, forças vitais, meios de 

produção. No outro extremo, o consumo é imediatamente produção, já que o 

homem, quando se alimenta, produz o seu próprio corpo. No segundo aspecto, 

produção e consumo emergem como intermediários um do outro, isto é, sem 

produção não há consumo e sem consumo não há produção. No terceiro aspecto,  a 

produção não é apenas imediatamente produção, e esta não é somente um meio 

para o consumo, nem o consumo um fim para a produção. Neste caso, é o consumo 

que realiza plenamente o ato da produção ao oferecer ao produto o seu caráter 

acabado de produto. 

O mesmo se verifica em relação à distribuição dos produtos, e, se a tomarmos 

como distribuição dos agentes de produção, ela é um momento da produção, como 

também as relações recíprocas são bem determinadas entre esses diversos 

elementos. Sem dúvida que a produção em sentido estrito é também determinada 

pelos outros elementos. Assim, quando o mercado, esfera da troca, expande-se, a 

produção aumenta de volume e se divide ainda mais. Nesta dinâmica espacial, as 

necessidades de consumo influenciam na produção. Entre o produtor e o produto se 

intercala a distribuição. Esta não parece ser organizada e determinada pela 

produção, ao contrário, a produção se define pela distribuição. 
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 Silva Júnior (2007)15 relata que, na produção, os indivíduos dão forma aos 

produtos da natureza de acordo com as suas necessidades. A etapa da distribuição 

exerce a repartição desses produtos conforme a participação de cada indivíduo e 

sua função na sociedade. A troca oferece, ao indivíduo, a aquisição de sua parte 

reservada pela distribuição. E, no consumo, os produtos são apropriados como 

objetos de desejo e prazer individual. Desta maneira, a produção se expressa como 

ponto de partida e o consumo como ponto de chegada. Com relação à distribuição e 

à troca, a primeira constitui-se “o instante que tem por origem a sociedade e a troca 

o instante que tem como origem o indivíduo” (SILVA JÚNIOR, 2007, p. 128). 

No esquema organizado pela economia política, a circulação é considerada o 

movimento geral do capital. A produção no sistema capitalista diz respeito ao 

conjunto de processos e fluxos que guiarão à reprodução acentuada do capital, 

caracterizando-se como circulação do capital, o qual se utiliza da velocidade para se 

reproduzir.  

 

 

2.2.2 As instâncias da produção, circulação, distribuição e consumo em Milton 
Santos 
 

 

Partindo da premissa de que os circuitos espaciais de produção são as 

instâncias produtivas do espaço, Santos, M. (1985, p. 61, grifo do autor) considera-

os como o espaço da produção propriamente dita, em que “o espaço sempre foi o 

lócus da produção. A idéia de produção supõe a idéia de lugar. Sem produção não 

há espaço e vice-versa”. As instâncias produtivas também são o espaço da 

circulação, espaço da distribuição, e o espaço do consumo. A produção 

propriamente dita diz respeito à produção de bens materiais e imateriais, melhor 

dizendo, à fabricação. 

Santos, M. (1985) coloca em debate a questão da indivisibilidade do espaço 

total e de sua análise através das instâncias produtivas. A indivisibilidade do espaço 

passa pela compreensão do processo de acumulação, no papel do trabalho comum 

                                                           
15
   Apud MARX, Karl. Contribuição para a crítica da economia política. Lisboa: Estampa, 1977. 



65 

 

das instâncias da produção. Em função disto, os primeiros momentos da produção 

propriamente dita se ramificam no lugar. De fato: 

 

O processo direto da produção é, mais que as outras instâncias 
produtivas (circulação, repartição, consumo), tributário de um pedaço 
determinado do território, adredemente organizado por uma fração 
da sociedade para o exercício de uma forma particular de produção 
(SANTOS, M., 1985, p. 61). 
 

 

O citado autor afirma que a produção propriamente dita é mais que as outras 

instâncias produtivas, porque resulta de uma esfera, em que o cotidiano é 

territorialmente partilhado, estando sujeito a criar suas próprias normas, regras, com 

base na complementaridade das produções e no desempenho de uma existência 

solidária. Para Santos, M. (1996, p. 268-269), estas relações se dão em pontos 

contínuos e contíguos, sendo o resultado de uma solidariedade orgânica. Neste 

recorte territorial, uma ordem espacial é constantemente recriada, “onde os objetos 

se adaptam aos reclamos externos e, ao mesmo tempo, encontram, a cada 

momento, uma lógica interna própria, um sentido que é seu próprio, localmente 

constituídos. É assim que se defronta a Lei do Mundo e a Lei do Lugar”.  

Com relação aos processos de circulação, Santos, M. (1985) expressa que, 

mesmo com a indivisibilidade do espaço, é possível admitir que haja pedaços de 

território que se prestam ao papel somente da circulação. É evidente que tal função 

pode ocorrer, mas depende da maneira como as firmas utilizam o território, de forma 

diferenciada, dentro de uma cidade, região ou país. Este processo ocorre em função 

do uso seletivo do espaço. A ideia de circulação, sugerida por Milton Santos em 

suas discussões, implica movimento, conferindo uma dinâmica de fluxos materiais e 

imateriais que transcorre o território constantemente.  

As reflexões de Silva Júnior (2007, p. 125) expõem a circulação como um dos 

fundamentos do espaço no atual período histórico, correspondendo a um misto de 

técnica, economia e política, que envolve movimento de mercadorias, pessoas, 

produtos, ideias, etc. O autor comenta que os transportes e comunicações 

correpondem às duas faces da circulação. Não se pode compreender o processo 

produtivo de uma determinada atividade somente pela produção, mas há que se 
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considerar o processo de circulação como “um ato que resulta em fluxos cada vez 

mais densos, mais extensos, além de seletivos”. 

Para se realizar a circulação de um dado produto ou mercadoria, é necessária 

a criação de vários sistemas de objetos fixos como rodovias, portos, ferrovias, 

armazéns, depósitos, exercendo cada um deles funções distintas, mas interligadas. 

Conforme Santos, M. (1994, p. 77), “Os fixos são os próprios instrumentos de 

trabalho e as forças produtivas em geral, incluindo a massa de homens. [...] Os 

fluxos são o movimento, a circulação e assim eles nos dão, também, a explicação 

dos fenômenos da distribuição e do consumo”. Os transportes e comunicações 

sofreram uma revolução rápida no período atual, e “a circulação é uma condição 

maior de realização da vida econômica e social” (SANTOS, M., 2008a, p. 305). 

Sobre a distribuição, Santos, M. (1985) argumenta que as firmas, as quais 

dispõem de poder de capital, têm condições mais rápidas de colocar a sua produção 

em pontos distantes, em curto espaço de tempo e a custos mais reduzidos. A 

capacidade de cada firma fazer fluir o produto, através dos meios de transporte, 

depende da rentabilidade de uso do espaço. Isso em virtude das condições técnicas, 

econômicas e financeiras do processo produtivo de cada firma.  

Concernente ao consumo, as circunstâncias semelhantes de distribuição, não 

garantem, porém, em uma área definida, a homogeneidade. O consumo se realiza 

em função da disponibilidade financeira e do alcance físico em relação ao bem ou ao 

serviço estabelecido. As pessoas que dispõem de maior poder aquisitivo tem maior 

propensão ao consumo e maior capacidade de se locomover para outros lugares 

mais distantes, visando adquirir bens, produtos e serviços, os quais não encontram 

no seu entorno espacial. 

A ideia de um espaço total indivisível permite que as instâncias da produção, 

circulação, distribuição e consumo dos circuitos espaciais de produção, 

abstratamente, sejam consideradas autônomas, mas, do ponto de vista empírico, 

são interdependentes, como produto da união de ações relativas a cada uma delas. 

Todavia, a análise do circuito espacial produtivo não explica o todo, o território 

usado, isto porque “o todo é maior que a soma de suas partes” (SANTOS, M., 1996, 

p. 93). Mas, pelo menos, compreende-se que o espaço é um todo indivisível, 

embora não se tenha ideia da dimensão geográfica deste todo.  
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2.2.3 Círculos de cooperação no espaço 
 

 

Santos e Silveira (2001) mostram que, para se compreender o funcionamento 

do território, é preciso entender o seu movimento, que pode ser direcionado por 

fluxos imateriais como bens, comandos, informações, capitais. Este processo é 

resultante da inteligência do capital, aproximando o que o processo direto da 

produção havia afastado entre várias empresas e lugares, com o auxílio do 

surgimento de verdadeiros círculos de cooperação.  

Na abordagem estabelecida por Moraes (1985, p. 6) sobre os circuitos 

espaciais de produção e os círculos de cooperação, o capitalismo do período atual 

se realiza pela “introdução de novas formas de cooperação que se inscrevem 

espacialmente numa escala global, rompendo os círculos tradicionais de cooperação 

no espaço”. Os circuitos espaciais de produção e os círculos de cooperação no 

espaço devem ser discutidos “na ótica da mundialização do espaço geográfico e da 

globalização das relações sociais de produção. Trata-se de clarificar instrumentos 

conceituais para compreender a divisão espacial do trabalho em múltiplas escalas” 

(MORAES, 1985, p. 3). Mas, para tanto, deve-se buscar a lógica territorial da 

internacionalização do capital, no sentido de entender que o mundo como espaço se 

torna o espaço global do capital.  

Com o aprofundamento da divisão do trabalho entre as diversas etapas 

produtivas, há uma extensão de pontos que se agregam, correspondendo as 

interdependências entre os lugares e a multiplicação de agentes envolvidos neste 

processo.  E, desta forma, Santos, M. (1996) argumenta a questão do alargamento e 

da dimensão dos contextos, e de sua espessura, isto é, ocorre a ampliação da área 

de produção e a diminuição da arena de produção. A produção em todas as suas 

instâncias ocorre em áreas maiores do território, ao passo que o processo produtivo 

direto se dá em áreas cada vez menores.  

O alargamento dos contextos refere-se “às novas possibilidades de fluidez que 

estão na base dessa formidável expansão do intercâmbio. Aumenta 

exponencialmente o número de trocas e estas ocupam um número superlativo de 

lugares [...]” (SANTOS, M., 1996, p. 202). As modernizações técnico-científicas 

condicionam maior produção, usando uma fração menor do espaço, graças a um 
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maior desempenho de produtividade. Buscando uma visão elucidativa deste 

assunto, Santos, M. (1996, p. 203) explica: 

 

Ao longo da história, passamos de uma autonomia relativa entre 
subespaços a uma interdependência crescente; de uma interação 
local entre sociedade regional e natureza a uma espécie de 
socialização capitalista territorialmente ampliada: de circuitos com 
âmbito local, apenas rompidos por alguns poucos produtos e 
pouquíssimos produtores, à existência predominante de circuitos 
mais amplos. 

 

As instâncias produtivas tornam-se dissociadas e interdependentes, 

contribuindo para as necessidades de complementação entre os lugares. No mesmo 

subespaço, pode haver uma intersecção de diversos circuitos. Neste horizonte, os 

subespaços não estão mais submetidos somente àquela interação local, mas se 

encontram ligados a contextos mais vastos. 

Na leitura de Toledo (2005, p. 36)16 “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 [...]”. Esses 

círculos vão ligar, através de comandos ou ordens, as diversas etapas 

espacialmente segmentadas da produção, permitindo analisar os fluxos imateriais de 

uma determinada produção no território. 

Em Santos, M. (2008b, p. 121) os circuitos de produção “são definidos pela 

circulação de produtos, isto é, de matéria. Os circuitos de cooperação associam a 

esses fluxos de matérias outros fluxos não obrigatoriamente materiais: capital, 

informações, mensagens, ordens”. Os fluxos criados tanto pelos circuitos espaciais 

de produção quanto pelos círculos de cooperação resultam das relações técnicas e 

das relações econômicas.  

 Quanto a Castillo e Frederico (2009, p. 5) “os círculos de cooperação são 

essenciais por permitirem colocar em conexão as diversas etapas, espacialmente 

separadas, da produção, articulando os diversos agentes e lugares que compõem o 

                                                           
16   Apud Frederico e Castillo (2004, p. 237). 

. 
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circuito espacial de produção”. É preciso ligar um único processo às parcelas de 

trabalho desenvolvidas em lugares distantes, impondo-se mais cooperação entre 

pontos do território, e a circulação adquire novo movimento (SANTOS; SILVEIRA, 

2001). Os círculos de cooperação são apreendidos como a relação estabelecida 

entre lugares e agentes através dos fluxos de informação. 

 

 
2.2.4 Circuitos espaciais de produção e circuitos da economia urbana: dois 
conceitos complementares 
 

 
Os circuitos espaciais de produção podem ser categorizados em dois 

subsistemas da economia urbana, o circuito superior e o circuito inferior. Alicerçada 

nas teorias de Santos, M. (2008a), o circuito superior da economia estrutura-se em 

tecnologia de capital intensivo e possui aspectos de imitação, enquanto o circuito 

inferior se baseia em técnicas de trabalho intensivo, com enorme capacidade de 

criação. Para Santos, M. (2008a, p. 78) “o fenômeno dos dois circuitos não existia 

nos países subdesenvolvidos antes da modernização tecnológica”.  

Ambos os circuitos inferior e superior são bem identificados na economia 

urbana dos países subdesenvolvidos. Os circuitos da economia foram definidos por 

SANTOS, M. (2008a, p. 22) como dois subsistemas: 

 

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

  
 

Do exposto, verifica-se que o circuito superior fundamenta-se em tecnologia 

importada, de alto nível, oriunda de uma razão global. As suas relações de trocas se 

realizam em amplas escalas espaciais. Quanto ao circuito inferior, constitui-se de 

pequenas atividades, criadas e adaptadas no local, e suas relações de intercâmbio, 

raramente, ultrapassam a região. Assim, “a razão universal é organizacional, a razão 

local é orgânica. No primeiro caso, prima a informação que, aliás, é sinônimo de 
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organização. No segundo caso, prima a comunicação” (SANTOS, M., 1996, p. 272, 

grifo do autor).  

As diferenças fundamentais do circuito superior para o inferior são a tecnologia 

e a organização, e cada um se constitui em dois subsistemas do sistema urbano, um 

complementa o outro. Nos dois circuitos existem relações de complementaridade e 

concorrência, os quais resumem toda a vida do sistema urbano. Deste modo, “os 

dois subsistemas estão em permanente estado de equilíbrio instável” (SANTOS, M., 

2008a, p. 261). 

A atividade de fabricação do circuito superior cria outro circuito de natureza 

intermediária, denominado circuito superior marginal, resultante de atividades 

tecnológicas e organizacionais menos modernas, caracterizado como o ponto de 

articulação entre os outros dois circuitos. Silveira (2004, p. 1) explica “el circuito 

superior marginal está constituído por formas mixtas, pertenecientes tanto a 

actividades heredadas de divisiones del trabajo pretéritas como a formas de trabajo 

emergentes e inseridas em las actividades modernas”.  

Aportada nas reflexões de Santos, M. (2008a), a proliferação dos 

intermediários constitui-se um fenômeno comum nas economias dos países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, embora haja situações distintas. Nos países 

desenvolvidos, a especialização tanto setorial como geográfica das atividades tem 

por finalidade uma melhor produtividade e cria um mercado para as atividades de 

serviços. Nos países subdesenvolvidos, “a existência de intermediários é a própria 

condição, a base das possibilidades estruturais do funcionamento da economia. As 

desigualdades de rendas são tais, que a economia não poderia funcionar sem isso” 

(SANTOS, 2008a, p. 225).  

Castillo e Frederico (2009) concedem uma explicação clara entre os circuitos 

espaciais de produção e os circuitos da economia urbana. Para estes autores, o 

termo produtivo procede da análise centrada no ramo, envolvendo um conjunto de 

agentes, sobretudo, as firmas. O destaque no produto distingue a noção de circuito 

espacial produtivo da ideia dos dois circuitos da economia urbana.  Nestes, o ponto 

da análise se direciona para o agente econômico, independentemente do ramo, 

circundando diversos produtos.  Os referidos conceitos podem ser trabalhados de 

forma complementar e discorrem: 
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Os conceitos de circuito espacial de produção e de circuitos da 
economia urbana podem ser trabalhados de maneira complementar, 
uma vez que tanto o circuito inferior quanto o superior fazem parte de 
circuitos espaciais produtivos de tamanho e características técnicas e 
organizacionais distintas (CASTILLO; FREDERICO, 2009, p. 4). 
 

 
 Carneiro (2006) discute que os circuitos espaciais de produção dizem respeito 

ao processo direto da produção de fluxos materiais, que se dá localmente, buscando 

uma interpretação de uma dada produção do espaço. Os circuitos da economia são 

conceitos importantes para se estudar as articulações internas de uma atividade, no 

subespaço local ou regional, como também as articulações externas, desta mesma 

atividade, com outros lugares, em escala nacional, ou até mesmo, em escala 

mundial. A proposta do referido autor é muito interessante, quando se pretendem 

trabalhar, de maneira complementar, esses conceitos. 

 

 

2.3 OS CIRCUITOS ESPACIAIS PRODUTIVOS DAS EMPRESAS E O USO DO 
TERRITÓRIO 
 

 

As divisões do trabalho existem nas diversas escalas, desde a local até a 

global, passando pela escala nacional. Desdobrando esta ideia de forma mais 

explícita, certas empresas ou atividades produtivas ocupam o território a partir de 

lógicas globais, outras se realizam segundo lógicas que não ultrapassam 

necessariamente as fronteiras nacionais, mas se inserem em extensas áreas do 

território. Enquanto isso, outras empresas, incluídas no circuito inferior da economia, 

restringem-se a áreas menores, principalmente, intraurbanas (SANTOS; SILVEIRA, 

2001).  

Com base no estudo de Santos e Silveira (2001, p. 290): 

 

A expressão divisão territorial do trabalho acaba sendo um conceito 
plural. Pode-se considerar também que cada atividade ou empresa 
produz a sua própria divisão do trabalho. [...] Cada empresa, cada 
atividade ativa pontos e áreas que constituem a base territorial de 
sua existência, como dados da produção e da circulação e do 
consumo: a respectiva divisão do trabalho terá essa manifestação 
geográfica. 
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Xavier (2009, p. 22-23), identifica, “a distribuição no território dos pontos de 

interesse para operação das empresas associada aos circuitos espaciais de 

produção oferece uma visão do movimento do território demonstrando como os 

fluxos o perpassam e como se dá o seu uso privativo”. Nos processos de produção e 

circulação das empresas, vários movimentos de fluxos no território são materiais e 

imateriais.  

Apoiada na formulação de Santos e Silveira (2001, p. 144) os circuitos 

espaciais de produção “mostram o uso diferenciado de cada território por parte das 

empresas, das instituições, dos indivíduos e permitem compreender a hierarquia dos 

lugares desde a escala regional até a escala mundial”. E os mercados oferecem 

uma visão da escala dos resultados de cada empresa, considerados como uma 

medida de domínio ou influência. 

Do ponto de vista espacial, a capacidade maior ou menor de cada firma, de 

fazer circular rapidamente o produto depende do seu poder de mercado, ou seja, de 

sua ação territorial e de seu poder político.  Em verdade, existe um mercado efetivo 

para cada firma, e a expressão mercado deve ser entendida pela sua dimensão 

espacial, e o seu domínio de assimilar as massas produzidas e transformá-las em 

fluxos é variado. Nestas condições, não basta somente produzir, uma vez que: 

 

[...] a área de mercado tem tendência a ampliar-se e estender-se a 
todo o território da nação, ou, mesmo, para além dele, é 
indispensável transformar as massas produzidas em fluxos, para 
reaver o dinheiro investido e reiniciar o ciclo produtivo. Quem o fizer 
mais rapidamente terá condições para tornar-se o mais forte 
(SANTOS, M., 1985, p. 62-63, grifo do autor). 
 

 
As firmas mais poderosas agem mais eficazmente sobre o território, logo têm 

condições de colocar sua produção em pontos mais distantes: “num espaço de 

tempo menor a um custo também mais reduzido” (SANTOS, M., 1985, p. 63). 

Portanto, “cada firma usa o território segundo sua força. Deste modo, criam-se 

circuitos produtivos e círculos de cooperação como forma de regular o processo 

produtivo e assegurar a realização do capital” (SANTOS, M., 2008b, p. 121). 

Hoje é indispensável colocar a produção em movimento. “Em realidade, não é 

mais a produção que preside à circulação, mas é esta que conforma a produção” 
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(SANTOS, M., 1996, p. 219).  Por conseqüência, “a redução do tempo de circulação 

facilita o aumento da produtividade [...]” (SANTOS, M., 2009, p. 98). Todavia, Silva 

Júnior (2007) interpreta que a diminuição do tempo de circulação tem uma relevante 

repercussão no território usado, pois, embora seja usufruída de forma seletiva, 

influencia em praticamente toda a sociedade.   

Santos e Silveira (2001, p. 295) relata que o poder de uso do território é distinto 

conforme a importância das empresas e que: 

 

Tal poder tanto se exerce frente ao processo direto da produção – 
isto é, à sua fração técnica, segundo a qual as empresas utilizam 
seções do território – quanto no que se refere aos processos políticos 
ou à fração política da produção, constituída pela circulação, 
distribuição e consumo e mediante a qual o território é utilizado como 
um todo. 
 

 
O uso do território não é igual para as diversas firmas, haja vista que estas o 

utilizam de forma seletiva e diferente. “Cada empresa, porém, utiliza o território em 

função dos seus fins próprios e exclusivamente em função desses fins” (SANTOS, 

M., 2008c, p. 85). A força de mercado de cada firma se dá pela hierarquia de usos, 

isto é, pela sua “capacidade efetiva de realização do capital produtivo” (SANTOS, 

M., 1985, p. 62).  

Santos, M. (2008b, p. 59) argumenta que “o poder econômico da firma seria 

dado exclusivamente pela maior ou menor capacidade de combinar eficazmente os 

fatores de produção de que dispõe, de um ponto de vista eminentemente técnico, o 

que concerne à produção imediata”.  

Frederico e Castillo (2004) discutem como a implantação de modernas vias de 

transportes e comunicações no território contribuem para uma circulação mais fácil e 

fluida. E a fluidez vai facilitar uma maior acessibilidade (física e financeira) àqueles 

que dispõem de maior rentabilidade e poder no uso do território. Para Frederico e 

Castillo (2004, p. 238), a fluidez territorial é balizada pelas redes técnicas, os fixos, 

os quais asseguram a competitividade, tendo em vista que: 

 

Esses fixos produtivos servem aos diferentes momentos do processo 
produtivo como a produção, a distribuição, a troca e o consumo. 
Podem apresentar-se em forma de pontos, configurando o nó das 
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redes, ou como linhas, ou seja, as diversas vias que permitem a esta 
produção fluir. 
  

 
Conforme Santos e Silveira (2001), a implantação de fixos produtivos conduz 

ao surgimento de fluxos, que requerem fixos para alimentar o seu próprio 

movimento. Neste sentido, ocorre uma dialética entre produção e circulação no 

território e, quanto maior for à interação entre fixos e fluxos, mais intensa é a divisão 

territorial do trabalho, devido à ampliação das relações de trocas entre os lugares. 

Nesta concepção, conclui-se que, no processo global da produção, a dinâmica de 

fluxos torna-se importante para a explicação de uma dada situação (SANTOS, M., 

1996).  

A dimensão elevada das trocas circunscreve um grande número de pessoas, 

mercadorias e produtos circulando entre os subespaços (SANTOS, M., 1994). A 

expressão espacial da divisão do trabalho assegura o funcionamento da produção, 

absorvendo divisões do trabalho anteriores e criando novas divisões do trabalho, à 

medida que há uma repartição das atividades entre os lugares, aumentando a 

intensificação das trocas e as complementaridades necessárias graças à circulação. 

 

 

2.3.1 A técnica: um componente de apreensão da materialidade do território 
 
 

Na fase atual da história, as técnicas não se constituem mais um 

prolongamento do corpo, mas representam, na verdade, prolongamentos do 

território, na qualidade de verdadeiras próteses (SANTOS, M., 1996). O objeto 

técnico tende a substituir o corpo. Uma expressão define esta noção: “Este é meu 

corpo [...] Este objeto substitui meu corpo, é criado por ele, separa-se dele” 

(SERRES, 2005, p. 63). Para este autor, os objetos são criados para substituir o 

corpo, como se fossem técnicas ortopédicas, dando ideia de extensão do corpo.  

Ortega y Gasset (1963, p. 22) propõe uma discussão importante sobre a 

técnica afirmando que “Homem, técnica e bem-estar são, em última instância, 

sinônimos”. Esta citação é uma realidade porque a técnica é a produção do 

supérfluo, que implica bem-estar, isto é, o homem quer estar bem. E a técnica 
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proporciona o estado de bem-estar, certamente, porque se constitui o meio para 

satisfazer as necessidades humanas.  

Para o referido autor, “[...] a técnica é um esforço menor com que evitamos um 

esforço muito maior [...]” (ORTEGA Y GASSET, 1963, p. 31). Nestas condições a 

técnica permitirá que o homem não tenha que trabalhar mais; na realidade, é uma 

poupança de canseira. No processo de montagem do boné, existe uma variedade de 

técnicas que auxiliam no processo de produção, conferindo economia de tempo, de 

energia gasta no trabalho e de um esforço maior, destacando-se máquinas de 

costura industriais, equipamentos, aparelhos de viés, máquinas de corte, dentre 

outras. 

Dando continuidade à discussão de Ortega y Gasset (1963) a história das 

técnicas pode ser diferenciada em três estágios evolutivos: a técnica do acaso, cujos 

atos técnicos eram primitivos e escassos; a técnica do artesão, em que certos 

homens sabem fazer determinadas coisas; e a técnica do técnico, que não é um 

acaso, nem se limita a um grupo de homens artesãos. A técnica do técnico “[...] não 

é esta nem aquela determinada e, portanto fixas, mas precisamente um manancial 

de atividades humanas, em princípio, ilimitadas” (ORTEGA Y GASSET, 1963, p. 83).  

A técnica é a materialidade do tempo, e “já que a técnica é também social, 

pode-se lembrar que sistemas de objetos e sistemas de ações em conjunto 

constituem sistemas técnicos, cuja sucessão nos dá a história do espaço geográfico” 

(SANTOS, M., 1996, p. 267). Já para Serres (2005), técnica traz consigo a história. 

Para Santos, M. (1996, p. 40) “a técnica é tempo congelado e revela uma história”. 

Vale ressaltar que “a base técnica da sociedade e do espaço constitui, hoje, um 

dado fundamental da explicação histórica, já que a técnica invadiu todos os aspectos 

da vida humana, em todos os lugares” (SANTOS, M., 2008b, p. 63).  

Com o processo de globalização, as técnicas se tornam mais eficazes, e sua 

presença, dotada de intencionalidade, se confunde com o ecúmeno. O seu uso se 

torna subordinado ao mercado (SANTOS, M., 2008c). No lugar, a produção 

propriamente dita e a mediação técnica são vivenciadas como um dado imediato, 

localmente construído. A possibilidade da ação imediata no local gera a 

possibilidade da ação global (SANTOS, M., 1996). 

Como já fora discutido antes, as técnicas funcionam em forma de sistemas, 

considerando que não ocorrem isoladamente. Por conseguinte, “[...] num 
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determinado lugar, não há técnicas isoladas, de tal modo que o efeito de idade de 

uma delas é sempre condicionado pelas outras. O que há num determinado lugar é 

a operação simultânea de várias técnicas [...]” (SANTOS, M., 1996, p. 48). Nas 

bonelarias coexistem técnicas do passado com técnicas do presente, cujo território 

usado se apresenta como uma união entre objetos com datações diferentes. 

 Algumas bonelarias se instalaram em antigas tecelagens de redes, que 

entravam em fase de decadência, confirmando a ideia de rugosidades, definida por 

Santos, M. (2008d), de que o espaço testemunha um momento de uma determinada 

produção do passado. “As rugosidades são o espaço construído, o tempo histórico 

que se transformou em paisagem, incorporado ao espaço” (SANTOS, M., 2008d, p. 

173).  Em outra leitura de Santos, M. (1996, p. 113) a rugosidade se refere “ao que 

fica do passado como forma, espaço construído, paisagem, o que resta do processo 

de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas se substituem e 

acumulam em todos os lugares”.  

Pode-se inferir que as rugosidades representam resquícios de divisões de 

trabalho pretéritas, manifestadas e utilizadas localmente, combinadas ao capital, às 

técnicas e ao trabalho. Apropriando-se desta noção, o espaço é considerado uma 

forma, “uma forma durável, que não se desfaz paralelamente à mudança de 

processos, ao contrário, alguns processos se adaptam às formas preexistentes 

enquanto que outros criam novas formas para se inserir dentro delas” (SANTOS, M., 

2008d, p. 173).  

A história corresponde a uma sucessão de períodos, e cada período se define 

por uma “[...] superposición de divisiones territoriales del trabajo que revelan la forma 

en que el territorio es utilizado” (SILVEIRA, 2008, p. 3). A explicação histórica 

constitui-se uma proposta de método, de maneira que se possa geografizá-la, 

privilegiando o uso do território, através dos aspectos técnicos e políticos, que 

envolvem a atividade boneleira. Depreende-se que a produção de bonés é um 

fenômeno passível de se geografizar, já que ocorre um movimento intenso de fluxos 

que perpassam e utilizam o território, gerado em função do trabalho comum das 

diversas instâncias do seu circuito espacial produtivo. 

 Nesse sentido, propõe-se uma análise espacial, e não apenas uma análise 

setorial, isto é, o estudo do circuito espacial produtivo da atividade boneleira e seus 

rebatimentos nos municípios do recorte. A história das técnicas das bonelarias 
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elucida o contexto em que elas surgiram, e por que se organizaram naquele local. 

No dizer de Santos (1996, p. 40) “toda situação é uma construção real que admite 

uma construção lógica, cujo entendimento passa pela história de sua produção. O 

recurso à técnica deve permitir identificar e classificar os elementos que constroem 

tais situações”. 

 

 
2.3.2 A instância da produção propriamente dita e o uso atual do território  
 

 

A compreensão da instância da produção propriamente dita do circuito espacial 

produtivo da atividade boneleira para o uso atual dos territórios de Caicó, Serra 

Negra do Norte e São José do Seridó se exerce nas disponibilidades da parcela 

técnica, que utiliza seções do território, estabelecendo uma divisão do trabalho, 

caracterizada por um conjunto de normas locais, permanentemente recriadas. O 

conhecimento das relações técnicas só pode ser apreendido a partir das relações 

econômicas que presidem a atividade (SANTOS, M., 1986). As relações técnicas e 

econômicas se encontram inseridas em um conjunto de relações sociais. Santos, M. 

(2008b, p. 135), comenta que “toda produção é técnica, mas também 

socioeconômica”, resultando em uma produção, cada vez mais capitalista, gerando 

mais circulação, distribuição e, sobretudo, mais consumo, cada vez mais dispersos 

no território. 

As possibilidades de uso do território encontradas pelos produtores e 

colaboradores das bonelarias se devem à concentração das atividades de comércio 

e serviços para esse segmento, na condição de recursos ou insumos ofertados pelo 

seu entorno geográfico. A parcela política da circulação, distribuição e consumo é 

distinta para cada bonelaria, tendo em vista, que cada uma, constrói o seu próprio 

circuito espacial produtivo. 

A produção direta é condição e existência para a realização das demais 

instâncias, como também a produção se realiza, porque é subordinada a cada uma 

das outras instâncias, mesmo estando separadas geograficamente, são 

indissociáveis, uma constrói a outra, formando um circuito espacial produtivo como 
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um todo. Essas instâncias se articulam, garantindo todos os momentos ou fases que 

envolvem uma determinada atividade.  

A produção propriamente dita tem relação direta com o lugar e dele adquire 

uma parte das condições de sua realização. A análise de um processo produtivo 

deve considerar isso, seja do domínio agrícola ou industrial.  Os demais processos 

ocorrem conforme um jogo de fatores que interessa a todas as outras frações do 

espaço. O próprio processo direto da produção é afetado pelos demais como a 

circulação, distribuição e consumo, confirmando as mudanças de localização dos 

estabelecimentos produtivos (SANTOS, M., 1985). 

Em seu estudo, Santos, M. (1996, p. 45) relata que “o trabalho supõe o lugar, a 

distância supõe a extensão: o processo produtivo direto é adequado ao lugar, a 

circulação é adequada à extensão”.  E a produção propriamente dita da atividade 

boneleira é adequada ao lugar, já que este último se encontra relacionado às 

condições técnicas, que enreda o uso do território através do trabalho 

imediatamente necessário. Cada lugar tem, a cada momento, um papel próprio no 

processo produtivo. O uso do território tem uma história, e se dá no lugar, como um 

acontecer.  O acontecer solidário, na realidade, define um subespaço, região ou 

lugar. É por meio do lugar que revemos o mundo e combinamos a nossa 

interpretação.  

Desse modo, em consonância com as discussões de Santos e Silveira (2001, 

p. 11) “buscamos apreender a constituição do território, a partir dos seus usos, do 

seu movimento conjunto e do de suas partes, reconhecendo as respectivas 

complementaridades”. A instância da produção de bonés complementa as demais, 

situando-se cada uma em um ponto do território, representando o circuito espacial 

produtivo como um todo indivisível, semelhante ao espaço total indivisível (SANTOS, 

M., 1985). A análise do circuito espacial produtivo da atividade boneleira efetua, 

apenas, uma separação lógica entre a parte e o todo, no sentido de permitir um 

melhor conhecimento do real.  

A forma com as bonelarias usam o território é diferente da forma como outras 

atividades produtivas existentes nos municípios usam o território. Tal situação vai 

depender da capacidade técnica e do poder político de que dispõem cada empresa. 

Os trabalhos de Xavier (2002), de Grimm (2003) e Cardoso (2008) analisam o uso 
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do território pelos circuitos espaciais de produção de determinadas empresas. A 

leitura desses trabalhos é fundamental na compreensão do uso do território. 

Este estudo se fundamenta em categorias e conceitos, que caracterizam o 

meio geográfico atual, haja vista que se pretende compreender o espaço geográfico, 

nesta fase de globalização, segundo Santos, M. (2008b, p. 46) “como algo dinâmico 

e unitário, onde se reúnem materialidade e ação humana”, através da análise do 

circuito espacial produtivo da atividade boneleira. Portanto, tornou-se fundamental 

elaborar e interpretar o esquema deste circuito, no sentido de entender o uso do 

território através da dinâmica de fluxos, gerada em função, do trabalho comum, entre 

suas diversas etapas produtivas.  
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3 O CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUÇÃO DA ATIVIDADE BONELEIRA 

 

 

Para Santos, M. (1994, p. 66), os instrumentos de trabalho obedecem a uma 

lógica de localização espacial e produção específica. Fixados em um lugar, os 

instrumentos estão ligados ao processo direto da produção, “isto é, à produção 

propriamente dita, também o estão à circulação, distribuição e consumo”. Na análise 

do circuito espacial de uma atividade, identificam-se as combinações entre o nível 

de capital, a tecnologia e a organização espacial. Pode-se inferir que cada lugar tem, 

a cada momento, um papel próprio no processo produtivo. Este é formado de 

produção propriamente dita, circulação, distribuição e consumo (SANTOS, M., 

1985). 

Santos, M. (2008b, p. 107) salienta que “cada objeto é também localizado de 

forma adequada para que produza os resultados que dele se esperam”. As etapas 

da produção propriamente dita se localizam em determinadas frações dos territórios 

de Caicó, Serra Negra do Norte e São José do Seridó, e as instâncias da circulação, 

distribuição e consumo, assim como os principais agentes envolvidos no processo, 

encontram-se situados em pontos específicos do território brasileiro, dispondo de 

maior ou menor poder de colocar a produção em movimento. Isto acontece porque 

cada bonelaria organiza os seus instrumentos de trabalhos de acordo com os níveis 

técnicos de produção e de capital disponíveis. Considerando a abordagem discutida, 

cada empresa de boné cria sua própria divisão do trabalho porque constrói o seu 

próprio circuito espacial produtivo e, desta maneira, realiza suas lógicas territoriais.  

As etapas que envolvem o circuito espacial de produção da atividade boneleira 

nos municípios de Caicó, Serra Negra do Norte e São José do Seridó se submetem 

a uma lógica de identificação e localização espacial, onde se encontram as 

atividades e os agentes que realizam o uso produtivo do território, incluindo o 

processo de confecção do boné e os processos de circulação, distribuição e 

consumo. A partir da identificação e da localização espacial das etapas produtivas, 

fez-se a elaboração e a interpretação do esquema do circuito espacial de produção 

da atividade boneleira. 
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3.1 IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO ESPACIAL DAS ETAPAS PRODUTIVAS 
EM CAICÓ, SERRA NEGRA DO NORTE E SÃO JOSÉ DO SERIDÓ 

 

 

Quando se pretende entender o uso do território por uma determinada 

atividade de fabricação, o espaço geográfico se converte em espaço produtivo, ou 

seja, analisa-se o espaço em suas funções produtivas. E o uso do território realizado 

a partir do trabalho das etapas do circuito espacial de produção da atividade 

boneleira compreende a função produtiva do espaço geográfico. 

O circuito espacial produtivo da atividade boneleira de Caicó, Serra Negra do 

Norte e São José do Seridó se divide em um circuito local, que corresponde à 

instância da produção propriamente dita, e um circuito nacional, que se refere às 

etapas de espacialização do produto, à circulação, distribuição e consumo. 

Considerando-se que a produção direta é realizada localmente, os processos de 

circulação e distribuição se difundem no território brasileiro, e o consumo se localiza 

em determinadas frações do território, cada vez mais distantes do local da produção. 

Sabe-se que ambos os circuitos, local e nacional, não estão isolados, mas 

articulados a um circuito espacial de produção global, vislumbrando a ideia de que 

as partes estão contidas no todo, e de que o todo contém as partes. A análise do 

circuito espacial de produção da atividade boneleira possibilita compreender os 

rebatimentos da produção mundial no lugar, espaço do acontecer.  

No processo de montagem do boné, uma série de etapas e de subetapas 

dinamiza fluxos de pessoas como os proprietários, funcionários e agentes dispersos 

no território; de mercadorias, considerando os tecidos, linhas e fios, acessórios, 

máquinas, dentre outros; e do produto pronto para ser comercializado. Estes fluxos 

circulam constantemente no local da produção, isto é, nos territórios de Caicó, Serra 

Negra do Norte e São José do Seridó, apresentando uma dinâmica espacial intensa, 

e extensa, em escala nacional, em função da divisão do trabalho, decorrente das 

várias etapas e subetapas do seu circuito espacial produtivo. 

Tais etapas produtivas se complementam entre si, em uma série de atos 

técnicos, realizados por vários funcionários, tanto do comércio especializado como 

das bonelarias. As principais etapas de montagem do boné, que se encontram 

separadas espacialmente das bonelarias, concernem à aquisição de matéria-prima, 
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aos tecidos e aos aviamentos, sobretudo, a dublagem. Existem outras etapas, as 

quais são terceirizadas por algumas bonelarias, como a arte gráfica dos modelos de 

bonés, os bordados em máquinas computadorizadas, e acessórios fabricados como 

a aba, botões plásticos e reguladores. 

Na análise da instância da produção propriamente dita se identificou, 

primeiramente, as etapas da matéria-prima, mão de obra e estocagem, localizando 

os objetos fixos, as dubladoras, o comércio de matéria-prima, aviamentos, 

equipamentos, peças e máquinas de costura industrial, e as próprias bonelarias; 

como também os principais agentes envolvidos na produção, os proprietários das 

bonelarias, dos estabelecimentos comerciais e de serviços, e os seus respectivos 

funcionários.  

Nas instâncias da circulação, distribuição e consumo se verificou as etapas que 

se localizam em determinadas porções do território, conhecendo os tipos de 

transportes responsáveis pelo escoamento da produção, a forma de 

comercialização, se direta ou indiretamente, os agentes ou colaboradores 

responsáveis pela entrega do produto, e as formas de consumo, ao consumidor final, 

como o boné de brinde, ao consumidor intermediário, como o boné de loja ou de 

magazine17. 

 

 

3.1.1 Caracterização das empresas de bonés selecionadas como objeto de 
análise 
 

 
O número de bonelarias encontradas nos municípios de Caicó, Serra Negra do 

Norte e São José do Seridó, corresponde a 64 unidades. Deste total, 48 unidades 

fabris se localizam em Caicó, 15 unidades estão situadas em Serra Negra do Norte, 

e apenas uma bonelaria em São José do Seridó (SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2008b). 

Para a caracterização das bonelarias do Seridó, foram consideradas, além dos 

dados cadastrais da empresa, informações pessoais do entrevistado, conhecimento 

sobre o período de constituição, etapas do processo produtivo, capacidade 

                                                           
17

   Boné de marca própria, sem fins publicitários, produzido para se revender em lojas de acessórios do vestuário 
e armarinhos. 
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operacional, quantidades produzidas, número de funcionários. A análise do circuito 

espacial de produção contemplou nove bonelarias em Caicó, duas em Serra Negra 

do Norte e uma em São José do Seridó. 

Verificou-se que no município de Caicó três bonelarias se localizam na zona 

sul, no bairro Paraíba, a Ramalho, Só Boné e São Geraldo; duas na zona leste no 

Conjunto Habitacional Castelo Branco, a AG Bonés e a de Dadá; três na porção 

oeste, a Bonelaria Caicó no bairro Barra Nova, a Bonelart no bairro João XXIII, e a 

de Francisco Oliveira no bairro Barra Nova II; uma no Centro, a Bonelaria Dantas. 

Nos pequenos municípios de Serra Negra do Norte e de São José do Seridó, as 

empresas de bonés se situam no centro de cada um destes (QUADRO 01). 

Bonelaria 
Localização- 

município/bairro 
Ano de 

constituição 
Nº de 

funcionários 
Produção 
mensal 

 Bonelaria Caicó Caicó/Barra Nova 1986 16 20.000 

 Bonelaria Dadá Caicó/Castelo Branco 1990 4 10.000 

Só Boné Caicó/Paraíba 1994 30 30.000 

Ramalho Caicó/Paraíba 1995 62 130.000 

Bonelart Caicó/João XXIII 1996 30 50.000 

F. Oliveira Caicó/Barra Nova II 1998 14 15.000 

Companhia do 
Boné 

S. J. do Seridó/Centro 1998 44 53.000 

AG Bonés Caicó/Conjunto 
Habitacional Castelo 

Branco 

2000 20 35.000 

São Geraldo Caicó/Paraíba 2000 18 22.000 

  Bonelaria 
Dantas 

Caicó/Centro 2002 40 34.500 

JJ Comércio S. N. do Norte/Centro 2007 40 85.000 

Mandala 
Confecções 

S. N. do Norte/Centro 2008 12 20.000 

Quadro 01: Características das bonelarias dos municípios de Caicó, Serra Negra do Norte e São José 
do Seridó  
Fonte: Pesquisa de campo (2009 – 2010)  
Elaborado: O Autor 
 

O bairro Paraíba concentra o maior número de bonelarias, uma vez que “a 

fabricação de bonés começou no bairro na década de 1980 e vem se expandindo de 

forma significativa” (MONTEIRO, 2004, p. 67). As indústrias de bonés provocaram 

mudanças socioespaciais no bairro Paraíba, que se materializaram no espaço 



construído. Para Monteiro (2004, p. 66), tais mudanças “[...] determinaram a quebra 

da estrutura do bairro, que cresce à medida que a indústria de bonés se expande”.

As bonelarias de Caicó se espacializaram

leitura de Morais (1999) 

  Planta 01: Localização espacial das 
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  Elaborado: Carlos Eugênio de Faria/Adaptado pelo Autor
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das bonelarias investigadas evidencia 504.500 peças diversificadas entre bonés, 

chapéus, viseiras, cumbucas18, quepes, boinas, etc. A produção mensal atinge uma 

média 40.346 peças por empresa.  

A empresa Ramalho é maior produtora de bonés dentre as bonelarias do 

campo de estudo, correspondendo a 25,76% da produção, a segunda é a JJ 

Comércio com 16,84%, enquanto isso, a Bonelaria de Dadá apresenta o menor 

índice da produção, equivalente a 1,98% do total. Em posição intermediária, 

identifica-se a Bonelaria Companhia do Boné com 10,50% da produção. Um ponto 

interessante chama a atenção, os três maiores produtores de bonés se localizam 

nos três municípios do recorte espacial. Em primeiro lugar, a Ramalho (Caicó), em 

segundo, JJ Comércio (Serra Negra do Norte) e, em terceiro, Companhia do Boné 

(São José do Seridó). 

A seleção das bonelarias distribuídas espacialmente em vários bairros de 

Caicó levou em consideração que a diferença de localização das unidades 

produtivas tem rebatimentos sobre a lógica da produção e dos instrumentos de 

trabalho, implicando níveis de processos próprios de produção, tecnologia, capital e 

organização espacial (SANTOS, M., 1994). Nesta perspectiva, a pesquisa mostrou 

que cada bonelaria se organiza espacialmente de uma forma, embora as etapas de 

confecção dos bonés sejam semelhantes.  

Os instrumentos de trabalho são organizados de acordo com os níveis de 

produção, com técnicas antigas ou modernas, equipamentos e maquinários 

específicos, capital de giro, organização interna obedecendo a certa coerência na 

produção, cujas máquinas de costura podem ser arrumadas em sequência, lado a 

lado, ou em forma de célula, identificando-se divisões de locais para cada etapa, 

escritório, arte final, almoxarifado, revelação ou bordado, corte, pintura, costura, 

acabamento, embalagem, estocagem. As etapas de montagem do boné podem se 

apresentar todas ordenadas em um único recinto, que pode ser um salão, galpão, 

garagem ou arrumadas nos cômodos da residência. A definição e a caracterização 

das empresas de boné obedecem à mesma ordem estabelecida no quadro de 

informações visto anteriormente. 

                                                           
18

   Modelo de chapéu confeccionado em tecido. 
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A Tecelagem Caicó Ltda-ME, cujo nome fantasia é Bonelaria Caicó, tem, como 

proprietário, Salvino da Costa Filho, que iniciou as atividades no ramo de tecelagem 

de redes, em 1986, no bairro Barra Nova de Caicó, onde funciona hoje a pousada do 

Atlético Clube Corinthians. Com a decadência das tecelagens de redes entre o 

interstício 1980-1990, a opção pela confecção do boné foi uma solução para se 

atenuar a crise. Em 1994, ano em que o boné despontou como um produto rentável, 

um amigo de Salvino da Costa, que fabricava boné, passou a ensiná-lo. Naquele 

momento, em 1994, o corte e a pintura eram feitos na fábrica, e as etapas da costura 

do boné eram realizadas nas residências das costureiras, em máquinas reta 

doméstica19. O processo de produção era caracterizado pelo distanciamento fabril. 

Em média, eram produzidos 300 bonés promocionais diários.  

Nos dias atuais, a Bonelaria Caicó localiza-se em outro local do bairro Barra 

Nova, na Rua Professor Leônidas da Silva, nº 100. A confecção dos bonés é 

organizada no interior da fábrica, exceto o bordado, que é terceirizado por outra 

empresa. O preço do boné promocional, dependendo, se for pintado ou bordado, 

varia entre R$ 1,90 a R$ 2,60. O quadro de funcionários da empresa é composto por 

16 pessoas. Esta empresa fabrica produtos como bonés promocionais, silkados20 e 

bordados, chapéus e viseiras, perfazendo um total de 20.000 peças por mês. 

Integrada à ASFAB, as vantagens do associativismo contribuíram na maior facilidade 

de adquirir matéria-prima, visto que, a partir de ações cooperadas, adquirem tecidos, 

aviamentos e acessórios diretamente do fornecedor. 

A Bonelaria Caicó opera com nove máquinas de costura e investiu em uma 

máquina de costura reta eletrônica e outra de pregar botão. Desde o período do 

início da fábrica, ainda utiliza o estilete na etapa do corte porque economiza muito 

tecido, apesar de dispor de uma máquina específica. A bonelaria possui um 

funcionário que desenvolve e aprimora os desenhos. 

A empresa E. de Brito Tavares Lima-ME, mais conhecida como Bonelaria de 

Dadá, encontra-se situada na própria residência, na Rua Francisco A. Medeiros nº 

09, Conjunto Habitacional Castelo Branco, em Caicó. Francisco Tavares de Lima 

(Dadá), antes de ser boneleiro, exercia as profissões de artesão e pedreiro. No ano 

                                                           
19   Máquina de costura reta familiar, que pode funcionar através do impulso dos pés, ou simplesmente por meio 
de um motor de baixa rotação acoplado à mesma. 
20   Bonés apresentando arte gráfica. 
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de 1985, na profissão de artesão, confeccionava miniaturas de chapéus de couro e 

chaveiros, que eram vendidos nas vaquejadas. Depois de certo tempo, as 

vaquejadas estimularam a fabricação de chapéus normais e cumbuquinhas21 em 

1986.  

A partir de 1990, Dadá passou a confeccionar o boné em casa, produto ligado 

ao mesmo ramo, diferenciando-se apenas nas técnicas de trabalho. Naquele 

período, a imitação de marcas famosas influenciou a produção de bonés, mas 

somente depois é que o boné promocional se firmaria. Iniciara a produção de bonés 

com máquinas industriais reta22, overloque23 e pespontadeira24, com 12 

empregados, em que produzia 3.000 peças por mês. Nos dias atuais, a fábrica opera 

com seis máquinas de costura, retas, overloque, pespontadeira e uma refiladeira25.  

O proprietário relatou que ocorreram mudanças na organização da produção, 

uma vez que o boné era fabricado nas casas das costureiras, e, hoje, é feito em um 

só local; ainda terceiriza a confecção das telas e dos desenhos, no caso dos clientes 

solicitarem, em seus pedidos, o boné de lona velha26 com alguma pintura, marca ou 

propaganda. O produto mais fabricado pela Bonelaria de Dadá, nos dias atuais, é o 

boné de lona velha, confeccionado sem pintura como se fosse o chapéu. A produção 

atinge 10.000 peças por mês ao preço de R$ 2,00, com o trabalho de quatro 

funcionários. A empresa não é vinculada à ASFAB. 

A empresa Só Bonés Confecções Ltda, pertencente aos irmãos Ajácio de 

Medeiros Nogueira, natural de São João do Sabugi (RN), e Adácio Medeiros 

Nogueira, natural de Caicó (RN), foi registrada no ano de 1994. A empresa está 

localizada na Rua José Hermínio nº 607, bairro Paraíba, Caicó. Em 1984, Ajácio de 

Medeiros Nogueira encontrava-se desempregado e resolveu procurar um senhor 

chamado Ernandes, que fabricava chapéus. Passou, então, a observar como se 

produziam chapéus. Após algum tempo, o pai de Ajácio Nogueira comprou umas 

máquinas usadas para organizar uma fábrica para o filho, mas no começo tudo era 

                                                           
21   Pequenos chapéus de tecido. 
22   Máquina industrial costura reta de uma agulha. 
23   Máquina industrial que fecha as partes do tecido, dando um acabamento em forma de correntinha, composta 
de duas facas, as quais aparam as sobras do tecido, ao realizar a costura. 
24   Máquina industrial que opera com costura dupla. 
25   Máquina costura reta industrial com faca tipo refilador. No momento em que a máquina costura, a faca apara 
as bordas do tecido. 
26   Normalmente comprada de caminhoneiro 



produzido artesanalmente. Produzia

funcionava em uma rua pequena e

Certa vez, em 1988, Ajácio Nogueira comprou material em Caruaru (PE) para 

fabricar chapéu, e, no meio da mercadoria, veio um material do tipo náilon dublado 

(tecido com espuma), e não sabia o que fazer com aquele tecido. Decidiu, então, 

desmontar um boné, fazer o corte das partes e montar um

bonés e os encaminhou para vender em uma vaquejada para fazer um teste, em um 

fim de semana. Usava uma logomarca de um cavalo, representando a vaquejada. A 

produção diária em 1988 era de 50

Sem prever que os produtos seriam bem aceitos e que a saída seria rápida, 

decorrido o fim de semana, a pessoa que vendera, procurou mais bonés, e não 

havia mais a mercadoria, já que não havia previsão de que os produtos ser

aceitos. O proprietário decidiu comprar mais material para produzir bonés, e não 

parou mais de fabricar. O pessoal gostou tanto que quando alguém perguntava se 

tinha chapéu, ele respondia “tem só boné”, lembra Adácio de Medeiros Nogueira.

Em 1994, a fábrica produzia somente bonés, e, a partir daí, surgiu a ideia de 

registrar a bonelaria com a d
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1: Bonelaria Só Boné (Caicó)  
Fonte: O Autor (2009) 
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realizadas no interior da fábrica, e as etapas de costura eram externas, isto é, 
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terceirizadas, produzidas com mão de obra familiar, geralmente nas residências das 

costureiras. Em 1994, havia 30 pessoas envolvidas no processo de fabricação. A 

empresa firmou-se em decorrência do aumento da produção e da implantação de 

máquinas industriais. Foi nesse momento que Adácio de Medeiros Nogueira, irmão 

de Ajácio Nogueira, entrou para administrar a empresa.  

Os empresários da Só Boné adotaram uma estratégia de fabricar, com material 

plástico reciclado, alguns acessórios para bonés como a aba, o regulador e o botão, 

instalando uma fábrica de acessórios, denominada Ajaplast, no município de São 

Fernando (RN), distante 19 km de Caicó. Os empresários também montaram um 

tear que fabrica o suador27ou viés e dispõem de uma serigrafia bem estruturada. 

A empresa Só Boné presta serviços de bordados computadorizados a outras 

fábricas de bonés e do ramo de confecções de malhas. Trabalha com bonés 

promocionais, silkados, bordados e chapéus australianos28, produzindo, em média, 

30.000 bonés por mês, ao preço médio de R$ 2,00; não produzem boné de 

magazine porque é muito difícil consolidar uma marca no mercado. Utilizam 

máquinas industriais, máquina de bordar computadorizada e máquina de corte. A 

empresa compra quase toda a matéria-prima em Caicó, mas prefere adquirir o tecido 

tactel dublado com TNT29 em São Paulo, por causa do preço mais acessível.  

Um problema específico que acarreta a queda na produção é o período de 

enchentes, provocadas pelas chuvas excessivas na Região Sudeste.  A crise global 

de 2008-2009 também provocou uma redução na produção de bonés. A empresa 

possui capital de giro e não trabalha com membros da família. O quadro de 

funcionários consta 30 pessoas. A empresa Só Boné comercializa em todo o Brasil. 

Foi uma das primeiras fábricas a ser instalada em Caicó.   

A empresa de bonés F. R. Alves-ME tem, como nome de fantasia, Bonelaria 

Ramalho, e se localiza na Rua Felipe de Araújo Pereira, nº 325, bairro Paraíba em 

Caicó. O proprietário Francisco Ramos Alves é natural de Jardim de Piranhas (RN), 

mas veio residir em Caicó com a família, ocasião em que o seu pai colocou uma 

tecelagem de redes no bairro Paraíba. 

                                                           
27  Viés colocado na parte interna do boné para dar sustentação e conter o suor.  
28  Confeccionado em tecido, apresentando uma aba circular, que contorna todo o chapéu. 
29  Tecido Não Tecido que serve para forrar o tecido para a confecção do boné. 
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Ramos, como é mais conhecido, trabalhava como vendedor de redes, e, em 

1992, decidiu iniciar a confecção de bonés, contando com a ajuda de sua esposa, 

que tinha certa experiência no segmento de fabricação de redes ao aprender com a 

sua mãe, dona Geralda Maria da Silva, senhora dotada de certa vocação no ramo 

têxtil, a qual fabricara, de 1981 a 1999, produtos como: coberta, manta, pano de 

prato, sobretudo, redes de dormir, no bairro Paraíba. Quando começou a 

confeccionar bonés em 1992, Ramos terceirizava algumas etapas da costura nas 

casas das costureiras, mas já incluíra máquinas industriais no processo de 

produção.  

A empresa foi registrada em 1995 e possui vínculo com a ASFAB, que 

viabilizou as relações de trocas entre os fornecedores, quanto ao fornecimento de 

matéria-prima. Ramos sempre procura se atualizar, e, atualmente, dispõe de 28 

máquinas de costura incluindo uma máquina de corte, e outras mais específicas 

como a costura reta transporte duplo30, refiladeira, que apara o bico, e a costura reta 

eletrônica, que ao finalizar a costura, apara as linhas. 

A fábrica produz em média 130.000 peças por mês, entre bonés promocionais, 

silkados, bordados, chapéus e cumbuquinhas, com o trabalho de 62 funcionários. No 

setor de criação e desenhos trabalham três funcionários. Com exceção da 

dublagem, todo o processo de confecção do boné é realizado na fábrica. Ramos 

adquire todos os aviamentos e a dublagem em JAS Aviamentos, empresa 

administrada por um irmão e registrada com o nome de seu pai na razão social. 

A fábrica de bonés Bonelart, registrada em 1996, como Luís Carlos de Araújo-

ME, pertencente aos sócios, Luís Carlos de Araújo e Vandoples Dantas de Araújo 

iniciou as suas atividades de fabricação no ano de 1993. A empresa foi instalada na 

Rua José Vieira de Maria nº 401, no bairro João XXIII, em Caicó, que permanece até 

hoje, funcionando no mesmo local.  

Vandoples Dantas de Araújo, cunhado de Luís Carlos de Araújo, cortava capim 

na granja de sua família, situada próxima ao local, onde seria montada a fábrica de 

bonés. Os dois perceberam que a produção de bonés poderia ser um negócio 

rentável e que tinha futuro.  Em decorrência, os dois sócios decidiram iniciar a 

fabricação de boné, utilizando uma máquina doméstica reta e uma máquina 

                                                           
30   Máquina costura reta reforçada ideal para artefatos de couro e materiais sintéticos e plásticos. 
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overloque chinesinha31 semi-industrial para as etapas da costura. Vandoples Dantas 

contratou sua sobra nas etapas da costura, já que ela havia trabalhado em uma 

fábrica de bonés. Enquanto isso, os dois amigos auxiliavam no corte das linhas e em 

outras fases do processo de produção. No início fabricavam 30 unidades de bonés 

por semana. 

Atualmente, a empresa Bonelart fabrica o equivalente a 50.000 bonés mensais 

entre promocionais e de magazine. O preço do boné promocional custa R$ 1,70. As 

máquinas utilizadas são todas industriais e algumas eletrônicas; possui uma 

máquina de bordar computadorizada. A bonelaria tem, em anexo, uma fábrica de 

reciclagem, que transforma o plástico, depois de triturado, fundido e cortado, em 

abas para boné, que são utilizadas para consumo próprio e para comercialização. A 

produção de bonés de magazine é instalada em outro recinto, vizinho ao da 

produção de bonés promocionais. A empresa tem 30 funcionários e possui recursos 

próprios, utilizando apenas a custódia dos bancos para realizar os seus 

pagamentos.  

A bonelaria de Francisco Oliveira é registrada com a razão social de F. Oliveira 

Filho-ME, localizada à Rua Esperidião Elói de Medeiros nº 457, bairro João XXIII, em 

Caicó. Francisco Oliveira, natural de Caicó, era motorista de táxi antes de entrar no 

segmento de bonés. No entanto, ressaltou que o trabalho de taxista era instável. 

Certo dia, um cunhado seu, que trabalhava na Só Boné, indicou-o para trabalhar na 

fábrica. Adquiriu experiência e passou a fabricar os próprios bonés em 1994, porque 

naquele período a bonelaria era o auge em Caicó. Francisco Oliveira iniciara a 

produção em casa com apenas duas máquinas reta doméstica e três pessoas, dois 

sendo membros da família e um pintor de fora, os quais fabricavam 500 (quinhentas) 

peças por semana. O boné produzido era chamado bonés de feira, geralmente 

representando ou imitando marcas famosas. Em 1998, a bonelaria foi registrada, 

mas não é ligada à ASFAB. A empresa funciona em um prédio, onde trabalham 14 

funcionários, em que se presenciam 11 máquinas de costura industrial operando na 

produção. 

                                                           
31  Máquina específica para costurar malhas e tecidos (leves e médios). Quando fecha duas partes do tecido, 
simultaneamente, costura, corta o excesso e dá um acabamento em forma de corrente. 
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No momento, a fábrica não investe em novos equipamentos e maquinários. 

Francisco Oliveira relatou que houve algumas inovações técnicas no processo de 

produção, como a mudança na fabricação do fundo do boné; e a costura de pregar o 

suador no bico se tornou mais viável, graças à aquisição de um guia, que prega os 

dois, simultaneamente. A etapa de elaboração do desenho é desempenhada pelo 

seu filho e a fase do bordado é terceirizada.  Entre as bonelarias visitadas, esta foi a 

única em que se verificou somente homens trabalhando. A empresa fabrica apenas 

bonés promocionais silkados ou bordados, com uma produção de 15.000 peças por 

mês, que varia de preço entre R$ 1,80 a R$ 2,00.  

A Companhia do Boné tem como razão social J. Dantas Bonés-ME e se 

encontra situada na Rua Antônio Pretinho nº 87, Centro, São José do Seridó (RN). 

Jaedson Dantas, proprietário e atual presidente da ASFAB, natural do referido 

município, entrou no segmento de confecção de bonés em 1996. Trabalhava como 

agropecuarista e decidiu fabricar bonés, visando complementar a renda familiar e 

gerar emprego. Nessa iniciativa fez um empréstimo no Banco do Nordeste para 

adquirir quatro máquinas. Como havia familiares no segmento, estes prestaram 

assessoria na implantação da fábrica, que no início era informal. No começo da 

fábrica, três funcionários trabalhavam nas etapas da confecção dos bonés, 

produzindo 1.000 peças por mês.  

A bonelaria Companhia do Boné tem em seu quadro funcional 44 empregados, 

produzindo em torno de 53.000 peças mensais, em 10 modelos diferentes, entre 

bonés promocionais e de magazine, silkados e bordados, camisetas, chapéus, 

viseiras, gorros e boinas. A bonelaria ainda terceiriza o corte a laser em Santa Cruz 

do Capibaribe (PE) e em Natal (RN). Tem um funcionário que elabora os desenhos. 

No boné de magazine utiliza a marca própria Loc Boy. 

 Atualmente, cerca de 70% da sua produção é de bonés promocionais e o 

restante é fabricado para outras marcas que terceirizam a produção. Uma parcela da 

produção é direcionada para lojas de artesanato e casas de artigos esportivos. O 

preço do boné promocional é R$ 2,00, o de magazine R$ 5,00, o chapéu R$ 3,00 e a 

boina R$ 7,00. No processo de produção utiliza 32 máquinas, inclusive duas de 

bordados computadorizados e um balancim (máquina de corte) (FOTO 02). 

 



Foto 0
Boné (São José do S
Fonte: O Autor (2010)

 
 

A Bonelaria AG Bonés tem como razão social M. das Graças Pereira Ribeiro

ME, situada na Rua Francisco Dantas Medeiros, nº 05, no Conjunto

Castelo Branco, em Caicó. Os proprietários Agripino Cunha Ribeiro e Maria das 

Graças Pereira Ribeiro iniciaram a fabricação de bonés em 1995. Agripino Cunha, 

natural de Araruna (PB), é técnico agrícola e veio trabalhar na Cooperativa 

Agropecuária de Caicó (COACAL). Sua esposa, Graça Pereira, trabalhava no setor 

de costura em uma bonelaria e adquiriu conhecimento e experiência nesse 

segmento, que trazia boas oportunidades. Agripino Cunha percebeu que sua esposa 

tinha um saber-fazer em bonés e o

No início do processo de produção, a fábrica, que funcionava dentro dos 

cômodos da própria residência, tinha seis funcionários e confeccionava, em média, 

de 12.000 a 15.000 bonés mensais, com uma máquina 

máquina costura reta industrial, uma máquina overloque e uma máquina 

pespontadeira. 

A empresa AG Bonés faz parte da ASFAB, e, a partir desta integração, 

ampliou-se o relacionamento e a rede de contato com os fornecedores, através da 

compra conjunta, na qual barganha os preços das matérias

empresa investiu em uma máquina de corte do tipo balancim, mas ainda utiliza o 

estilete manual na etapa do corte. A produção mensal é de 35.000 peças entre 

bonés e chapéus, contando com a mão 

 

2: Máquina de corte balancim na Companhia do 
Boné (São José do Seridó) 
Fonte: O Autor (2010) 

A Bonelaria AG Bonés tem como razão social M. das Graças Pereira Ribeiro

ME, situada na Rua Francisco Dantas Medeiros, nº 05, no Conjunto

Castelo Branco, em Caicó. Os proprietários Agripino Cunha Ribeiro e Maria das 

Graças Pereira Ribeiro iniciaram a fabricação de bonés em 1995. Agripino Cunha, 

natural de Araruna (PB), é técnico agrícola e veio trabalhar na Cooperativa 

ária de Caicó (COACAL). Sua esposa, Graça Pereira, trabalhava no setor 

de costura em uma bonelaria e adquiriu conhecimento e experiência nesse 

segmento, que trazia boas oportunidades. Agripino Cunha percebeu que sua esposa 

fazer em bonés e o associou à ideia de fabricá-los.

No início do processo de produção, a fábrica, que funcionava dentro dos 

cômodos da própria residência, tinha seis funcionários e confeccionava, em média, 

de 12.000 a 15.000 bonés mensais, com uma máquina doméstica com moto

costura reta industrial, uma máquina overloque e uma máquina 

A empresa AG Bonés faz parte da ASFAB, e, a partir desta integração, 

se o relacionamento e a rede de contato com os fornecedores, através da 

na qual barganha os preços das matérias-primas e acessórios. A 

empresa investiu em uma máquina de corte do tipo balancim, mas ainda utiliza o 

estilete manual na etapa do corte. A produção mensal é de 35.000 peças entre 

tando com a mão de obra de 20 funcionários, incluindo alguns 
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panhia do 

A Bonelaria AG Bonés tem como razão social M. das Graças Pereira Ribeiro-

ME, situada na Rua Francisco Dantas Medeiros, nº 05, no Conjunto Habitacional 

Castelo Branco, em Caicó. Os proprietários Agripino Cunha Ribeiro e Maria das 

Graças Pereira Ribeiro iniciaram a fabricação de bonés em 1995. Agripino Cunha, 

natural de Araruna (PB), é técnico agrícola e veio trabalhar na Cooperativa 

ária de Caicó (COACAL). Sua esposa, Graça Pereira, trabalhava no setor 

de costura em uma bonelaria e adquiriu conhecimento e experiência nesse 

segmento, que trazia boas oportunidades. Agripino Cunha percebeu que sua esposa 

los. 

No início do processo de produção, a fábrica, que funcionava dentro dos 

cômodos da própria residência, tinha seis funcionários e confeccionava, em média, 

doméstica com motor, uma 

costura reta industrial, uma máquina overloque e uma máquina 

A empresa AG Bonés faz parte da ASFAB, e, a partir desta integração, 

se o relacionamento e a rede de contato com os fornecedores, através da 

primas e acessórios. A 

empresa investiu em uma máquina de corte do tipo balancim, mas ainda utiliza o 

estilete manual na etapa do corte. A produção mensal é de 35.000 peças entre 

funcionários, incluindo alguns 
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parentes. A etapa do desenho é elaborada por uma funcionária art finalista, 

Rosemary Dantas da Silva, que trabalha, há 12 anos, nesta função.  

A empresa de bonés G. S. Junqueira-ME é de propriedade de Geraldo 

Saturnino Junqueira, natural de Serra Negra do Norte. Ao se aposentar como 

Sargento do Exército, Geraldo Saturnino sentiu vontade de continuar trabalhando e 

viu que o boné era um produto viável. O nome fantasia da empresa é Bonelaria São 

Geraldo, integrada à ASFAB, encontrando-se localizada na Rua Professor Viana, nº 

1067, no bairro Paraíba de Caicó, produzindo atualmente 22.000 peças mensais, 

entre bonés promocionais, silkados e bordados, chapéus e viseiras, sendo que o 

preço do boné promocional varia entre R$ 1,80 a R$ 3,30. A empresa conta com 18 

funcionários e 13 máquinas industriais operando na confecção do boné. 

Com exceção da elaboração do desenho, o qual é terceirizado por um sobrinho 

do referido empresário, residente no próprio bairro, as etapas de corte e costura são 

organizadas no interior da fábrica, instalada no local de uma antiga tecelagem de 

rede do pai do empresário, sendo que a serigrafia funciona em outro prédio, em 

frente à fábrica de boné. Apesar de a estrutura física da fábrica atender à demanda, 

a Bonelaria São Geraldo investe em novas técnicas de produção, quando 

necessárias. Alguns acessórios e aparelhos ainda são utilizados deste o início da 

implantação da fábrica. 

No ano de 2002, a fábrica São Geraldo foi à única bonelaria do Brasil a 

participar da atualização do livro de Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), 

objetivando mostrar todo o processo de produção de bonés, em Natal (RN). A última 

atualização do livro da CBO ocorrera em 1975.  

A empresa Bonelaria Dantas, registrada com o nome da proprietária Maria de 

Fátima Dantas de Araújo-ME está localizada na Rua Pedro Velho, nº 610, Centro, 

Caicó. Maria de Fátima Dantas de Araújo, natural de Caicó, iniciou as atividades no 

ramo de confecção de bonés em 1989, firmando-se neste segmento em 1995. Antes 

de entrar para o segmento de bonés, Fátima Dantas era proprietária de uma 

tecelagem de panos de prato, situada no bairro João XXIII no referido município, e 

exercia, também, a função de cabeleireira. 

Em 1984, Fátima Dantas vendeu um televisor e uma bicicleta, visando comprar 

um tear para seu esposo Vanderli Dantas de Araújo (in memoriam), que se 

encontrava desempregado. A partir da aquisição do tear, iniciaram-se as atividades 
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na tecelagem, que se denominava Tecelagem Dantas. Na medida em que ganhava 

dinheiro com o corte de cabelos, a empresária investia na tecelagem, comprando o 

fio, que servia de matéria-prima para tecer o pano de prato.  

No ano de 1989 começou a ter uma visão no boné porque a procura era maior 

que a oferta, e, no período de campanhas eleitorais, vendia-se bastante o produto. 

Passou a terceirizar o corte do boné, sendo que a confecção da touca (copa) se 

realizava nas residências com as costureiras, em máquinas retas domésticas.  

Fabricava o boné promocional, mas a quantidade produzida era irrisória, cerca de 

500 (quinhentas) peças por semana. Porém, naquele momento, o forte ainda era a 

tecelagem de pano de prato. 

A partir de 1995, a empresa investiu em máquinas de costura industriais, e a 

produção de bonés ampliou-se consideravelmente.  Naquele período, a bonelaria 

contava com um número de 10 funcionários. Em decorrência do falecimento de seu 

esposo em 2002, Fátima Dantas teve que administrar sozinha a bonelaria. Passados 

alguns meses, conheceu Francisco Sena, seu futuro esposo, que lhe ajudaria a 

administrar e modernizar a empresa. 

Durante o período de 1984 a 2002 a tecelagem e a bonelaria cresceram 

bastante, mas não se modernizaram, já que não dispunham de capital suficiente 

para investir em novos equipamentos. A partir de 2003, o pano de prato foi 

substituído definitivamente pelo boné, quando os empresários passaram a investir 

em novos equipamentos, máquinas e acessórios para modernizar a linha de 

produção.  O objetivo de tal investida priorizava a qualidade do boné, na perspectiva 

de enfrentar a concorrência do produto de Apucarana (PR) e da China.  

A Bonelaria Dantas é registrada na ASFAB. Neste sentido, o associativismo 

ajudou bastante no processo de modernização e qualificação, tendo em vista que 

trouxe uma consultoria de Apucarana (PR), com a finalidade de dar treinamentos 

nas bonelarias nos setores de corte, serigrafia e costura. 

A proprietária começou a perceber que alguns clientes procuravam o boné de 

loja. Em um município como Caicó, onde se fabricava tanto boné, não havia o 

produto disponível para se vender em lojas e nas próprias bonelarias, considerando 

que a produção era direcionada ao boné promocional, sob encomenda. Portanto, 

não havia bonés de loja. A empresa, então, investiu no boné de magazine em 2009, 

organizando uma loja ao lado da fábrica em 2010, onde se pode encontrar a 
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exposição do boné com marca própria denominada Commando.co., produzido com 

bordado de alta definição e qualidade, em máquina computadorizada. Na loja 

encontram-se vários modelos de bonés como estilo urbano, country, feminino, 

infantil, boina, o chapéu australiano com saia protetora, dentre outros (FOTO 03). 

 

 
Foto 03: Bonés expostos na loja da Bonelaria Dantas 
(Caicó) 

      Fonte: O Autor (2010) 
 

 

No ano de 2010, os empresários ressaltaram que a Bonelaria Dantas se 

encontrava tecnicamente desenvolvida, ao se comparar com as outras unidades 

fabris de Caicó. A linha de produção conta com 36 máquinas de costura industriais, 

uma máquina pneumática de pregar botões, uma máquina que limpa as sobras de 

fios e três máquinas de bordado computadorizado (inclusive uma de 12 cabeças).  

Na serigrafia existem oito máquinas, destacando-se a máquina de misturar tinta e a 

de lavar as telas com água e querosene.  No setor de corte há duas máquinas, duas 

mesas de pintura. A empresa possui um escritório informatizado, com 

computadores, notebooks, aparelhos de fax e telefones. No geral, a bonelaria possui 

211 equipamentos. A empresa investe sempre em novas tecnologias e 

equipamentos específicos à produção, buscando se padronizar para atender às 

exigências do mercado.  

Quanto ao desenho das logomarcas, é realizado por dois funcionários, sendo 

que a função de estilista é desempenhada pela própria empresária. A Bonelaria 
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Dantas possui mão de obra qualificada, contando com 40 funcionários, metade do 

sexo feminino e a outra metade do sexo masculino, todos com carteira assinada. 

O principal mercado consumidor do boné promocional é o estado de 

Pernambuco. Quanto ao boné de magazine, é comercializado em Uberlândia (MG), 

Brasília (DF), Piauí, São Paulo e Rio de Janeiro. O boné mais comercializado é o 

promocional com o preço médio de R$ 2,70, equivalendo a 60% da produção; em 

segundo lugar vem o boné magazine com o preço médio de R$ 5,00, conferindo 

uma produção de 30%; depois vêm os chapéus e as viseiras com 10% da produção.  

A empresa produz uma média mensal de 34.500 bonés, mas tem capacidade 

de produzir até 60.000 peças por mês, faturando R$ 81.557,65, perfazendo um total 

de 414.319 bonés/ano e um faturamento de R$ 978.691,83 por ano. A matéria-prima 

básica é quase toda adquirida em Caicó, enquanto uma parte, mais específica ou 

diferenciada, procede de Apucarana (PR). Com relação às máquinas industriais, 

procedem de São Paulo (SP) e de Blumenau (SC). 

A razão social da bonelaria JJ Comércio, fundada em 2007, é J. J. A. Vieira-

ME, que se encontra na Rua Aristides Alves de Moura, Centro, Serra Negra do Norte 

(RN). A fábrica não é integrada à ASFAB e funciona com 30 máquinas e 40 pessoas, 

produzindo cerca de 80.000 a 90.000 bonés promocionais por mês no valor de R$ 

1,90. O desenho é feito por um profissional da empresa. A empresa tem uma 

máquina de dublar tecidos, e, atualmente, não vem investindo em novas técnicas de 

produção. 

A empresa M. Dantas dos Santos-ME, instalada na Rua Nelson Faria nº 282, 

Centro, Serra Negra do Norte, tem, como nome fantasia, Mandala Confecções, e 

proprietários, Jamaildo Juvenal de Araújo, agrônomo, e sua esposa Marlete Dantas 

de Araújo, costureira. Marlete Dantas nunca pensou em fazer boné, mas resolveu 

fazer o chapéu e a cumbuca através de uma pessoa de Caicó que a ensinou, com o 

objetivo de ajudar financeiramente a um dos seus irmãos. Contudo, a proprietária 

ficou endividada em decorrência de ajudar o irmão. Depois, outro irmão ofereceu 

ajuda, e ela fabricou o melhor chapéu de Serra Negra do Norte.  

No começo da fabricação, em 2007, a Mandala Confecções contratou cinco 

pessoas que não sabiam fazer nada. Assim, teve que ensinar todo o processo de 

produção. A fábrica chegou a produzir o equivalente a 35.000 cumbucas por mês. 

Os produtos fabricados, nos dias atuais, somam 20.000 peças por mês entre o boné 
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promocional, com uma produção mensal de 10.000 peças, variando o preço entre 

R$ 1,70 e 1,80; chapéus australianos são 5.000 peças por mês, no valor de R$ 2,30; 

e quepes, cuja produção mensal atinge 5.000 peças, variando entre R$ 1,70 e R$ 

3,00. 

A empresa Mandala Confecções foi registrada em 2008 e funciona na 

residência dos proprietários; não pertence a nenhuma associação, trabalha com 12 

funcionários e 11 máquinas de costura, incluindo a de corte, e não investe em novos 

equipamentos por falta de capital. Quanto à etapa do desenho, é feita pelo 

proprietário, e, com relação ao corte do chapéu australiano, é realizado com estilete, 

com mão de obra vinda de Caicó. No Cadastro do Setorial de Bonelarias da Região 

do Seridó realizado pelo SEBRAE, o nome fantasia desta empresa é registrado 

como Martec, mas em entrevista realizada com os proprietários em setembro de 

2010, destacaram, como nome fantasia, Mandala Confecções. 

No registro das bonelarias selecionadas, verificou-se que três empresas 

exerciam atividades ligadas ao ramo têxtil: de tecelagem de redes, a Bonelaria Caicó 

e a Ramalho; e de pano de prato, a Bonelaria Dantas. Os proprietários destas 

empresas substituíram o ramo têxtil pelo ramo de confecção, isto é, das tecelagens 

por bonelarias. Outras duas empresas, a de Dadá e Só Boné, iniciaram suas 

atividades na confecção de chapéus, e, depois, migraram para a confecção de 

bonés. Neste caso, não houve mudanças de ramo, mas de segmentos. 

Nas bonelarias Companhia do Boné, AG Bonés e Mandala Confecções, 

existem características semelhantes entre os seus proprietários, pois, além de 

boneleiros, desempenham a profissão no setor agropecuário. Na Companhia do 

Boné, Jaedson Dantas é agropecuarista; na AG Bonés, Agripino Cunha Ribeiro é 

técnico agrícola; e na Mandala Confecções, Jamaildo Juvenal de Araújo é 

agrônomo. Na Bonelaria São Geraldo, o empresário Geraldo Saturnino Junqueira é 

aposentado como sargento do exército. Já Francisco Oliveira era taxista. Referente 

ao proprietário da empresa JJ Comércio, não relatou a sua profissão anterior ou 

outra complementar a de boneleiro. 
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3.2 A INSTÂNCIA DA PRODUÇÃO PROPRIAMENTE DITA: ETAPAS DA MATÉRIA-
PRIMA, MÃO DE OBRA E ESTOCAGEM 
 

 

A instância da produção propriamente dita se refere ao trabalho necessário à 

confecção do boné, provocando uma dinâmica de fluxos e criando um intercâmbio 

geograficamente próximo, cuja comunicação direta entre os agentes viabiliza a 

socialização, nos municípios produtores, de conhecimentos e informações sobre o 

surgimento de novas matérias-primas, equipamentos e técnicas específicas à 

fabricação de um boné mais rentável e de boa qualidade para concorrer no 

mercado. O trabalho de montagem do boné é realizado no local, e se caracteriza 

pela apropriação de objetos que associam componentes técnicos, científicos e 

informacionais do período histórico atual, e pelas ações desenvolvidas por um 

conjunto de pessoas, que se envolvem permanentemente no processo de 

fabricação, condicionando os elementos indispensáveis à realização das etapas da 

matéria-prima, mão de obra e estocagem.  

 

 

3.2.1 Matéria-prima 
 

 

Para se entender a etapa da matéria-prima, de acordo com Santos, M. (1994), 

torna-se necessário verificar vários itens como o local de origem ou procedência, 

formas de transportes e tipo de veículo transportador. No caso do circuito espacial 

de produção da atividade boneleira, a matéria-prima se divide em várias subetapas, 

desde a aquisição da cor e da textura do tecido, até o processo de transformação ou 

forragem do tecido, isto é, da dublagem, passando pela seleção das linhas e dos 

fios, das tintas, acessórios como aba, reguladores, botões, velcro ou fivela, dentre 

outros.  

Quanto à origem da matéria-prima, pesquisaram-se os principais itens 

utilizados pelas bonelarias de Caicó e de São José do Seridó vinculadas à ASFAB 

no processo de confecção dos bonés, desde os tecidos, aviamentos, peças, 

máquinas, equipamentos e acessórios (QUADRO 02). 
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Matérias-primas, equipamentos e 
acessórios 

Origem 

Tecidos  Caicó (RN), São Paulo (SP), Espírito 
Santo, Caruaru (PE),  
Minas Gerais, Aracajú (SE) 

Tintas e corantes Caicó, São Paulo (SP), Apucarana 
(PR), Ceará 

Linhas e fios Caicó, São Paulo 
Peças, aparelhos, guias e acessórios Caicó, São Paulo e Apucarana 
Viés e carneira  Caicó, Apucarana 
TNT  Caicó, Caruaru, Rio Grande do Sul 
Abas, reguladores, botões plásticos Caicó 
Velcro Caicó, Apucarana 
Fivelas de metal, ilhós Caicó, Apucarana 
Máquinas industriais e equipamentos Caicó, São Paulo (SP), Blumenau 

(SC), 
Itália e China 

Quadro 02: Origem das matérias-primas, equipamentos e acessórios das bonelarias integradas à 
ASFAB 
Fonte: Pesquisa de campo (2009 – 2010) 
Elaborado: O Autor 
 
 

Com relação as oito bonelarias pertencentes à ASFAB, verificou-se que todos 

os itens são encontrados no município de Caicó, destacando-se como o principal 

distribuidor de matérias-primas para este segmento. Esta situação evidencia que as 

bonelarias encontram todos os artigos necessários à confecção de boné localmente, 

em dubladoras, lojas de máquinas e aviamentos. Entretanto, algumas empresas 

preferem comprar alguns produtos diretamente do fornecedor por causa dos preços 

mais acessíveis. Em primeiro lugar, vêm Apucarana (PR) e São Paulo, depois 

Caruaru (PE), Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

China como fornecedores de matérias-primas para as bonelarias. 

Quanto à comercialização dos tecidos, apesar de Caicó fornecer tanto o tecido 

brim (composição 100% algodão), como o sintético, que pode ser o tactel32, oxford33,  

seis bonelarias como a Dantas, Ramalho, AG Bonés, Só Boné, Bonelart e 

Companhia do Boné preferem adquiri-los em outros estados: São Paulo, 

Pernambuco, Espírito Santo e Sergipe. Graças ao poder do associativismo, estas 

empresas de bonés negociam preços mais acessíveis com os fornecedores. Em 

                                                           
32   Tecido composto de fibra sintética. 
33   Tecido 100% poliéster empregado comumente em roupas sociais. 
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contraposição, apenas duas bonelarias da associação compram os tecidos somente 

em Caicó: São Geraldo e Bonelaria Caicó. Dentre as empresas analisadas, três 

fabricam o viés, a Só Boné, AG Bonés e a Bonelaria Dantas. E apenas duas 

empresas produzem a aba, a Só Boné e a Bonelart. A empresa Só Boné ainda 

produz o regulador e o botão, ambos com material plástico. 

Ao se analisarem as informações fornecidas pelas bonelarias de Francisco 

Oliveira e a de Dadá (Francisco Tavares), localizadas em Caicó, constatou-se que 

todos os itens são adquiridos em Caicó, ou seja, estes proprietários não buscam 

matéria-prima em outro mercado que não seja o próprio município, porque tudo de 

que necessitam encontram concentrado no local da produção. Portanto, como todos 

os itens da matéria-prima são de Caicó, não se expôs os dados porque as 

informações seriam todas repetitivas.  

As bonelarias adquirem máquinas industriais e equipamentos em Caicó, que 

dispõe de duas lojas, a Alvorada Máquinas e JR Máquinas, ambas localizadas no 

Centro, cujos comerciantes compram máquinas em São Paulo (SP), a maioria 

procedente da China. Marcas Chinesas como Jack, Gemsy, Sun Special, dentre 

outras, de boa qualidade, importadas por grandes empresas, situadas em São Paulo 

capital, como Belém Máquinas e Ribermak, consolidam-se no mercado brasileiro 

pelos custos mais acessíveis, competindo com marcas japonesas bem conhecidas e 

de ótima qualidade, Kansay, Siruba, e marcas alemã com Pfaff e Singer, dentre 

outras, às quais apresentam custos mais elevados. Algumas máquinas e 

equipamentos procedem de Blumenau (SC). 

No município de Serra Negra do Norte existe cerca de 15 bonelarias entre 

formais e informais. Devido às dificuldades encontradas na coleta de informações 

neste município, só foi possível pesquisar duas bonelarias, a Mandala Confecções, 

organizada na própria residência do proprietário Jamaildo Juvenal de Araújo, e a JJ 

Comércio, administrada por Jader Jammes de Araújo Vieira, a qual funciona em um 

prédio no centro de Serra Negra do Norte. A aquisição de matérias-primas e 

mercadorias das duas bonelarias do citado município possui características 

peculiares (QUADRO 03). 
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Matérias-primas, equipamentos e 
acessórios 

Origem 

Tecidos  Caicó (RN), Caruaru (PE) 
Tintas e corantes Caicó, Caruaru  
Linhas e fios Caicó 
Peças, aparelhos, guias e acessórios Caicó 
Viés e carneira  Serra Negra do Norte (RN) 
TNT  Serra Negra do Norte e Rio Grande do 

Sul 
Abas, reguladores, botões plásticos Serra Negra do Norte e Caicó 
Velcro Caicó e Caruaru 
Fivelas de metal, ilhós Caicó 
Máquinas industriais e equipamentos Patos (PB) 
Quadro 03: Origem das matérias-primas, equipamentos e acessórios das bonelarias de Serra Negra 
do Norte 
Fonte: Pesquisa de campo (2009 – 2010) 
Elaborado: O Autor 
 

Entre os 10 itens mais utilizados como matéria-prima pelas bonelarias de Serra 

Negra do Norte, sete dentre eles se compram em Caicó. Um aspecto interessante 

que se pode observar é que três itens da matéria-prima são encontrados em Serra 

Negra do Norte, o viés ou suador, TNT e artigos plásticos como aba, reguladores e 

botões plásticos.  

A partir de algumas informações concedidas por Jamaildo Juvenal de Araújo, 

proprietário da Mandala Confecções, a pessoa de Lenilson Mariz tem uma dubladora 

e produz a aba do boné, o viés, e comercializa o TNT. Em se tratando do tecido, os 

fabricantes de bonés adquirem em outros lugares, sendo que a etapa da dublagem 

pode ser feita nas quatro dubladoras localizadas no referido município, dependendo 

da escolha de cada boneleiro pelas unidades industriais prestadoras deste serviço. 

Os boneleiros buscam em Caruaru (PE), tecidos, tintas e velcro. A bonelaria JJ 

Comércio compra o TNT direto do Rio Grande do Sul, e a Mandala Confecções 

adquire máquinas e equipamentos no município de Patos (PB). 

A forma de transporte comumente usada pelos fornecedores das bonelarias de 

Caicó, localizados em outros lugares do país, é a via terrestre, tendo, como principal 

transportador, normalmente, o caminhão. Esta forma de transporte é a mais utilizada 

no território brasileiro, responsável pela circulação de bens e produtos que geram 

emprego e renda no país.  
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Existem filiais de transportadoras que utilizam veículo tipo caminhão, 

localizadas em Caicó, que, geralmente, realiza o itinerário São Paulo (SP) – Caicó, 

uma das principais vias de distribuição de insumos para as bonelarias, como 

também de outros lugares como é o caso da Zeagostinho Logística, Transporte e 

Distribuição, cuja matriz é em Mossoró (RN) e as filiais se dispersam por São Paulo 

(SP), Natal (RN), Currais Novos (RN), Caicó (RN), Fortaleza (CE) e Belo Horizonte 

(MG). Atualmente foram instaladas mais três filiais em Recife (PE), Salvador (BA) e 

Aracajú (SE).  

As mercadorias que vêm de Apucarana (PR) e do Rio Grande do Sul são 

transportadas por empresas da própria Região Sul. Em Blumenau (SC) a 

transportadora mais conhecida é a Ramthun, que efetua a distribuição das 

mercadorias em Natal e no interior do estado do Rio Grande de Norte. Uma segunda 

forma de transporte utilizada pelos fornecedores distantes é o caminhão particular ou 

fretado. Quem usufrui deste serviço é a Companhia do Boné de São José do Seridó.  

Todas as bonelarias pesquisadas de Caicó que compram em suas dubladoras 

e em seus estabelecimentos recebem suas mercadorias em moto com reboque pela 

questão da rapidez na entrega e devido aos baixos custos gastos com o 

combustível. No caso do transporte das mercadorias feitas em moto com reboque, o 

cliente não paga o frete. Nas outras formas de transporte como o caminhão 

particular e a transportadora, o frete é pago pelo cliente34. 

Quando compra suas mercadorias em Caicó, a empresa Mandala Confecções 

de Serra Negra do Norte recebe por meio de veículos tipo van, que fazem o percurso 

Caicó – Serra Negra do Norte, ou seja, os fornecedores do segmento de bonés 

terceirizam a entrega dos insumos e acessórios por meio deste transporte 

alternativo.  

Portanto, os dados analisados, seguidos de sua interpretação, com relação à 

procedência da matéria-prima e acessórios para bonelarias dos municípios de Caicó, 

Serra Negra do Norte e São José do Seridó, justificam a constituição de um circuito 

espacial de produção local, compreendendo o uso do território através da dinâmica 

de fluxos de pessoas, mercadorias, produtos em permanente circulação. 

 

                                                           
34   Quando o frete é pago pelo fornecedor é Cost Insurance Freght (CIF) - (pago). Quando o frete é pago pelo 
cliente é Free On Board (FOB) - (a pagar). 
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3.2.2 Mão de obra  
 

 

A mão de obra é outra etapa inserida na produção propriamente dita, na qual 

envolve o trabalho direto e os aspectos técnicos da confecção do boné. Com base 

em Santos, M. (1994), explica-se que, na etapa da mão de obra, é importante 

identificar a qualificação, origem, variação das necessidades nos diferentes 

momentos da produção.  

Em se tratando da qualificação da mão de obra, nas bonelarias de Caicó 

relacionadas à ASFAB, os proprietários ressaltaram que possuem funcionários, os 

quais passaram por treinamento ou curso de qualificação profissional. Este tipo de 

qualificação, a que se referem os boneleiros, é mais atribuído à questão da 

experiência, mais do que o treinamento especializado, no processo de montagem de 

boné.  

Um caso peculiar verificou-se na bonelaria de Dadá. Caso receba algum 

pedido de bonés cujo atendimento os quatro únicos funcionários não deem conta da 

sua produção, procura contratar alguém com experiência, e, quando não encontra, 

ele, o próprio Francisco Tavares (Dadá), ensina várias etapas ao novo funcionário, 

que inicia aparando linhas, e depois, de dois ou três dias, já o coloca nas etapas da 

costura. Francisco Tavares relatou que os jovens costureiros, seja homem ou 

mulher, aprendem todas as etapas da costura, pois, na ausência de algum 

funcionário, outro retoma o lugar daquele faltoso. Os funcionários aprendem as 

etapas com rapidez e facilidade porque o saber-fazer, no ramo de confecção, está 

impregnado na própria cultura do Seridó.  

Nas bonelarias situadas em Caicó, tanto as da ASFAB com as não associadas, 

a mão de obra é oriunda de todo o município. Em São José do Seridó e em Serra 

Negra do Norte, a mão de obra é proveniente dos respectivos municípios. Apenas na 

Mandala Confecções, identificou-se que um tipo de mão de obra é originário de 

Caicó, a que faz o corte do chapéu de modelo australiano. Por se tratar de um 

chapéu que exige técnicas específicas de corte manual, com estilete, o tecido 

cortado em máquina, com disco ou com faca, é muito desperdiçado. Neste sentido, o 

funcionário de uma bonelaria de Caicó se desloca até Serra Negra do Norte para 

realizar a etapa do corte, quando se trata da confecção do chapéu australiano. A 



questão da localização da mão de obra é bem distribuída espacialmente

bairros de Caicó (PLANTA 02

 

  Planta 02: Localização espacial
    Fonte: Pesquisa de campo 
    Elaborado: Carlos Eugênio de Faria/Adaptado pelo A
     

• A localização nas quadras não corresponde ao ponto exato da mão de obra
 

Dentre as nove bonelarias pesquisadas em Caicó, quatro dispõem de mão de 

obra vinda do bairro Paraíba, destacando

AG Bonés. O bairro Boa Passagem, n

concentração de mão de obra, citado em três bonelarias, a Dantas, Ramalho e AG 

Bonés. A bonelaria de Dadá e a AG Bonés, por se localizarem no Conjunto 

Habitacional Castelo Branco, absorve mão de obra desta área, e do b

adjacente, Nova Descoberta.  A mão de obra das bonelaria

zona oeste, dos bairros João XXIII, Paulo VI, Soledade, Barra Nova e Barra Nova II

LEGENDA 
Localização da mão de 

obra 

 

questão da localização da mão de obra é bem distribuída espacialmente

PLANTA 02). 

espacial da mão de obra das bonelarias em Caicó –
 (2009 – 2010) 

ênio de Faria/Adaptado pelo Autor 

localização nas quadras não corresponde ao ponto exato da mão de obra

Dentre as nove bonelarias pesquisadas em Caicó, quatro dispõem de mão de 

obra vinda do bairro Paraíba, destacando-se a São Geraldo, Ramalho, Só Boné e 

AG Bonés. O bairro Boa Passagem, na zona norte, vem em segundo lugar em 

concentração de mão de obra, citado em três bonelarias, a Dantas, Ramalho e AG 

Bonés. A bonelaria de Dadá e a AG Bonés, por se localizarem no Conjunto 

Habitacional Castelo Branco, absorve mão de obra desta área, e do b

adjacente, Nova Descoberta.  A mão de obra das bonelarias 

zona oeste, dos bairros João XXIII, Paulo VI, Soledade, Barra Nova e Barra Nova II

Localização da mão de 
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questão da localização da mão de obra é bem distribuída espacialmente entre os 

– Planta de Caicó 

localização nas quadras não corresponde ao ponto exato da mão de obra 

Dentre as nove bonelarias pesquisadas em Caicó, quatro dispõem de mão de 

se a São Geraldo, Ramalho, Só Boné e 

a zona norte, vem em segundo lugar em 

concentração de mão de obra, citado em três bonelarias, a Dantas, Ramalho e AG 

Bonés. A bonelaria de Dadá e a AG Bonés, por se localizarem no Conjunto 

Habitacional Castelo Branco, absorve mão de obra desta área, e do bairro 

 procede, ainda, da 

zona oeste, dos bairros João XXIII, Paulo VI, Soledade, Barra Nova e Barra Nova II. 
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Do exposto, observou-se uma concentração de mão de obra no bairro Paraíba. 

Monteiro (2004) afirma que a reorganização do espaço do bairro Paraíba de Caicó 

se intensificou a partir da introdução de atividades produtivas como chapelaria, 

bonelaria e indústria de pré-moldados, dentre outras, as quais encontraram um 

espaço adequado para o seu desenvolvimento. A disseminação destas atividades 

impulsionou mudanças socioespaciais no bairro, tendo em vista que propiciaram a 

formação de um capital de giro para a sua população, já que se apropriaram de mão 

de obra excedente no local (MONTEIRO, 2004).  

Quase todas as fábricas de bonés investigadas nos três municípios produtores 

de bonés dispõem de mão de obra permanente, com exceção da Bonelaria de Dadá, 

que eventualmente, contrata mão de obra sazonal, de acordo com o período do ano 

e do aumento dos pedidos. Por se tratar de uma fábrica de boné, organizada em 

fundo de quintal, ou seja, na própria residência, envolvendo mão de obra familiar, o 

processo de produção é organizado com apenas seis máquinas de costura 

industrial. 

Identificaram-se 234 funcionários em nove bonelarias pesquisadas de Caicó, 

dos quais 80 são do sexo feminino e 154 são do sexo masculino. Em São José do 

Seridó, a empresa Cia do Boné, tem, no seu quadro de empregados, 44 pessoas. 

Deste número, 30 são homens e 14 são mulheres. A empresa Mandala Confecções 

apresenta um quadro de funcionários equivalente a 12, entre quatro mulheres e oito 

homens. Na empresa JJ Comércio do mencionado município, 40 empregados 

trabalham na produção, mas não foram fornecidos dados quanto ao gênero. Todas 

as bonelarias contempladas perfazem um total de 330 funcionários, entre homens e 

mulheres. 

Com relação aos salários pagos aos funcionários das bonelarias da ASFAB de 

Caicó, estes recebem, em média, uma remuneração de R$ 544, 00 (quinhentos e 

quarenta e quatro reais). Enquanto isso, os de Francisco Oliveira e os de Dadá 

percebem em média R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais). Em São José do Seridó e 

Serra Negra do Norte, as empresas remuneram os seus funcionários com um salário 

mínimo de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais). No geral, com relação às 12 

bonelarias questionadas, a remuneração mensal, em média, paga aos funcionários 

equivale a R$ 529,00 (quinhentos e vinte e nove reais). Não foram indagadas 

perguntas quanto à remuneração por produção, porque varia muito, conforme a 
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empresa, as horas extras e o período do ano. Por este motivo, a opção pela 

pergunta sobre o salário condiz com a realidade das bonelarias do Seridó. Existem 

funcionários que sabem trabalhar em quase todas as etapas da costura do boné.  

O período do ano em que as bonelarias produzem mais é de outubro a janeiro 

e no meio do ano. Quando ocorre uma redução na produção, ocasionada pela falta 

de pedidos, algumas empresas demitem funcionários e, de acordo com as 

necessidades, ocasionada pela variação da produção nos diferentes meses do ano, 

inserem aquela mão de obra restante em determinadas funções dentro da bonelaria. 

Por exemplo, um costureiro que prega o regulador pode executar outras etapas da 

costura. 

 

 

3.2.3 Estocagem 
 

 

O entendimento da etapa da estocagem se leva em conta a quantidade e 

qualidade dos armazéns, dos silos, proximidade da indústria, relação entre 

estocagem e produção. Sobre a questão dos armazéns e dos silos, varia de acordo 

com a natureza e dimensão de cada atividade. Neste estudo, utilizou-se o termo 

depósito, garagem e salão, já que se aproxima mais da realidade tangível do objeto 

de estudo (FOTO 04). 

Como o circuito espacial de produção da atividade boneleira integra um recorte 

horizontal, entre lugares contínuos, cujo fundamento das complementaridades 

ocorre entre lugares contíguos, não há armazéns e silos específicos para a 

estocagem, já que este tipo de estocagem faz parte de uma economia de capital 

globalizado, em que grandes empresas detêm o comando das etapas de estocagem 

e de distribuição. Portanto, adotaram-se critérios simples nas perguntas, na tentativa 

de enquadrá-los a realidade desse circuito. 
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Foto 04: Etapa da estocagem na Bonelaria São Geraldo 
(Caicó) 
Fonte: O Autor (2010)  
 
 

As fábricas de Caicó, em sua maioria, tanto associadas como não associadas, 

não têm um local próprio para estocar o produto, geralmente colocam no setor de 

costura. A Bonelaria Ramalho expõe a mercadoria no meio do salão, e a Companhia 

do Boné tem um depósito para guardar o boné de magazine. Nas bonelarias de 

Serra Negra do Norte, existem locais para estocar a mercadoria, garagem e recinto 

na fábrica. Todos os proprietários de bonelarias do Seridó têm um mercado 

consumidor para o produto, tanto no que concerne ao boné de magazine, quanto ao 

promocional. Este último é produzido sob encomenda, cuja comercialização é pré-

estabelecida. Por este motivo, a mercadoria, raramente, fica armazenada por vários 

dias.  

 

 

3.3 AS INSTÂNCIAS DA CIRCULAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO: ETAPAS 
DO TRANSPORTE, COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO 

 

 

Com o produto acabado e estocado, é necessário promover a circulação, que 

se dá através dos meios de transportes; e a distribuição que diz respeito às formas 

de comercialização. Daí decorre a necessidade de espacializar o produto, seja o 

boné promocional, o de magazine ou modelos equivalentes, para que estes 

cheguem até o consumidor final.  
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As instâncias da circulação, distribuição e consumo que integram o circuito 

espacial de produção da atividade boneleira ocorrem em lugares cada vez mais 

distantes da produção, isto é, em vários estados do território brasileiro. Estas 

instâncias se tornam geograficamente difundidas, possibilitando compreender o 

movimento do território, as relações de trocas entre os lugares e entre os municípios 

produtores entre si, e a dinâmica de fluxos ocasionada pela divisão do trabalho. A 

produção é escoada para vários lugares, enquanto uma inexpressiva parcela do 

produto é consumida por algumas empresas locais. 

 

 

3.3.1 Transportes 
 

 

Apoiada na abordagem de Santos, M. (1994, p. 50), a etapa dos transportes 

atenta para a “qualidade, quantidade e diversidade das vias de transportes, dos 

meios de transporte, etc”. A diminuição relativa dos transportes, sua qualidade, 

diversidade e quantidade, gera uma tendência à ampliação do movimento do 

território. “O número de produtos, mercadorias e pessoas circulando cresce 

enormemente, e como conseqüência a importância das trocas é cada vez maior, 

pois elas não apenas se avolumam como se diversificam” (SANTOS, M., 1994, p. 

51).  

Para Santos, M. (1994), os meios de transportes conheceram grandes 

mudanças e avanços nos países subdesenvolvidos neste período técnico-científico-

informacional. Os processos de transportes maiores são obtidos por meio do ônibus 

e do automóvel. Os fluxos podem se intensificar em decorrência de sua maior 

condição de flexibilidade. Houve melhoria das estradas e dos veículos e o 

barateamento dos combustíveis, os quais representam modernizações que 

autorizam a diminuição dos custos. De certa forma, o preço dos fatores de produção 

aumenta mais do que o preço dos transportes (SANTOS, M., 1994). A capacidade 

de fazer circular o produto através das vias de transportes ou objetos fixos como 

estradas e aeroportos possibilita a fluidez através de meios de transportes como 

veículos e aviões que facilitam o escoamento do produto para vários lugares. 
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Nos municípios produtores de bonés do Seridó, existem empresas que utilizam 

até três tipos de transportes na etapa da circulação do produto. A via de transporte 

mais utilizada pelas bonelarias é a rodoviária, destacando-se a transportadora, o 

caminhão fretado e o ônibus. A Bonelaria Ramalho possui veículos próprios como 

quatro “mercedinhas” e um caminhão, além de utilizar a via aérea. Esta última via é 

usufruída por mais duas empresas, as bonelarias Caicó e Dantas e, raramente, a AG 

Bonés. Os bonés de Dadá são enviados por carros de feirantes.  

Na Companhia do Boné, os carros dos representantes comerciais constituem-

se a forma mais comum de fazer circular o boné de magazine, como também os 

enviam por meio de caminhão e via aérea. Na Mandala Confecções em Serra Negra 

do Norte, o ônibus é o veículo usado no transporte, e, na JJ Comércio, a 

transportadora e o caminhão fretado realizam a circulação do produto.  

 

 

3.3.2 Comercialização 

 

 

A instância da distribuição corresponde à etapa da comercialização do produto, 

a qual está pautada na “[...] existência ou não de monopólio de compra, formas de 

pagamento, taxação de impostos, etc” (SANTOS, M., 1994, p. 50). Nesta etapa, as 

relações de trocas podem ocorrer localmente ou extralocalmente, dependendo de 

como cada unidade fabril se organiza e do seu poder de uso do território, dispondo 

ou não de agentes intermediários residentes nos próprios municípios produtores ou 

em outros estados do território brasileiro. Como é uma etapa que faz parte do 

processo de espacialização do produto, é de fundamental importância, assim como 

todas as outras etapas, para a consolidação do circuito espacial produtivo da 

atividade boneleira.  

Nas fábricas de bonés de Caicó, apenas um estabelecimento negocia 

diretamente com o consumidor, a Bonelaria Dantas. As demais bonelarias realizam 

as trocas comerciais através dos vendedores, que podem ser atribuídos aos 

intermediários. Estes aparecem frequentemente no circuito inferior da economia dos 

países subdesenvolvidos (SANTOS, M., 2008a).  
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Em São José do Seridó, a empresa Companhia do Boné possui representantes 

que entregam a produção em carros próprios. As empresas de Serra Negra do Norte 

possuem vendedores em alguns estados do Brasil. Esses vendedores visitam as 

lojas comerciais e oferecem o produto, e, a partir daí, o proprietário do 

estabelecimento solicita um pedido de bonés, escolhe o modelo e propõe a 

logomarca do seu estabelecimento, ou então, de um fornecedor. Depois, os 

vendedores repassam o pedido para as empresas de bonés através de e-mail, via 

correio (sedex) ou por meio de fax.  

Na Bonelaria Ramalho todos os vendedores são de Caicó, o que facilita a 

circulação do produto. Esta fábrica dispõe de veículos próprios, mas a distribuição e 

a comercialização são feitas através destes intermediários, na condição de 

motoristas. Nesta bonelaria, o intermediário exerce duas funções complementares e 

simultâneas, uma na etapa dos transportes, na condição de motorista e distribuidor 

da mercadoria, e outra na etapa da comercialização, como vendedor.  

A forma de pagamento mais usada na comercialização do boné é feita através 

de cheques pré-datados, seguido de boleto bancário, depósito e dinheiro. Apenas a 

Bonelaria Dantas trabalha somente com boleto bancário, tendo em vista que ela 

negocia diretamente com o consumidor. Frequentemente, os intermediários recebem 

o pagamento dos consumidores, com maior valor X, incluído o seu lucro, e repassa 

seus próprios cheques com menor valor Y, o que fora negociado com os fabricantes 

de bonés, ou, então, envia os cheques pré-datados pertencentes aos próprios 

consumidores, sem inclusão dos seus rendimentos.  

A empresa AG Bonés de Caicó recebe o pagamento de todas as formas, 

seguindo a ordem de cheques pré-datados (70%), boleto bancário (15%), depósito 

(10%) e dinheiro (5%), porque trabalha com 17 vendedores, daí recebendo o 

pagamento de várias maneiras.  

A localização espacial dos vendedores das bonelarias é variada, considerando 

que se encontra dispersa em determinadas frações do território brasileiro. 

Considerando esta localização por estados, os agentes intermediários se difundem 

em Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte (Caicó e Mossoró), Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Piauí, Maranhão, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Rondônia (MAPA 02). 
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Mapa 02: Localização espacial dos intermediários das bonelarias de Caicó, Serra Negra do     
Norte e São José do Seridó no território brasileiro 

                   Fonte: Pesquisa de campo (2009 – 2010)  
              

• Adaptado pelo Autor de IBGE. Mapas (2010)  
                        
                      

 

3.3.3 Consumo 

 

 

A instância do consumo se concretiza em dois momentos no caso do boné 

promocional. O produto é enviado ao proprietário de estabelecimento, que se refere 

ao consumidor intermediário, que depois distribui os bonés aos seus clientes, sendo 

estes, os consumidores finais. O consumo é a última etapa do circuito espacial de 

produção, em que desfecha um determinado ciclo, mas sempre reinicia outro ciclo, a 

partir do requerimento de mais consumo, que, por sua vez, solicita mais produção, 

circulação e distribuição.  

Todas as empresas dos municípios produtores entregam os bonés 

promocionais para lojas ou estabelecimentos comerciais para serem distribuídos 

como brindes, com exceção da Bonelaria de Dadá, que vende aos feirantes do 

LEGENDA 

 

Localização espacial dos 
intermediários 
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Seridó. A Bonelaria Dantas comercializa o boné promocional diretamente para 

empresas como a Tim, Oi, Pitú, Turma da Mônica, Baterias Moura, Chapéu de 

Palha, Autobraz, JJ Corretora (Caicó), dentre outras. Uma parte do boné de 

magazine fica exposta à venda, na loja dos proprietários, que funciona vizinho a 

fábrica.  

A empresa Só Boné fornece os bonés para autônomos que se encarregam de 

disseminar os produtos em vários cantos do país. São bonés promocionais 

comercializados para instituições que organizam eventos, e empresas que os 

distribuem como brindes para clientes e funcionários. Um dos maiores consumidores 

dos produtos da Companhia do Boné é um irmão do proprietário Jaedson Dantas, 

que tem uma loja em São Paulo (SP), a qual consome 60% do boné de magazine 

produzido por esta bonelaria; os 40% da produção do boné de magazine são 

consumidos por lojas de roupas e armarinhos.  

O boné promocional é o produto mais consumido por lojas comerciais as mais 

variadas: de autopeças, de material de construção, óticas, postos de combustíveis, 

supermercados, farmácias, de informática, e de serviços como oficinas, planos de 

saúde, dentre outros. O boné de lona não tem pintura, sendo utilizado apenas como 

acessório de proteção do sol. Já os bonés de magazine são distribuídos em 

armarinhos, lojas de roupas e acessórios da moda. 

A Bonelaria Caicó distribui seus bonés para quatro regiões do Brasil: Nordeste, 

Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Na Região Sul, esta empresa entrega o produto no Rio 

Grande do Sul, que se situa fisicamente mais próximo de Apucarana (PR) e mais 

distante do Seridó. Apenas duas fábricas de bonés comercializam seu produto 

somente na Região Nordeste, a São Geraldo e a Bonelaria de Dadá. Com base nas 

informações coletadas na Bonelaria Só Boné e na Companhia do Boné, estas 

comercializam em quase todo o país. Nas empresas de Serra Negra do Norte, o 

destino final da produção contempla os estados localizados nas regiões Nordeste, 

Centro-Oeste e Norte. 

Depreende-se, então, que a produção de bonés do Seridó é direcionada para 

todas as regiões do país, em quase todas as unidades da federação, sendo que a 

maior consumidora é a Nordeste, cujos estados aparecem com frequência em quase 

todas as bonelarias, exceto a Ramalho e a AG Bonés. A primeira empresa vende 

para estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, enquanto a segunda citou 
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apenas o estado de Goiás no Centro-Oeste como consumidor. Depois da Região 

Nordeste, a produção de bonés tem, como destino final, as regiões Centro-Oeste, 

Sudeste, Norte, e inexpressivamente, a Região Sul (MAPA 03). 

   

          Mapa 03: Fluxos do consumo do boné no território brasileiro   
 Fonte: Pesquisa de campo (2009 – 2010) 

                    
• Adaptado pelo Autor de IBGE. Mapas (2010)  

 
 

As bonelarias que já exportaram seus produtos para outros países foram a 

Bonelaria Caicó, destinando-os para um evento no Uruguai; a Bonelaria Dantas, que 

já enviou seus bonés para a Espanha por meio de um agente atravessador; e a 

Companhia do Boné, que eventualmente, exporta seus bonés, mas não citou qual o 

país que enviara os seus produtos. 

 

 

 

3.4 IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO ESPACIAL DOS FORNECEDORES DE 
MATÉRIAS-PRIMAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A CONFECÇÃO 
DE BONÉS 

 

Fluxos do consumo do boné no 
território brasileiro 

Espanha 

Uruguai 
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A concentração espacial de empresas fornecedoras de matérias-primas e 

acessórios destinados à confecção de bonés merece referência especial, uma vez 

que a proximidade física entre estas atividades contribui na dinamização de fluxos 

entre as etapas do circuito espacial de produção local. Buscando compreender como 

funcionam as atividades especializadas e inerentes à primeira etapa da matéria-

prima, inserida na produção propriamente dita, atentou-se para a importância da 

localização e identificação deste tipo de comércio e serviços bem como para os 

agentes envolvidos, considerando-os como os primeiros elos de formação do circuito 

espacial de produção dos bonés.  

Em Caicó, por se tratar do município que agrega o maior número destes 

estabelecimentos, selecionaram-se cinco empresas que comercializam matéria-

prima, acessórios, máquinas de costura industriais, peças e aviamentos, além dos 

serviços de dublagem: a JAS Aviamentos, Alvorada Máquinas Comércio Ltda, 

Dubladora Sopapo, Dubladora M. Colagens, Dubladora ASFAB.  

Informações e dados sobre algumas bonelarias, dubladoras e empresas 

complementares a este segmento podem ser encontrados na consulta pública ao 

cadastro industrial da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN). A 

consulta pública viabiliza o acesso às informações das referidas empresas, na 

condição de indústrias de transformação. De acordo com o cadastro, o ramo de 

atividade desses estabelecimentos industriais é o de fabricação de acessórios do 

vestuário, exceto para segurança e proteção. Na coleta de informações e dados das 

empresas, os agentes entrevistados destacaram, no item ramo de atividade, 

atributos que não condizem com os encontrados no cadastro industrial da FIERN. 

Mesmo assim, os aspectos foram sistematizados com base nos relatos registrados 

na pesquisa de campo. 

As empresas contempladas possuem características específicas e ramos de 

atividades distintos. Por isto, selecionou-se a Dubladora ASFAB, com a finalidade de 

entender o funcionamento desta unidade industrial, constituída por quatro empresas 

de bonés, a AG Bonés, Bonelaria Caicó, Bonelaria São Geraldo e Companhia do 

Boné; a Dubladora Sopapo, considerada uma das primeiras a se instalar em Caicó; 

e a Dubladora M. Colagens, muito procurada pelas bonelarias do Seridó e de outros 

lugares. A JAS Aviamentos é outra empresa especializada na comercialização de 

aviamentos, tintas e acessórios para o segmento de bonés. Escolheu-se a Alvorada 



116 

 

Máquinas compreendendo como uma das primeiras empresas a introduzir máquinas 

de costura industrial no comércio de Caicó, especializada no ramo de confecções, 

tanto de malharia como de bonés (QUADRO 04). Esta situação contribuiu para que 

outras empresas investissem neste tipo de comércio, como a JR Máquinas, instalada 

no centro de Caicó.  

 

Empresa Localização/ 
Caicó 

Ano 
de 

constituição 

Ramo de 
Atividade 

Número de 
funcionários 

JAS 
Aviamentos 

Bairro 
Paraíba 

1975 Fabricação de 
acessórios e 
comércio de 
aviamentos 

10 

Alvorada 
Máquinas 

Centro 1993 Comércio de 
máquinas de 
costura, peças, 
aviamentos e 
acessórios 

7 

Dubladora 
Sopapo 

Bairro 
Paraíba 

1996 Serviço 
de dublagem 
e comércio 
de aviamentos 

6 

Dubladora 
M. Colagens 

Bairro 
Penedo 

1999 Serviço 
de dublagem 
e comércio 
de aviamentos 

10 

Dubladora 
ASFAB 

Bairro 
Paraíba 

2007 Serviço 
de dublagem 
e comércio 
de aviamentos e 
acessórios 

8 

Quadro 04: Aspectos gerais do comércio e serviços especializados na confecção de bonés em Caicó  
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
Elaborado: O Autor 
 

 

Identificaram-se três empresas localizadas no bairro Paraíba e próximas 

fisicamente uma das outras: a JAS Aviamentos, a Dubladora Sopapo e a Dubladora 

ASFAB, condição que corrobora a especificidade e a concentração espacial entre as 

atividades fornecedoras de matéria-prima, aviamentos e acessórios para as 

bonelarias nesta área (PLANTA 03). 
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Planta 03: Localização espacial das empresas complementares à confecção de bonés em Caicó – 
Planta de Caicó 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
Elaborado: Carlos Eugênio de Faria/Adaptado pelo Autor 
 
• A localização nas quadras não corresponde ao ponto exato das empresas 

 

Como havia várias tecelagens de redes no bairro Paraíba entre as décadas de 

1970 e 1980, a JAS Aviamentos se instalara naquele local, em 1975, tendo em vista 

que o proprietário Joaquim Alves da Silva, mais conhecido como Quincas Redeiro, 

era fabricante e comerciante de redes, daí a razão social J. Alves da Silva 

Aviamentos-ME. Com a decadência das tecelagens de redes, a JAS Aviamentos 

migrou do ramo têxtil para o ramo de confecção, do segmento de tecelagens de 

redes para o segmento de bonés, o qual emergia no bairro Paraíba em meados da 

década de 1980 e início da década de 1990. Foi a partir de 1999 que a referida 

empresa se firmou como fornecedora de matéria-prima para a atividade boneleira. 

A empresa JAS Aviamentos, localizada à Rua Major Lula, nº 235, no bairro 

Paraíba em Caicó, exerce suas atividades com 10 funcionários, fornecendo 

LEGE�DA 
       Dubladora M. Colagens        
       Dubladora Sopapo 
       Dubladora ASFAB 
       JAS Aviamentos 
       Alvorada Máquinas 
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matérias-primas e produtos como tintas plásticas, linhas e fios, viés coloridos, 

reguladores e botões plásticos, TNT, fivelas, ilhós, velcro, cola, amaciante (amolece 

a tinta). Fabrica, também, o viés e a aba, e com relação ao tecido, não comercializa 

(FOTO 05). 

 

 

Foto 05: Empresa JAS Aviamentos (Caicó) 
                                    Fonte: O Autor (2010) 
 
 

A empresa Alvorada Máquinas Comércio Ltda, situada na Rua Generina Vale, 

nº 903, centro de Caicó, foi instalada em agosto de 1993, pelo médico Nivaldo 

Borges da Silva (in memoriam), no momento em que as confecções de malhas e de 

bonés emergiam como atividades rentáveis neste município. No intervalo 1992-1993, 

Nivaldo Borges organizou uma confecção de malhas para sua filha, e percebeu que 

outras pessoas entravam no mesmo ramo. Com boa perspectiva e visão de 

mercado, o médico decidiu estruturar um comércio de máquinas de costura 

industriais, visando conquistar clientes das confecções de malharia e de bonelaria. 

As bonelarias se sobressaíram como atividades mais promissoras do que as 

malharias, principalmente em 1994, quando o segmento de bonés atingia 100 

unidades fabris, a maioria em fundo de quintal. A máquina de costura mais vendida 

nos anos de 1993 e 1994, destinada às bonelarias, foi a overloque semi-industrial, 

chamada de chinesinha, obviamente procedente da China. Isso sinalizava a 

modernização do segmento, considerando que os bonés eram confeccionados em 

máquinas retas domésticas com motor, que não davam o acabamento necessário 

que a máquina chinesinha, até então, exercia. Antes de usarem a chinesinha na 
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confecção do boné, todas as etapas da costura eram realizadas em máquinas 

domésticas como a touca, a costura dupla e as etapas de pregar o bico, o suador e 

a ataca35.  

Quando a Alvorada Máquinas passou a introduzir, em seu comércio, a máquina 

de costura reta industrial, a overloque industrial, ambas com lubrificação automática, 

dotadas de motores capacitados em realizar até 7.000 rotações por minuto (RPM), 

bem como a inclusão da máquina pespontadeira com duas agulhas fixas (semi-

lubrificada), vários boneleiros adquiriram estes equipamentos, e a produção de 

bonés se ampliou consideravelmente, graças as funções específicas destas 

máquinas. Estas três máquinas básicas são indispensáveis em qualquer fábrica de 

boné, haja vista que realizam todas as etapas da costura com maior rapidez e 

precisão.  

As máquinas industriais que alcançaram sucesso de vendas na Alvorada 

Máquinas, na segunda metade da década de 1990, na atividade boneleira, foi à 

marca japonesa Nissim, de preço elevado, mas caracterizada pela excelente 

densidade técnico-científica. As máquinas Nissim vinham desmontadas do Japão, 

em seus componentes como peças, tampos, estantes e motores. Importada pela 

empresa Yamacom Nordeste S. A, situada na zona rural do município de Acarape 

(CE), as máquinas Nissin eram, então, montadas nesta empresa. Quando montadas, 

as máquinas eram transportadas para Fortaleza (CE), para a loja comercial da 

Yamacom Nordeste S. A. Neste sentido, a facilidade de circulação através do 

transporte realizado pela empresa de ônibus Vale do Jaguaribe do estado do Ceará, 

e a proximidade física entre Fortaleza e Caicó, contribuiu para que os boneleiros 

tivessem acesso a essas máquinas, cujo frete era mais barato do que as máquinas 

transportadas de São Paulo (SP). 

Apesar do alto preço, a qualidade da máquina Nissin era equivalente a muitas 

marcas estrangeiras, até então consolidadas no mercado brasileiro, como a Siruba, 

Kansay, Juki, Pfaff, Brother, Marbor, Singer. Todavia, alguns fabricantes preferiram 

comprar suas máquinas em Santa Cruz do Capibaribe (PE) ou diretamente de São 

Paulo (SP). Em Caruaru (PE), existiam, e ainda existem, lojas comerciais de 

máquinas de costura industrial com preços bem acessíveis.  

                                                           
35   Nos dias atuais, o bico é chamado de aba, o suador de viés e a ataca de regulador. 
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Uma média de 20 bonelarias compra, nos dias atuais, na Alvorada Máquinas, 

entre máquinas de costura, linhas e fios, óleo lubrificante, óleo silicone, aparelhos e, 

sobretudo, peças de reposição de máquinas industriais e domésticas. As peças são 

as mais vendidas para a atividade boneleira, destacando-se agulhas, blocos de 

lançadeiras, caixas de bobina, bobinas, dentes ou serrilhas, chapas, dentre outras. 

Com relação às máquinas, têm-se as básicas como a costura reta industrial 

(mecânica ou eletrônica) overloque, pespontadeira, e outras, destinadas a funções 

afins como a máquina refiladeira, encapadeira de botão, pregadeira de botão, 

máquina de corte com faca vertical de aço, de 6”, 8” e até 10” polegadas.  

A empresa Indústria e Comércio de Bonés Sopapo Ltda, implantada em 1993, 

com o nome fantasia Dubladora Sopapo, está localizada na Rua Manoel Vicente, nº 

885, bairro Paraíba de Caicó e tem como proprietária Maria Ivaneide. Especializada 

em fornecimento de material para confecção de boné, recebe o tecido do cliente e 

realiza o serviço de dublagem, que pode variar de preço entre R$ 2,20 a R$ 2,40, o 

metro dublado. Além do serviço de dublagem, a empresa comercializa aviamentos 

como linhas e viés, e produtos como tintas e botões plásticos. Em torno de 20 

bonelarias procuram os serviços da Dubladora Sopapo, que tem, em seu quadro 

funcional, seis pessoas trabalhando na dublagem, na venda e na entrega da 

mercadoria. 

Outra dubladora que merece destaque é a M. Colagens Indústria e Comércio 

Ltda. Esta empresa fornece serviço de dublagem e comércio de aviamentos e 

acessórios como viés, TNT, abas, velcro e tintas, desde o ano de 1999. Situada à 

Rua Drº Pereira da Nóbrega, nº 409, no bairro Penedo, na zona leste de Caicó, a 

empresa tem, como proprietário, Marivaldo Medeiros de Araújo, e um número de 10 

funcionários. Em média, 40 bonelarias buscam serviços neste estabelecimento. 

Destaca-se, ainda, pelo fato de fornecer os seus serviços a alguns fabricantes de 

bonés localizados no estado da Bahia. 

A Dubladora ASFAB Ltda-ME é uma empresa que fornece insumos em serviço 

de dublagem e comércio de aviamentos e acessórios para a confecção de bonés. 

Encontra-se localizada no bairro Paraíba de Caicó, na Rua João Florêncio, nº  843. 

Atualmente esta empresa é administrada por quatro sócios: AG Bonés, Bonelaria 

Caicó, Companhia do Boné e Bonelaria São Geraldo, pertencentes à ASFAB. A 



121 

 

Dubladora ASFAB foi registrada em 2007 e seu quadro de funcionários contém oito 

pessoas.  

A Dubladora ASFAB, além de oferecer o serviço de dublagem, vende o tecido, 

ao contrário da Dubladora Sopapo que utiliza o tecido do cliente. Os tecidos 

vendidos são o tactel, procedente da China e de outros lugares do Brasil, e o oxford 

(FOTO 06). 

 

 
Foto 06: Tecido importado da China na Dubladora ASFAB 
(Caicó) 
Fonte: O Autor (2010)  

 
 

 O preço do metro do tecido brim de algodão é R$ 5,50 e a dublagem R$ 2,40, 

enquanto o metro do tecido tactel é R$ 3,20, e a dublagem também de R$ 3,20. A 

empresa comercializa linhas, viés, peças de reposição de máquinas de costura 

industrial, agulhas importadas da marca Orange, emulsão para a revelação de telas 

(foto sensibilizante), rodos, ilhós, fivelas, dentre outros produtos. Cerca de 40 

fábricas de bonés fazem opção pelos serviços da Dubladora ASFAB e pelos seus 

produtos, inclusive suas empresas associadas.  

Os mesmos itens pesquisados nas bonelarias foram aplicados ao comércio 

especializado, revelando que a análise das informações explica a formação de um 

circuito espacial de produção nacional da atividade boneleira. As dubladoras, além 

de fornecer o serviço principal, a dublagem, também comercializam vários produtos, 
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destacando-se carneiras36 e viés, abas, reguladores e botões plásticos, linhas e fios, 

velcro, tintas, etc (QUADRO 05). 

Alguns produtos não foram mencionados porque não se obteve informações 

sobre as empresas fornecedoras, apenas o lugar de origem, destacando-se: a cola 

que vem de São Paulo, a emulsão que é adquirida em Caruaru (PE), o aguarraz 

(tipo de solvente) que vem de Apucarana, e o amaciante que procede de São Paulo 

e de Apucarana. Os acessórios plásticos (abas, reguladores e botões) são 

fabricados em Caicó e em São Fernando (RN), e o viés em Caicó; os demais 

procedem de outros lugares do território brasileiro. 

 
 

Matérias-primas, aviamentos, 
equipamentos e acessórios 

Origem/Marca do produto ou 
  Empresa fornecedora  

Tecidos (algodão ou sintético) 
 

Constâncio – Aracajú (SE); China - Kirin 
Dubladora Santana – Caicó (RN) 

Tintas e corantes Tropicolor – Apucarana (PR)   
Colordex – São Paulo (SP) 

Linhas e fios Coats Corrente – São Paulo (SP) 
Polycron – São Paulo (SP) 

Peças, aparelhos, guias e acessórios Cavemac, Cadedo Peças - São Paulo 
(SP) 
 Taicry - Apucarana 

Viés e carneira   Conviés - Apucarana 
 JAS Aviamentos – Caicó  

TNT   Gravataí (RS) - Fitesa 
Abas, reguladores, botões plásticos  Boneon – Apucarana; JAS Aviamentos- 

Caicó; Ajaplast - São Fernando (RN) 
Velcro  Boneon – Apucarana; São Paulo (SP); 

Santa Cruz do Capibaribe (PE) 
Fivelas de metal, ilhós  Boneon – Apucarana; São Paulo (SP) 
Máquinas industriais e equipamentos China, importadas por Ribermak- São 

Paulo (SP); Taicry – Apucarana; Itália 
Quadro 05: Procedência das matérias-primas, equipamentos e acessórios do comércio e serviços 
complementares à confecção dos bonés de Caicó 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
Elaborado: O Autor 
 

Apucarana (PR) e São Paulo (SP) aglomeram o maior número de produtos e 

equipamentos destinados à confecção de boné. Com relação à Apucarana, é notório 

que se destaca como um excelente fornecedor de matérias-primas para bonelaria, 

                                                           
36

  Tipo de fita ou viés interno que dá sustentação a base do boné. 
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visto que é considerado o maior produtor de bonés do Brasil. São por estes motivos 

que as empresas de Caicó adquirem insumos e acessórios em Apucarana, devido à 

capacidade de concentrar diversas atividades complementares às bonelarias. Além 

disto, no município de São Paulo se encontra a maior concentração de serviços, 

atividades industriais, econômicas e financeiras do país, onde é possível se achar 

uma grande variedade de empresas distribuidoras de matérias-primas e acessórios 

destinados à indústria de transformação, relacionada aos vários ramos, sobretudo, o 

têxtil e o de confecção. 

Nove itens são adquiridos em São Paulo (SP) e em Apucarana (PR), dois se 

encontram em Caicó, um item em Aracajú (SE), Gravataí (RS), São Fernando (RN), 

Santa Cruz do Cabiparibe (PE), Caruaru (PE), Itália e China (MAPA 04). 

 

Mapa 04: Fluxos da procedência de matérias-primas, equipamentos e acessórios do comércio 
e serviços especializados na confecção dos bonés de Caicó no território brasileiro 

                     Fonte: Pesquisa de campo (2010)/Adaptado pelo Autor de IBGE. Mapas (2010)  
                        
 

 
Em média, 42 bonelarias compram nas empresas do segmento de bonés, e as 

formas de pagamento mais utilizadas pelos boneleiros são cheques pré-datados 

seguidos de notas promissórias e, em última opção, dinheiro. Os meses do ano em 
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que os fabricantes de bonés buscam mais insumos é o período de setembro a 

janeiro, cuja demanda é maior, ocasionada pela aproximação da estação primavera 

e da alta estação verão. 

Das cinco empresas investigadas, três utilizam como transporte, na entrega da 

mercadoria, a moto com reboque: a Dubladora Sopapo, Dubladora ASFAB e JAS 

Aviamentos, enquanto a M. Colagens e a Alvorada Máquinas usam a caminhonete. 

O transporte mais utilizado pelos distribuidores de matéria-prima localizados em 

Apucarana, São Paulo, dentre outros pontos do país, é a transportadora e o 

caminhão fretado.  

As empresas comercializam mais os seus produtos para as bonelarias do 

Seridó, destacando-se Caicó, depois vem Serra Negra do Norte e São José do 

Seridó; apenas a Alvorada Máquinas e a Dubladora ASFAB comercializa somente 

para estes três municípios; a Dubladora Sopapo, M. Colagens e JAS Aviamentos 

fornecem mercadorias para algumas bonelarias de Feira de Santana (BA). A JAS 

Aviamentos vende matérias-primas ainda para Maceió (AL), Recife (PE) e Campina 

Grande (PB). As dubladoras ASFAB e M. Colagens revendem os seus produtos, 

além das bonelarias, para as tecelagens de redes, sendo que a Dubladora Sopapo 

fornece para tecelagens de panos de prato, e a Alvorada Máquinas para as 

confecções de malhas de Caicó e de Catolé do Rocha (PB) e facções37 de jeans, em 

Jardim do Seridó, Acari e São José do Seridó, situados na Região do Seridó. 

Os funcionários que trabalham nas empresas pesquisadas somam 41 pessoas, 

com uma média de 8,2 por empresa. Quanto ao gênero, dos 41 empregados 30 são 

homens (73,17%) e 11 são mulheres (26,83%), identificando-se uma proporção de 

2,72 homens para uma mulher. A mão de obra masculina prevalece sobre a 

feminina, principalmente nas dubladoras, cujo serviço de dublagem exige, em 

algumas etapas, a força física necessária para colocar e remover os tecidos nas 

máquinas em operação. O salário base pago aos funcionários, em média, é de R$ 

534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais), mas pode variar até dois salários 

mínimos e meio, dependendo da função do empregado.  

As bonelarias são a base de sustentação econômica dos referidos 

estabelecimentos, exceto da Alvorada Máquinas porque revende seus produtos não 

                                                           
37

  Micro e pequenas empresas que terceirizam, peças do vestuário, para grandes empresas como a Hering, 
Zoomp, dentre outras. 
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apenas às bonelarias, mas as malharias e facções de jeans. Hoje, as vendas de 

peças de reposição na Alvorada Máquinas superam as vendas de máquinas de 

costura industriais, haja vista que as empresas integradas à ASFAB comprem 

diretamente dos fornecedores. As principais dificuldades enfrentadas pelas referidas 

empresas no segmento de bonelaria é a inadimplência e a carga tributária de 

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). 

 

 

3.4.1 A empresa Ajaplast no município de São Fernando (RN) e a produção de 
acessórios para bonés com plástico reciclável 
 

 
A empresa Só Boné de Caicó tem uma filial localizada no Sítio Laranjeiras, 

zona rural de São Fernando (RN), município desmembrado de Caicó em 1958, 

distante 311 km de Natal, localizado na Microrregião do Seridó Ocidental, que 

produz canos e acessórios para bonés, a partir de plástico reciclável (MAPA 05).  

 

Mapa 05: Localização espacial do município de São Fernando no 
estado do Rio Grande do Norte   
Fonte: Pesquisa de campo (2010)/Adaptado pelo Autor de MAPAS 
para colorir (2010) 
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A razão social é a mesma da matriz, Só Boné Confecções Ltda, mas o nome 

fantasia é Ajaplast, uma junção do nome Ajácio (um dos proprietários) com o nome 

plástico. A Ajaplast foi fundada em 1995, mas no cadastro industrial da FIERN, 

consta, como data de abertura, o ano de 2001. Com um total de 40 funcionários, 

fabrica insumos plásticos para o mercado de confecção de bonés e de material de 

construção. 

A fábrica foi fundada para a produção própria da Só Boné, no momento em que 

a empresa adquiriu independência em relação aos fornecedores, conseguindo o 

barateamento dos custos para a implantação da Ajaplast. Utilizando plástico 

reciclável, fornecido por sucateiros e catadores, a Ajaplast fabrica botões, abas e 

reguladores e canos de várias espessuras usados em esgotos, que provavelmente, 

iria para o lixo (DIÁRIO DE NATAL, 2005a). 

A empresa Só Boné comprava os acessórios plásticos para bonés em 

Apucarana (PR).  O irmão de Ajácio Nogueira e também proprietário, Adácio 

Nogueira, visitou uma dessas fábricas e percebeu que poderia produzir o próprio 

material. Além disso, havia um mercado promissor a ser explorado, principalmente 

em Caicó. A partir de uma necessidade da empresa Só Boné, surge uma marca, 

Ajaplast.  

No início, a fábrica produzia somente abas, mas, com o decorrer do tempo, as 

máquinas foram adaptadas para fazer os demais itens. Em média, são fabricados 

por dia 100 mil botões, 70 mil abas (quase duas toneladas), 40 mil reguladores e 

300 canos. Os tubos são comercializados para lojas de material de construção do 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Atualmente, diversas 

bonelarias compram os acessórios da Ajaplast. A produção de componentes de 

plástico se desenvolve em quatro processos: extrusão38, injetor, sopro e reciclagem 

(ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE APUCARANA, 2006) (FIGURA 

03).  

 

                                                           
38  A extrusão consiste na fabricação contínua de tubos, lâminas e filmes inflados, e o equipamento utilizado 
neste processo é a extrusora (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE APUCARANA, 2006, p. 89). 
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   Figura 03: Esquema simplificado das etapas da produção de abas de material reciclável 
   Fonte: Associação Comercial e Industrial de Apucarana (2006, p. 89). 

 

Em Caicó, outras empresas fabricam a aba, a Bonelart e a empresa JAS 

Aviamentos. Em visita à Bonelart, em dezembro de 2009, observou-se o circuito de 

reciclagem e produção da aba. Primeiramente, o plástico é triturado, passa do 

estado sólido para o líquido em processo de fusão. Em estado líquido, o plástico 

passa por dentro de dois cilindros, no qual é prensado, atravessa uma esteira, 

imerso em água, resfria-se e passa por mais dois cilindros, saindo em estado sólido 

como se fosse uma longa folha de plástico, que é enrolada e estocada.  

A produção da aba é feita à medida que o plástico vai sendo desenrolado. Em 

uma esteira, vai sendo realizado o corte em molde vazado (tipo guilhotina), com um 

equipamento preciso e rápido, semelhante a uma prensa em movimento de pêndulo 

(FOTO 07). As sobras de plástico são colocadas novamente na máquina de triturar, 

nada é desperdiçado, mas reutilizado e reciclado. 
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Foto 07: Produção de abas na Bonelart (Caicó) 
                                       Fonte: O Autor (2009)                                  

 

 

3.5 PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS LIGADOS À PRODUÇÃO PROPRIAMENTE 
DITA 
 

 

Os funcionários que foram pesquisados pertencem aos seguintes 

estabelecimentos: Bonelaria São Geraldo, AG Bonés, ASFAB, Dubladora Sopapo, 

Dubladora M. Colagens, Bonelaria de Francisco Oliveira, Bonelaria de Dadá e 

Alvorada Máquinas de Caicó, Companhia do Boné de São José do Seridó e 

Mandala Confecções de Serra Negra do Norte.  

A naturalidade dos funcionários das bonelarias e comércio variam em Caicó. 

Entre as oito pessoas entrevistadas, cinco são naturais de Caicó, de São Gabriel da 

Cachoeira (AM), de Umarizal (RN) e de Campina Grande (PB). Na Companhia do 

Boné, o empregado é natural de São José do Seridó, e, na Mandala Confecções, 

natural de Serra Negra do Norte. A média de idade entre os dez funcionários é de 34 

anos. 

Dos funcionários pesquisados, dois têm nível Superior, uma costureira e uma 

pessoa encarregada do setor de produção e de recursos humanos; uma tem o 

superior incompleto, o secretário da ASFAB. As funções de técnico em máquinas de 

costura industrial, secretária, auxiliar de escritório, arte finalista e costureiras são 

exercidas por pessoas que têm Ensino Médio completo, o nível predominante. Os 



129 

 

níveis de escolaridade mais baixos são dos pintores, Ensino Médio incompleto e 

Ensino Fundamental, respectivamente. Antes de trabalhar no segmento de bonés, 

essas pessoas trabalhavam como técnico em agropecuária, costureira de moda 

íntima, artesão, doméstica e bordadeira. Na atividade boneleira, a média de tempo 

em que estas pessoas exercem suas funções é de treze anos, ou seja, desde 1997.  

Atribui-se a menor remuneração para os funcionários das bonelarias de R$ 

510,00 (salário mínimo) para costureira, e a maior, de RS 800,00, para pintor e arte 

finalista.  Nos estabelecimentos comerciais e na ASFAB, a menor remuneração é R$ 

510,00 para auxiliar de escritório, e a maior remuneração é de R$ 1.000,00 para 

técnico em máquina de costura industrial. Entre os 10 funcionários selecionados, 

sete disseram não ter a sua carteira assinada. A partir deste trabalho, exercido nos 

estabelecimentos citados, os empregados disseram que conseguiram adquirir a casa 

própria, reformaram a casa, compraram bens materiais, aprimoraram a prática no 

trabalho, ampliaram a rede de contatos e de informações. 

 

 

 

3.6 O CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUÇÃO DA ATIVIDADE BONELEIRA E O 
USO DO TERRITÓRIO ATRAVÉS DA DINÂMICA DE FLUXOS  
 

 

A interpretação das informações revelou casos semelhantes nas técnicas 

utilizadas e casos distintos de organização espacial, ou seja, o circuito espacial de 

produção local é quase comum a todas as unidades, matéria-prima, mão de obra e 

estocagem. A formação do circuito espacial de produção nacional depende da 

capacidade ou do poder de uso do território por cada empresa, através das etapas 

de transporte, comercialização e consumo e dos principais agentes intermediários 

localizados em determinados pontos do território. 

Na etapa da matéria-prima, verificou-se que, em Caicó, entre os 10 itens 

investigados nas bonelarias, todos são encontrados neste município. Assim, se 

alguém instalar uma fábrica de bonés nos três municípios produtores, ou em outro 

município circunvizinho, não sentirá dificuldades de adquirir matérias-primas básicas, 

já que todas as atividades do comércio especializado à confecção de bonés estão 



concentradas em uma mesma área contínua, como também se encontra mão de 

obra no local da produção e onde se 

A instalação dessas

bonelarias e da produção, que se difundiram espacialmente para os municípios de 

Serra Negra do Norte e São José do Seridó. O mun

anexado ao espaço da produção

plásticos, já que se vincula à etapa da matéria

específicas são adquiridas em outros mercados, localizados em Apucarana

São Paulo (SP) e outros.

 

Mapa 06: Proximidade espacial
Norte, São José do Seridó e São Fernando
Fonte: Pesquisa de campo (2009 
 

 

A estratégia de investigar a procedência dos mesmos itens na etapa da 

matéria-prima, tantos nas bonelarias quanto no comércio especializado, leva em 

conta a localização dos fornecedores e a identificação de fluxos intensos

fluxos mais extensos no território brasileiro, estabelecendo relações de trocas que 

 

concentradas em uma mesma área contínua, como também se encontra mão de 

obra no local da produção e onde se estoca o produto. 

A instalação dessas atividades em Caicó estimulou o aumento do número de 

bonelarias e da produção, que se difundiram espacialmente para os municípios de 

Serra Negra do Norte e São José do Seridó. O município de São Fernando pode ser 

ao espaço da produção propriamente dita como forneced

incula à etapa da matéria-prima (MAPA 06

específicas são adquiridas em outros mercados, localizados em Apucarana
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extrapolam a escala local.  A partir da análise, constataram-se os lugares mais 

distantes, onde estão localizados os fornecedores de matéria-prima do circuito 

espacial de produção nacional da atividade.  

Ao se adquirir a matéria-prima para a confecção dos bonés nas dubladoras e 

no comércio especializado de Caicó, o transporte mais usado pelos fornecedores é a 

moto com reboque. Outro tipo de transporte usado pelos fornecedores caicoenses 

na distribuição das mercadorias é o veículo tipo van, normalmente chamado no 

Seridó de carros de linha. Este tipo de transporte circula entre os municípios 

produtores, possibilitando o uso e o movimento do território, através da fluidez de 

mercadorias, produtos e pessoas. Esta dinâmica permanente identifica as relações 

de trocas dentro de cada município produtor de bonés e entre os municípios 

produtores entre si. Nos demais centros fornecedores, situados em lugares mais 

distantes, as formas de transporte mais utilizadas são a transportadora e o caminhão 

fretado. 

A mão de obra utilizada na confecção dos bonés corresponde ao saber-fazer, 

adquirido com a experiência e a prática construída cotidianamente. A localização da 

mão de obra e o deslocamento diário desta para o local da produção, revelados em 

vários bairros de Caicó, e nos outros municípios, compreende a dinâmica de fluxos 

de pessoas circulando no território, um das características inseridas no circuito 

espacial de produção da atividade boneleira local.  

Na etapa da estocagem, constatou-se que as bonelarias em geral não têm um 

lugar próprio para guardar o produto embalado.  Normalmente, a mercadoria fica 

pouco tempo exposta no salão ou no recinto da costura, pronta para ser 

transportada, considerando que a produção se realiza sob encomenda, logo tem um 

mercado consumidor certo. 

A partir da aquisição de matéria-prima e do tecido dublado, realizam-se etapas 

da mão de obra, envolvendo várias subetapas como a elaboração do desenho, 

corte, pintura, costura, acabamento, dobra, embalagem e estocagem. As três 

etapas, matéria-prima, mão de obra e estocagem enredam o trabalho imediatamente 

necessário, em que objetos fixos e técnicas precisas geram essas ações em 

conjunto, que se dão nos territórios de Caicó, Serra Negra do Norte e São José do 

Seridó, estabelecendo intercâmbios através da divisão do trabalho entre as referidas 

etapas. 
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A etapa dos transportes faz parte da instância da circulação. Esta é uma das 

características relevantes do meio geográfico atual. Os transportes são responsáveis 

pela espacialização do produto. Sem a circulação, a produção em si não tem 

fundamento, sendo necessário colocá-la em movimento. A via rodoviária é a mais 

utilizada para fazer circular o boné, tendo como principais a transportadora, o 

caminhão fretado e o ônibus. A via aérea é usufruída por poucas empresas.  

Devido às facilidades de acesso às vias informacionais, principalmente por 

meio da Internet, os proprietários de bonelarias podem solicitar pedidos on line, 

acessando sites de empresas revendedoras ou importadoras de máquinas de 

costura industrial e de acessórios para a confecção dos bonés, ou então, através de 

e-mail. Ainda se utiliza bastante a via comunicacional para se fazerem pedidos, o 

telefone e o fax. Neste sentido, vislumbram-se a circulação de fluxos de 

informações, ideias, capitais. 

A maioria das empresas de bonés tem vários agentes intermediários ou 

vendedores dispersos no território, comercializando o produto que, antes de ser 

fabricado, já tem um mercado consumidor consolidado. Santos, M. (2009) afirma 

que, muitas empresas pequenas e médias devem sua própria existência ao fato de 

poder entregar a sua produção a um mercado relativamente de grande proporção, 

permitindo que essas empresas subsistam. E, para que as indústrias possam 

progredir, é necessária “a certeza do escoamento do produto” (SANTOS, M., 2009, 

p. 97).  

Para Dantas (1997, p. 21) a comercialização do boné “[...] se dá por 

comerciantes e também por viajantes que agem como intermediários”. A análise da 

etapa da comercialização identificou que a distribuição dos bonés apresenta 

características semelhantes de 1997 ao presente ano de 2010. Com relação ao 

assunto abordado, no circuito espacial produtivo da atividade boneleira nacional, a 

forma mais comum de comercialização do produto é a realizada por intermediários, 

que se deslocam até os centros consumidores para efetivar a transação. Para 

Santos, M. (2008a, p. 226) “o intermediário – atacadista ou dono de caminhão – age 

como um elo entre a demanda e a oferta, que não coincidem no tempo, nem em 

qualidade nem em quantidade”. Nos dias atuais, a função do intermediário tende a 

se modificar com a modernização da economia.  
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As empresas de bonés estabelecem a cooperação entre os agentes 

intermediários e lugares, dispersos no território, unindo as diversas instâncias, 

geograficamente separadas dos circuitos espaciais de produção, através de fluxos 

de informação. As grandes distâncias físicas não se definem mais como empecilhos 

porque existem, nos dias atuais, redes técnicas de comunicações mais modernas 

que unem as instâncias produtivas do ponto de vista organizacional, uma vez que a 

informação é transmitida em tempo real.   

O consumo do boné vem de outros lugares e os principais compradores são 

donos de estabelecimentos comerciais, que divulgam a sua empresa através da 

propaganda silkada ou bordada, em bonés promocionais, que distribuem como 

brindes aos seus clientes localizados em vários estados do território brasileiro 

(FIGURA 04). 

 

  Figura 04: Esquema simplificado do circuito espacial de produção da atividade boneleira  
  Fonte: Pesquisa de campo (2009 – 2010) 
  Elaborado: Manoel Antônio Ferreira (2011) 

 
 
Cada bonelaria usa o território de acordo com a sua força, de forma seletiva e 

diferente, produzindo a sua própria divisão do trabalho, uma vez que agem sobre 

pontos e áreas de seu interesse, que fundamentam a base territorial de sua 
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existência, resultante da organização das instâncias da produção, circulação, 

distribuição e consumo. A forma como se distribuem as instâncias geográficas do 

circuito espacial de produção de cada empresa de bonés, nos lugares, vislumbra o 

movimento do território, identificando como os fluxos o atravessam e como ocorre o 

uso exclusivo de cada uma. 

Uma das características relevantes constatadas se refere à presença, em 

Caicó, de vários fornecedores de matéria-prima que se instalaram no local, devido à 

significativa demanda das empresas confeccionistas de bonés. Esta condição se 

constitui uma vantagem que condicionou uma maior proximidade entre as diversas 

etapas da confecção de bonés, contribuindo na redução dos custos e promovendo a 

socialização de informações através da comunicação direta e interação entre os 

diversos agentes, inseridos no circuito espacial de produção local (FIGURA 05). 

 

 
Figura 05: Esquema simplificado das atividades complementares à confecção de bonés no local da 
produção 
Fonte: Pesquisa de campo (2010)/Adaptado pelo Autor de ACIA (2006, p. 86) 
 
 

Entre as várias empresas do segmento de bonés merecem destaque especial 

as dubladoras, estabelecimentos comerciais de tecidos, aviamentos, máquinas de 
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costura industriais, peças de reposição e equipamentos, fábricas de acessórios 

plásticos como abas, botões e reguladores, e de viés. Estas empresas formam um 

conjunto de atividades da produção industrial, do comércio e serviços, responsáveis 

pela constituição da etapa da matéria-prima, que revela uma importante 

complementaridade local. Existem, em Caicó, vários profissionais com qualificação 

técnica que executam a manutenção de equipamentos e adaptam peças, aparelhos 

e guias em máquinas de costura industriais. Vale ressaltar que não se pode 

desconsiderar o apoio do SEBRAE e da ASFAB. 

Acredita-se que cada bonelaria consolidou o seu próprio circuito espacial 

produtivo, embora uma boa parte das empresas use o mesmo circuito espacial 

produtivo local, mas os atributos técnicos, a organização espacial, o capital e o 

trabalho de cada uma são diferentes. Todavia, se o circuito espacial produtivo local é 

comum a quase todas as bonelarias, que usufruem das mesmas atividades e 

serviços concentrados localmente, o que vai diferenciar uma da outra é a 

capacidade ou poder de uso do território, do ponto de vista da esfera técnica e da 

esfera política. No circuito local, as relações de trocas constroem um recorte de 

horizontalidades, e o uso do território é partilhado por todas as pessoas, empresas e 

instituições envolvidas na confecção dos bonés. 

No caso do circuito espacial de produção nacional, o uso do território é distinto 

de cada empresa porque depende do poder de cada uma de fazer circular o produto, 

e de distribuí-lo para que chegue ao destino final. Pelo menos na instância da 

circulação, há algumas características em comum, em que várias empresas usam, 

eventualmente, os mesmos tipos de transportes. Algumas unidades fabris utilizam a 

via aérea, que percorre as distâncias físicas em um espaço de tempo menor.  

Na instância da distribuição, cada bonelaria tem uma forma distinta de distribuir 

o produto, seja diretamente ou através de agentes intermediários situados em 

lugares diferentes, que ficam na incumbência de comercializar o produto. Na 

instância do consumo, constatou-se que os consumidores são diferentes, localizados 

em diversos pontos do território brasileiro.  

Na análise do circuito espacial produtivo da atividade boneleira, apreendeu-se 

que as instâncias da produção (matéria-prima, mão de obra e estocagem), da 

circulação (transporte), da distribuição (comercialização) e do consumo (consumo) 

se complementam entre si, por meio da divisão territorial do trabalho. Embora 
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estejam separadas geograficamente, possibilitam apreender que o espaço é uno e 

total. Com relação ao estudo da instância da produção propriamente dita, fez-se um 

esforço sistemático para se examinar a etapa da confecção dos bonés em Caicó, 

Serra Negra do Norte e São José do Seridó em suas formas e normas, uso das 

técnicas, ações dos agentes colaboradores e aspectos de regulação do território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

4. A CONFECÇÃO DOS BONÉS E O USO ATUAL DOS TERRITÓRIOS DE 
CAICÓ, SERRA NEGRA DO NORTE E SÃO JOSÉ DO SERIDÓ 
 

 

A técnica é um componente importante do meio geográfico atual, como 

também “um elemento de explicação da sociedade, e de cada um de seus lugares 

geográficos. É evidente que a técnica por si só não explica nada” (SANTOS, M., 

2008b, p. 59), mas permite a produção de objetos; é datada e expressa pela forma. 

A realidade concreta do espaço é o uso do território, e o uso se dá por meio da 

técnica. As técnicas são fatores geográficos importantes de empiricização do tempo. 

“É por intermédio das técnicas que o homem, no trabalho, realiza essa união entre 

espaço e tempo” (SANTOS, M., 1996, p. 44). A técnica dá a possibilidade do 

trabalho imediato, constituindo-se na arte ou na maneira de saber fazer as coisas.  

A base técnica da produção propriamente dita da atividade boneleira dá 

explicações da base técnica da sociedade dos municípios em estudo e da 

materialidade dos seus respectivos territórios. A técnica é um elemento fundamental 

de explicação histórica dos lugares e de suas formas de organização (SANTOS, M., 

2008b). “Assim, a noção de trabalho e a de instrumento de trabalho são muito 

importantes na explicação geográfica” (SANTOS, M., 1996, p. 46).  

Cada atividade complementar, cada etapa de produção e cada agente têm uma 

localização espacial, organizada para atender às condições técnicas da montagem 

do boné. É neste sentido que se cria um intercâmbio geograficamente próximo no 

lugar, onde o território é cotidianamente compartilhado, utilizado por várias pessoas, 

firmas e instituições, cuja cooperação e conflito são a base da vida comum 

(SANTOS, M., 1996). Novos objetos geográficos, novas técnicas de produção e 

novos agentes sociais se inserem na atividade produtiva boneleira, estabelecendo 

usos atuais ao território. 

Para se entender o uso do território pela etapa da confecção dos bonés, 

analisaram-se os instrumentos de trabalho e as técnicas utilizados, isto é, 

identificando se são manuais ou automatizados. No processo de montagem do 

boné, cada etapa exige um instrumento e uma técnica de trabalho, e um conjunto de 

ações. Esta análise tem como objetivo examinar a contribuição da etapa da 
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confecção dos bonés para o uso atual dos territórios de Caicó, Serra Negra do Norte 

e São José Seridó.  

 

 

4.1 A CONSTITUIÇÃO DO CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUÇÃO DA ATIVIDADE 
BONELEIRA EM CAICÓ E NO SERIDÓ 
 

 

Para se entender a confecção de bonés e as técnicas atuais utilizadas nas 

bonelarias, torna-se imprescindível conhecer as técnicas pretéritas, já que toda 

técnica é história embutida. De acordo com Santos, M. (1996, p. 40), “o uso dos 

objetos através do tempo mostra histórias sucessivas desenroladas no lugar e fora 

dele. Cada objeto é utilizado segundo equações de força originadas em diferentes 

escalas, mas que se realizam num lugar [...]”, aonde vão mudando no decorrer do 

tempo.   

O entendimento da constituição da produção de bonés passa pelo estudo dos 

elementos históricos e geográficos de sua formação. Desta maneira, o estudo dos 

elementos formadores do circuito espacial produtivo da atividade boneleira não se 

remete a uma exaustiva descrição histórica, mas se propõe a uma abordagem 

geográfica do passado de suas técnicas de produção, relacionando-as às técnicas 

do presente.  

Em primeiro plano, buscou-se entender os principais fatores que contribuíram 

para a emergência da atividade boneleira em Caicó, e os elementos que 

impulsionaram a produção para os outros municípios do Seridó. Nesse sentido, 

sistematizou-se uma abordagem geográfica como proposta de método, mais do que 

uma abordagem histórica, no sentido de compreender a evolução do fenômeno em 

seu contexto, construindo uma análise do uso do território através da constituição do 

circuito espacial de produção de 1984 até 2010.  

Nesse contexto, em períodos técnicos pretéritos, os vaqueiros da Região do 

Seridó usavam chapéus confeccionados em couro para se protegerem do sol forte e 

dos espinhos da mata caatinga. A Região do Seridó, além de possuir certa vocação 

na confecção de roupas, chapéus e acessórios de couro, também adquiriu um 
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saber-fazer na fabricação de redes de dormir, originário da cotonicultura, uma das 

bases produtivas locais que entrou em decadência a partir do decênio de 1970. 

No início da década de 1980, a tecelagem de redes de dormir era a atividade 

mais importante do ramo têxtil de Caicó.  Para Faria (1989), as tecelagens se 

instalaram no referido município entre o final da década de 1970 e início dos anos 

1980, a partir da migração de alguns tecelões de Barra de São Pedro, no município 

de Serra Negra do Norte, na divisa com o estado da Paraíba.  

Morais (1999, p. 173) esclarece que, em 1982, o ramo industrial de Caicó a 

apresentar o maior “[...] número de estabelecimentos era o de tecelagem, mais 

especificamente o de confecção de redes, que correspondia a 27% do total de 

unidades fabris. Em seguida, despontavam as fábricas de calçados (13%) e as 

panificadoras e chapelarias (11% cada)”. Em 1989, existiam, aproximadamente, 40 

tecelagens em Caicó, as quais vendiam suas redes “[...] em quase todos os estados 

brasileiros” (FARIA, 1989, p. 20).  

A produção de bonés emergiu em Caicó, na década de 1980, através dos seus 

precursores: Cleto Minervino dos Santos, seguido de Jeová e Joca. O senhor Cleto 

Minervino dos Santos trabalhava, como camelô, vendendo chapéus, bonés 

produzidos em Caruaru (PE) e bonés oriundos de São Paulo (SP). Os bonés de 

Caruaru eram confeccionados em tecido sem dublagem, o bico era de papelão, na 

parte traseira havia um elástico e a pintura era feita à mão, geralmente apresentava 

a figura de um cavalo ou de um boi. Esses bonés eram vendidos nas vaquejadas, 

juntamente com os chapéus de couro, produzidos em Caicó.  

Certo dia, no ano de 1984, Cleto Minervino teve a iniciativa de produzir os seus 

próprios bonés. O processo de produção, o corte e a montagem foram adquiridos 

através do desmonte39 de um boné e da cópia de suas partes em tecido. O primeiro 

boné foi todo confeccionado manualmente. Depois, o boné passou a ser 

confeccionado em máquinas de costura reta domésticas, seguindo seis etapas: 

cortava-se o tecido com tesoura manual; colava-se a espuma no tecido; costuravam-

                                                           
39

   Semelhante fato ocorreu no município de Apucarana (PR), cujo conhecimento sobre o processo de boné e da 
cópia de suas partes foi feito, também, com o desmonte do boné, por Jaime Ramos, que fabricava, 
artesanalmente, chaveiros em acrílico, flâmulas, tiaras, viseiras, chapéus e bonés, com emblemas de times de 
futebol. Os produtos eram vendidos nas portas dos estádios em dias de jogos (VIETRO, 2006). 
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se as partes que formavam a touca; o botão era colocado com agulha de mão; a 

pintura era feita com tinta comum; o bico e o regulador eram presos nas máquinas 

de costura. 

Dessa forma, o boné de Caicó aos poucos foi se inserindo no contexto de 

produção dos chapéus, no momento em que as vaquejadas despontavam como um 

evento marcante da Região do Seridó. A ideia de produzir boné fora acolhida por 

outras pessoas do segmento de chapéus, quando os pequenos produtores 

decidiram confeccionar os seus primeiros bonés, utilizando sobras de tecido. A 

primeira grande encomenda de bonés, 200 (duzentas) peças, foi utilizada nas 

vaquejadas, surgindo, em seguida, outros pedidos. 

Naquele período não existiam lojas de acessórios para boné em Caicó. Os 

aviamentos eram comprados em Caruaru (PE), Campina Grande (PB), Santa Cruz 

do Capibaribe (PE). O bico e o regulador eram adquiridos em Apucarana (PR). E a 

partir daí foram se formando os primeiros esboços do circuito espacial produtivo. 

A fábrica de bonés de Cleto Minervino funcionava em fundo de quintal, isto é, 

na própria residência. Com oito funcionários, produzia de 30 a 40 peças diárias. 

Obtinha um lucro, por cada peça produzida, de 50% a 60%. Contudo, não conseguiu 

acompanhar as inovações técnicas do segmento, motivo que levou ao fechamento 

de sua bonelaria no ano de 1998.  

No ano de 1989, o município de Caicó possuía um pequeno número de fábricas 

de bonés, a maioria em fundo de quintal, cuja produção não era suficiente para 

abastecer as demandas do mercado interno. A partir das experiências bem 

sucedidas dos boneleiros precursores, várias pessoas aderiram à confecção do 

boné. Assim, segundo Medeiros, Nascimento e Ferreira (1994, p. 7), a atividade 

boneleira expandiu-se rapidamente “em virtude da boa qualidade do produto que 

ofereciam e do preço acessível ao consumidor”. Com as crescentes demandas 

constatadas na década de 1990, e, após a ampliação do número de fábricas, “a 

produção de boné passou a ser uma das principais atividades econômicas da cidade 

de Caicó, abastecendo todo o mercado regional, como também outras regiões do 

país” (MEDEIROS; NASCIMENTO; FERREIRA, 1994, p. 9).  



141 

 

O serviço de dublagem era realizado por duas unidades, a Dubladora Caicó e a 

Dublanor40, que consistia na colagem da espuma no tecido41, que serviria de 

matéria-prima para costurar a touca (MEDEIROS; NASCIMENTO; FERREIRA, 

1994). Antes da implantação das dubladoras em Caicó, os fabricantes levavam o 

tecido de ônibus para ser dublado em Campina Grande (PB). Depois de dublados, 

os tecidos retornavam a Caicó para se produzir o boné. “[...] Dessa forma encarecia 

ainda mais o produto tendo em vista o custo adicional do frete” (SANTOS  et al. 

1995, p. 12). As dubladoras instaladas em Caicó, além de oferecem os serviços de 

dublagem, comercializavam acessórios como atacas, linhas, viés e outros produtos. 

O corte era feito com estilete e a pintura com tintas comuns, puf42 ou 

fosforescente. Nas etapas da confecção do boné, algumas fases da produção se 

realizavam no interior das fábricas, o corte e a pintura, sendo que as etapas da 

costuras eram realizadas fora das fábricas, nos domicílios com as costureiras em 

máquinas domésticas. Depois de costuradas as toucas, as peças retornavam para a 

fábrica, onde era realizada a montagem final do boné, isto é, costurar os bicos, 

pregar os botões e colocar as atacas em máquinas retas industriais (MEDEIROS; 

NASCIMENTO; FERREIRA, 1994). Pode-se inferir que as costuras terceirizadas nas 

residências se constituíam um embrião das facções existentes nos dias atuais. 

Santos et al. (1995), em seu estudo, esquematizou um esboço das etapas de 

produção de bonés, identificando a dublagem do tecido, realizada por uma empresa 

especializada no ramo, como a primeira etapa de confecção. As demais etapas são, 

assim, descritas: 

 

A segunda etapa é o corte de tecido feito na indústria com cortador 
manual ou elétrico; em seguida passa para a pintura (com telas) ou 
bordado feito com máquina computadorizada (usofruto de apenas 
uma unidade). A etapa posterior é a costura, seguida de limpeza 
(corte de linhas), colocação do botão, armação feita com 
equipamento propício, quebra (dobra) e embalagem que varia em 
quantidade (SANTOS et al., 1995, p. 13). 
 
 

                                                           
40

  A matriz dessa empresa se localizava em Campina Grande (PB). Não existe mais a filial da Dublanor em 
Caicó. No prédio onde funcionava a Dublanor, no bairro Paraíba, instalou-se a Dubladora Santana. 
41  Hoje, a dublagem mais usada no segmento de bonelaria é a colagem do tecido no TNT. Portanto, não se 
utiliza mais a espuma, visto que esta se tornou obsoleta. 
42  Tinta bastante utilizada nas décadas de 1980 e 1990, que adquiria aspecto em alto relevo ao ser aquecido. 
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No ano de 1995 já existiam a máquina computadorizada e a de armar o boné, 

esta conhecida como passadeira (ou engomadeira, expressão usada localmente). O 

processo de montagem do boné passou a ser organizado no interior das fábricas, 

uma vez que os proprietários passaram a adquirir equipamentos e máquinas 

especializadas para a confecção dos bonés, objetivando ampliarem a produção e 

reduzirem o tempo gasto no seu processo. Com essa investida, a produção tenderia 

a crescer ainda mais. 

Dantas (1997, p. 17) analisa que as atividades de confecção de bonés se 

intensificaram devido à instabilidade econômica e a política neoliberal do Governo 

Federal de Fernando Henrique Cardoso, em que alguns proprietários de bonelarias 

declararam que eram funcionários públicos “[...] e que através do plano de demissão 

voluntária, proposto pelo Banco do Brasil, resolveram desvincularem-se da 

instituição mencionada, encontrando na fabricação de boné uma forma de 

sobreviverem”. Os proprietários de bonelarias, por sua vez, exerciam outras 

atividades no ramo de confecção. “Muitos deles são confeccionadores de chapéus 

(atividade que vem sendo substituída pela confecção do boné)” (DANTAS, 1997, p. 

17).  

Ainda com relação ao seu estudo, Dantas (1997) investiga as relações de 

produção existentes nas confecções de bonés em Caicó, nas quais identifica as 

distintas etapas de fabricação quanto à base técnica utilizada. No processo de 

produção, relata o autor, determinadas fases da produção utilizam máquinas como a 

dublagem e a costura. As demais etapas de produção têm, como aspecto técnico, o 

trabalho manual.  

 

As etapas de produção que fazem parte do trabalho manual 
constituem-se em cortar o boné, aparar linha, ensacar e engomar o 
produto. Nas outras etapas da produção do boné como dublar e 
costurar, a base técnica é o trabalho com uso de máquinas 
(DANTAS, 1997, p. 22).  

 

Prosseguindo com a discussão comenta que, dentro do processo de etapas da 

confecção do boné, existe uma divisão interna do trabalho, em que se pode 

identificar “as funções de dublador, de costureiro, de cortador do boné, de pintor, de 

aparador de linha, de engomador e de ensacador” (DANTAS, 1997, p. 25). 
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Apesar de encontrar um amplo mercado consumidor, a produção de bonés não 

se expandiu significativamente além das áreas circunvizinhas do município de Caicó, 

exceto quatro bonelarias em Serra Negra do Norte, duas em Acari, duas em 

Parelhas e uma no município de São João do Sabugi43, para ser instalada 

(DANTAS, 1997). A matéria-prima para a confecção do boné é adquirida em Caicó, 

contribuindo para a viabilização da atividade, a instalação de outras unidades 

produtivas e novas relações econômicas, principalmente a comercial. A atividade 

produtiva boneleira ameniza a situação de desemprego do município de Caicó, 

“servindo como estratégia de sobrevivência pra uma significativa parte da 

população” (DANTAS, 1997, p. 26). Muitos empregados das bonelarias, antes de se 

ocuparem no segmento de bonés, sobreviviam vendendo redes de dormir, sapatos, 

chapéus de couro e outros produtos.  

Em Caicó, no ano de 1998, funcionavam, apenas, oito chapelarias e oito 

tecelagens de redes, toalhas e pano de prato, enquanto as bonelarias somavam 29 

unidades, além de duas dubladoras, sete confecções de roupas em malhas e oito 

fábricas de calçados (MORAIS, 1999). Pode-se afirmar que, nesse período, as 

bonelarias já superavam o número de estabelecimentos industriais de chapelarias e 

de tecelagens. Pressupõe-se, então, que uma parcela dos fabricantes de redes e de 

chapéus substituiu suas atividades pela bonelaria, tendo em vista que o boné 

emergia como um produto rentável. 

Morais (1999, p. 180) afirma que “a produção de bonés da cidade firmou-se em 

um contexto em que a tecelagem, especialmente voltada à fabricação de redes, 

demonstrava sinais de decadência”. Essas tecelagens deixam de ser 

eminentemente de redes e se diversificam na fabricação de toalhas e panos de 

pratos. As tecelagens de redes de dormir de Caicó davam sinais de esgotamento, 

devido ao seu baixo nível técnico e a modernização tecnológica das indústrias de 

redes do município de São Bento (PB).  

Diante desse fato, a produção de bonés era uma alternativa econômica para 

suprir a crise no setor de tecelagem. Assim, alguns proprietários de antigas 

tecelagens de redes aderiram para a atividade produtiva de bonés, sendo normal 

                                                           
43  Na Comunidade dos Cachos, zona rural do município de São João do Sabugi (RN), na Região do Seridó, foi 
instalada uma facção de bonelaria de uma empresa de Caicó. Não há registros se a facção ainda se encontra em 
funcionamento. 
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presenciar o funcionamento de bonelarias em instalações das antigas tecelagens de 

rede. Neste cenário, percebe-se que, em cada momento histórico, “através das 

novas técnicas vemos a substituição de uma forma de trabalho por outra, de uma 

configuração territorial por outra” (SANTOS, M., 1994, p. 67).  

Dessa forma, o território é revestido por novos objetos geográficos e 

instrumentos de trabalhos, contribuindo para uma nova divisão do trabalho. O 

espaço passa a se reorganizar, impondo-lhes significativas mudanças para atender 

às novas atividades produtivas. Os antigos fabricantes de redes e de chapéus 

encontraram, na produção de bonés, novos usos e finalidades para objetos e 

técnicas, como também novas articulações práticas, adaptadas a normas locais. 

A sobreposição de objetos velhos e novos, no dizer de Santos, M. (1994, p. 98), 

dá-se com defasagens [...] “cada lugar combina variáveis de tempos diferentes. Não 

existe um lugar onde tudo seja novo ou onde tudo seja velho. A situação é uma 

combinação de elementos com idades diferentes”. Reforçando este pensamento, 

pode-se identificar ainda que “em cada lugar, em cada subespaço, novas divisões 

do trabalho chegam e se implantam, mas sem exclusão da presença dos restos de 

divisões de trabalho anteriores” (SANTOS, M., 1996, p. 109). 

Ao discorrer comentários sobre a economia urbana de Caicó, Morais (1999), 

afirma a importância das bonelarias no setor secundário, correspondendo a 20,6% 

dos estabelecimentos fabris da cidade. Este segmento tornou-se o mais 

representativo do setor na década de 1990, sendo adjetivado como “um novo filão 

industrial” (MORAIS, 1999, p. 179).  

Na década de 1980, a produção de bonés era uma produção manufatureira de 

pequena escala, mas, devido à modernização dos equipamentos de fabricação, a 

produção se multiplicou para vários bairros da cidade, ascendendo, assim, “ao status 

de atividade industrial mais promissora da cidade” (MORAIS, 1999, p. 179, grifo do 

autor). A produção de bonés era caracterizada como fundo de quintal, envolvendo 

uma restrita mão de obra familiar, como, também, uma produção manufatureira de 

pequena escala. 

Fundamentada em Santos, M. (2008a, p. 219) “o emprego familiar é freqüente 

nas pequenas empresas do circuito inferior. Ele permite que se aumente a produção 

sem que haja necessidade de mobilizar mais capital de giro”. A prática de mão de 

obra familiar em certos segmentos do setor secundário e terciário é comum nos 
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municípios do Seridó, uma vez que os proprietários de estabelecimentos empregam 

membros da família, uma ação humana e solidária de ajudar uns aos outros. 

A crescente demanda no segmento de bonés, do comércio local, estadual e de 

outros centros mais distantes como Maranhão, Ceará, Pernambuco e Pará, 

estimulou o aumento da produção, das unidades fabris e do número de empregados, 

bem como estimulou a regulamentação do setor. De um total de 29 bonelarias 

registradas, duas merecem destaques como empresas de porte intermediário: a ED 

Criações e a Só Boné. “Cada uma dessas indústrias trabalha com cerca de 30 

funcionários que produzem, diariamente, mais de três mil bonés” (MORAIS, 1999, p. 

180).  

Além da instalação de dubladoras, surgiram, também, estabelecimentos 

comerciais especializados na venda de acessórios e máquinas de costura industrial 

para esse segmento. De acordo com Morais (1999), muitos fabricantes preferiam 

adquirir a matéria-prima e os acessórios (tecido, linhas, botão, regulador, suador, 

tinta, etc.) em outros estados, como Pernambuco, Paraná e São Paulo. Mesmo 

assim, vários fabricantes de bonés compravam a matéria-prima em Caicó. O 

crescimento positivo da produção de bonés alçou a cidade de Caicó à condição de 

“segunda cidade do País em termos de fabricação de bonés, sendo ultrapassada 

pela cidade de Apucarana (PR), pioneira neste setor” (MORAIS, 1999, p. 180). 

Os bonés fabricados em Caicó de acordo com Monteiro (2004) são de três 

tipos: o simples, fabricado com tecido de qualidade inferior e preço mais acessível; o 

promocional, feito em tecido de algodão ou sintético; e o bordado, confeccionado 

com tecido de boa qualidade e com outro processo de dublagem que não utiliza 

espuma. Este último modelo de boné tem um acabamento especial de bordado, 

realizado em máquina computadorizada, permitindo agregar maior valor ao produto 

final. 

Dessa maneira, identifica-se um equipamento importado e moderno do sistema 

técnico vigente, utilizado no processo de fabricação do boné bordado, a máquina 

computadorizada, carregada de componentes técnico-científico-informacionais. 

Depreende-se, então, alicerçado em Santos, M. (2008b. p. 96), que os “sistemas 

técnicos atuais são formados de objetos dotados de uma especialização extrema”. 

Tais objetos são dotados de qualidade técnica operacional superior. 
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Existem várias evidências de que as fábricas de bonés exercem uma forte 

influência na situação socioeconômica do bairro Paraíba, haja vista que se observa 

“um grande número de caminhões circulando nas ruas, transportando o resultado da 

produção para outros Estados do Brasil” (MONTEIRO, 2004, p. 70). A 

comercialização do boné exige deslocamento espacial. Por este motivo, “o boné não 

representa apenas uma atividade econômica, mas também um fenômeno complexo, 

que envolve a natureza econômica, social, política e cultural, exprimindo-se em 

espacialidades variadas” (MONTEIRO, 2004, p. 86).  

Morais (2005, p. 288), em seu estudo, comenta que surgiram diversas 

atividades ligadas à indústria do Seridó, destacando-se o setor têxtil, que 

apresentava sinais de revitalização.  Apesar se ser considerado um ramo tradicional, 

encontrou “atividades inovadoras como as bonelarias”. No quadro de reestruturação 

regional, o setor têxtil adquiriu novos equipamentos para a fabricação de redes e 

panos de prato “e teve na bonelaria uma promissora alternativa de produção” 

(MORAIS, 2005, p. 292). Mas a referida autora identifica a bonelaria como um 

segmento predominante na cidade de Caicó.  

Santos, V. (2005) afirma que as bonelarias, antes situadas somente na cidade 

de Caicó, vêm crescendo e expandindo a sua produção para outras cidades 

circunvizinhas da região, destacando-se: Acari, São José do Seridó e Serra Negra 

do Norte. Medeiros (2005) relata que as bonelarias de Serra Negra do Norte, São 

José do Seridó, Acari e Parelhas foram instaladas pela iniciativa privada, com a 

finalidade de atender não só a demanda local, mas, especificamente, a outros 

mercados consumidores, localizados em vários estados do Brasil, tanto os da 

Região Nordeste, quanto os do Centro-Sul. E, Identifica ainda, em seu trabalho 

referente à produção do espaço das pequenas cidades de Seridó Potiguar, seis 

bonelarias nesses quatro municípios mencionados, destacando-se a Bonelaria São 

José e a Companhia do Boné em São José do Seridó; Bonelaria Almeida e Kawana 

Confecções em Serra Negra do Norte; Zeca do Boné em Parelhas; e Alana Boné em 

Acari. Salienta que, no final da década de 1990, as bonelarias ocupavam maior 

relevância no setor têxtil. Entretanto, algumas delas foram substituídas por fábricas 

destinadas à confecção de roupas, isto é por facções.  

De acordo com Santos, V. (2005), constatou-se um número de 22 empresas 

distribuídas espacialmente em Caicó (18); São José do Seridó (02); Serra Negra do 
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Norte (01); e Acari (1). Ressalta-se que o número de bonelarias na região não 

corresponde ao que foi informado por Santos, V. (2005), visto que esta contabilizou, 

somente, as bonelarias vinculadas à ASFAB. 

As bonelarias de Caicó, juntamente com as pequenas empresas de bonés 

implantadas nos municípios mencionados, auxiliaram no crescimento do mercado de 

trabalho e na ampliação da produção regional, a qual é direcionada para vários 

estados do país como “Ceará, Maranhão, Piauí, Pará, Rio Grande do Sul, Minas 

Gerais, Tocantins, Roraima, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Amazonas, dentre 

outros” (SANTOS, V., 2005, p. 123-124).  

 

 

4.2 BREVE RELATO DO BONÉ E DE SUA EVOLUÇÃO NO TEMPO E NO ESPAÇO 

 

 

O boné, em sua versão mais primitiva, já existia no antigo Egito. As peças eram 

usadas como proteção ou acessório das vestimentas (PORTAL DO BONÉ, 2010). O 

boné é um derivado do chapéu, portanto tem sua origem a partir dele. O chapéu 

esteve presente nos grandes eventos da história da humanidade. A palavra chapéu 

deriva do latim antigo cappa, que significa peça para cobrir a cabeça. Outras versões 

históricas identificam que o chapéu mais antigo que se tem notícia foi o Pétaso, 

tendo surgido por volta de 2000 a.C. na Grécia antiga. No decorrer dos séculos 

foram surgindo diversos tipos de chapéus durante e depois da Renascença. Após a 

Revolução Francesa, em 1880, surgiram os gorros com abas largas, confeccionados 

em diversos tipos de materiais (cetim, peles, veludo, feltro, palha) (AMARAL; 

JAIGOBIND; JAISINGH, 2007). 

O chapéu mais famoso da história foi o boné de esporte, caracterizado pela 

copa justa e pala longa, que surgiu no mundo esportivo no final do século XIX, e se 

popularizou nos Estados Unidos da América através do beisebol. No entanto, o boné 

de gomos já havia sido utilizado em 1880 por um açougueiro inglês. Somente na 

década de 1920 é que o boné de seis gomos ganhou importância, quando o Príncipe 

de Gales usou um boné deste modelo, batizando-o de Windsor. A partir de 1960, o 

boné se popularizou e passou a ser confeccionado em vários materiais (sarja, 
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veludo, vinil, dentre outros tecidos). No século XX, o boné virou moda entre os norte-

americanos, os primeiros a utilizar o acessório no cotidiano. 

O boné é um acessório do vestuário, que, de acordo com Ferreira (1999), serve 

de cobertura de cabeça, sem abas, mas com uma pala sobre os olhos, e geralmente 

peça de uniforme (de militares ou de certos profissionais como porteiros, guardas 

etc.) No período atual, o boné passou a ser usado por várias pessoas dos 

segmentos da sociedade, deixando de ser um item exclusivo de setores esportivos e 

de praia. O discurso do boné, como um acessório da moda, descaracteriza sua 

verdadeira utilidade que é a de proteção contra os raios solares (ultravioleta). O 

boné em sua versão promocional divulga uma marca, e, em seu estilo magazine, é 

um acessório da moda. “O modelo básico contém gomos e pinça na parte frontal, 

aba e abertura na traseira com uma presilha para regular o tamanho da 

circunferência, de acordo com as medidas da cabeça do usuário” (AMARAL; 

JAIGOBIND; JAISINGH, 2007, p. 3). 

 

 

4.2.1 Panorama da confecção de bonés no Brasil 

 

  

A maioria das indústrias brasileiras de bonés se encontra concentrada no 

estado do Paraná, em Apucarana, principal produtor, e no estado do Rio Grande do 

Norte, no sertão da Região do Seridó, nos municípios de Caicó, Serra Negra do 

Norte e São José do Seridó. Segundo Vietro (2006), estima-se que, em 2006, havia 

cerca de 132 empresas formais e 420 informais em Apucarana, envolvidas na 

produção de bonés e outros produtos afins. A participação da produção de 

Apucarana em nível nacional fica em torno de 70%, fabricando, em média, 4,5 

milhões de bonés por mês. 

No Seridó existem, em média, 64 empresas ligadas ao segmento de bonés 

(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 

2008b). A produção de bonés do Seridó está estimada em 2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil bonés por mês) (PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS, 

2010).  Os pólos de Apucarana e do Seridó congregam as primeiras iniciativas de 

associativismo, direcionadas ao aprimoramento tecnológico dos processos 
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industriais e da mão de obra do segmento. Entretanto, existem empresas envolvidas 

na produção de bonés dispersas em vários estados do país, principalmente em São 

Paulo, Santa Catarina e Goiás. 

No ano de 2005, havia cerca de 1.500 fabricantes de bonés no Brasil. Destes, 

300 pertenciam a Apucarana (AMARAL; JAIGOBIND; JAISINGH, 2007). No estado 

de São Paulo, não existe um pólo de concentração de atividades ligadas à 

confecção de bonés, mas existem indústrias de bonés espalhadas em alguns 

municípios, como é o caso da empresa de bonés Mary Hobby Confecções Ltda, 

instalada em Guarulhos (SP). Em período normal de trabalho, a Mary Hobby fabrica 

40 mil bonés mensais.  

Produzindo de 7.000.000 a 8.000.000 (sete a oito milhões) de bonés por mês, 

com um faturamento mensal de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), o 

segmento de bonés no Brasil direciona apenas 2% da produção nacional para a 

exportação; gera em torno de 75 mil empregos no país, sendo a maioria deles 

concentrados nas regiões de Apucarana e do Seridó. Apesar de não ter a 

abrangência dos demais setores do vestuário, o segmento de bonés vem crescendo 

em termos tecnológicos e de qualidade (AMARAL; JAIGOBIND; JAISINGH, 2007). 

O município de Apucarana se localiza no Vale do Ivaí, na Região Norte-Central 

do estado do Paraná, e faz parte da Microrregião Geográfica de Apucarana, a qual é 

composta por nove municípios. A população total de Apucarana equivale a 119.159 

habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). A 

fabricação de bonés se iniciou em 1974 a partir da produção artesanal de bandanas 

e tiaras, que eram comercializadas em feiras agropecuárias, exposições e nas praias 

do litoral paranaense. Os primeiros bonés produzidos tinham aba de papelão, 

reguladores de elástico e apresentava técnica de pintura serigráfica. No decênio de 

1980 surgiram às primeiras empresas do segmento, a Faroli, a Cotton’s, a Sementec 

e a Kep’s de origem familiar. O sucesso dessas empresas desencadeou o 

crescimento desordenado do segmento na década de 1980 (ASSOCIAÇÃO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE APUCARANA, 2006).  

No decorrer da história da produção de bonés em Apucarana, diversas 

inovações foram instaladas, permitindo o aumento da produtividade, a melhoria na 

qualidade do produto, agilidade na fabricação, dentre outros. As inovações 

ocorreram graças “[...] ao desenvolvimento de novos produtos, processos produtivos, 
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gestão e desenvolvimento, e utilização de novos materiais e equipamentos” 

(VIETRO, 2006, p. 58). A Expoboné é considerada a maior feira nacional de 

fornecedores de matérias-primas, equipamentos, maquinários e acessórios para 

indústria de bonés, camisetas, brindes e similares do Brasil, realizada em 

Apucarana. A feira é organizada com o apoio de várias instituições, dos fabricantes e 

das associações do segmento neste município. 

No ano de 2004, criou-se o Arranjo Produtivo Local (APL) de Bonés de 

Apucarana, congregando empresas da cadeia produtiva de boné de Apucarana, 

Cambira (PR) e Jandaia do Sul (PR), envolvendo fornecedores locais de matéria-

prima, fabricantes de equipamentos, acessórios, faculdades locais, fabricantes de 

bonés, dentre outros. O APL visa o fortalecimento do setor de vestuário, tornando 

Apucarana “um centro de excelência em produção de bonés no Brasil” (VIETRO, 

2006, p. 62). Sendo assim, o município de Apucarana foi adjetivado como 

“Apucarana Capital Nacional do Boné” (VIETRO, 2006, p. 53).  

A Lei Nº 12.285, sancionada em 06 de julho de 2010, confere, ao Município de 

Apucarana, no estado do Paraná, o título de Capital Nacional do Boné44. A 

expressão Apucarana, capital nacional do boné, foi pronunciada pela primeira vez 

em 1991, em uma feira ocorrida no município, por Antônio Macarrão Machado e 

Paulo Gabardo, pessoas ligadas ao segmento de bonés (VIETRO, 2006). Portanto, 

a aprovação desta lei prescreve a legitimação da referida expressão. 

 

 

 

4.2.2 Sinopse do Censo das Bonelarias do Seridó Potiguar de 2008 

 

 

O SEBRAE/Caicó-RN realizou uma pesquisa econômica e financeira das 

empresas de bonés dos municípios de Caicó, Serra Negra do Norte e São José do 

Seridó, totalizando 64 unidades fabris. O objetivo da pesquisa consistia em 

identificar o perfil dos empresários, as características dos negócios e os aspectos de 

comercialização de seus produtos, desde o fornecedor de insumo ao consumidor 

                                                           
44 Art. 1o  É conferido ao Município de Apucarana, Estado do Paraná, o título de Capital Nacional do 
Boné. Disponível (BRASIL, 06 Jul. 2010). 
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final; realizar uma análise econômica e financeira da empresa, acesso à tecnologia 

da informação; identificar o perfil dos colaboradores e as principais dificuldades 

existentes no mercado no momento atual.  

Os primeiros dados da pesquisa mostraram que a grande maioria dos 

empreendedores do segmento representa o gênero masculino. A idade varia entre 

31 e 40 anos e a maioria possui o Ensino Médio completo. Os empresários 

realizaram curso ou treinamento de Gestão Estratégica de Negócio, Licitação, 

Gestão Ambiental, Como Vender Mais e Melhor, Oficina SEBRAE de 

Empreendedorismo, Informática, dentre outros. 

No intervalo 2000-2008 surgiram empresas no segmento, mais do que ao longo 

das duas últimas décadas precedentes 1980 e 1990, representando 65,35% das 

bonelarias do Seridó. Um percentual de 79,48 % do pessoal ocupado tem carteira 

assinada. Com relação à situação do negócio, identificou-se que 67,19% das 

empresas são formais e 32,81% são informais. No âmbito da pesquisa, as unidades 

fabris são responsáveis por 1.379 empregos diretos. Cada empresa possui, em 

média, 19,23 empregados, com ou sem carteira assinada. O número de familiares 

varia de um até oito por empresa e 50% das bonelarias possuem acima de dois 

familiares.  

Os principais colaboradores são terceirizados (2,10%), estagiários (0,51%), 

sócios (5,51%), temporários (4,13%), familiares (8,27%) e empregados (79,48%). O 

faturamento mensal (50%) das empresas de bonés equivale até R$ 10.000,00 (dez 

mil reais)45, enquanto 39,28% têm o faturamento entre R$ 10.000,00 e R$ 

40.000,00, e apenas 10,73% faturam acima de R$ 40.000,00.  Mais da metade dos 

imóveis (67,19%) são próprios, contando com uma área em torno de 253 m² 

(duzentos e cinquenta e três metros quadrados). 

A variedade de produtos é grande, mas, de acordo com os empresários, o 

produto mais procurado pelos clientes (em média 14 pessoas por empresa) é o boné 

promocional, que custa em torno de R$ 1,75 (um real e setenta e cinco centavos), 

contando com uma produção mínima de 15.753 peças por empresa e produção 

                                                           
45  Esses valores estão abaixo da realidade. Se cada empresa tem uma média de 19 empregados, não consegue 
sobreviver pagando salário mínimo a todos só com R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
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máxima de 35.636 peças. São comercializados em média 22.562 bonés 

promocionais por empresa/mês. 

Os bonés magazine têm uma venda mensal em torno de 8.797 peças por 

empresa, com preços aproximados de R$ 2,93 (dois reais e noventa e três 

centavos). De chapéus são vendidos aproximadamente 8.685 unidades por mês ao 

preço equivalente de R$ 3,22 (três reais e vinte e dois centavos). São 

comercializados, ainda, um total de 3.000 abas, 6.000 suadores (viés ou carneira) e 

4.000 dublagens por mês. As empresas terceirizam algumas etapas da confecção 

dos bonés como a costura da aba e a dublagem, bordado, serigrafia, suador, enfeite 

e desenho. 

As vendas são realizadas em todo o Brasil, destacando-se o número de 

empresas realizando negócios nas seguintes regiões: 45% comercializam em outros 

estados do Brasil, fora a Região Nordeste; 43% da bonelarias realizam trocas 

comerciais em outros estados do Nordeste; 6% comercializam no Rio Grande do 

Norte; e 6% vendem no próprio município de origem. Apenas 3,23% dos fabricantes 

de bonés realizaram exportação para a Argentina.  

A comercialização dos produtos sofreu uma diminuição em 52,83% em 2008, 

comparando-se com o ano de 2007. A partir de janeiro até o mês de abril, as vendas 

iniciam o seu crescimento, ocorrendo uma redução que vai até o mês de dezembro. 

A maioria das empresas não possui departamento de vendas (87,3%). Dentre as 

empresas, 69,49% não adotam qualquer prática para adicionar valor ao produto. 

Entre as empresas que adotam alguma prática, foram mencionadas a qualidade, 

variedade, acessórios, produtos mais sofisticados e inovação.  

A metade das empresas possui dívidas estipuladas entre R$ 41.000,00 e R$ 

148.000,00. 64,06% da bonelarias informaram possuir capital de empresa. O valor 

médio de capital de giro corresponde a R$ 33.000 (trinta e três mil reais), com 

grande variação entre as empresas, apresentando valor mínimo de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais) até o valor máximo de R$ 273.000,00 (duzentos e setenta e 

três mil reais).  

Destacam-se as principais dificuldades encontradas pelo segmento: instalações 

inadequadas, falta de clientes, problemas financeiros, desconhecimento do 

mercado, falta de conhecimentos gerenciais, concorrência muito forte, falta de mão 

de obra qualificada, inadimplência e carga tributária elevada. Concernente aos 
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equipamentos e máquinas encontrados nas empresas, destacaram-se os tipos e o 

total e o número médio por empresa (TABELA 01). 

 
Tabela 01: Máquinas e equipamentos das empresas de bonés do Seridó – 2008 

Máquinas e equipamentos Quantidade 
Costura reta uma agulha 385 
Pespontadeira duas agulhas barra fixa 179 
Pespontadeira duas agulhas barra 
desligável 

34 

Overloque 136 
Interloque 61 
Galoneira duas agulhas 14 
Sistema CAD 5 
Braço 19 
Travete 13 
Botão de pressão manual 53 
Botão de pressão pneumático 16 
Bordado  24 
Passadeira  12 
Serigrafia 29 
Total 980 
Fonte: SEBRAE (2008b) 
Adaptado: O Autor 
 
 

 O tipo de máquina que apresenta maior número de unidades do segmento é a 

costura reta de uma agulha, equivalendo a 39,28% do total de máquinas das 

bonelarias. Esta máquina tem capacidade operacional de executar várias etapas da 

costura, destacando-se a colocação do regulador, da aba com o viés, costura de 

reforço na lateral da copa. Em segundo lugar, tem-se a pespontadeira barra fixa, que 

prega o viés por dentro da copa com aparelho específico, dá o acabamento de viés 

na parte do gomo traseiro, costura a tira de tecido para fazer o velcro ou viés da 

fivela. Em seguida vem a overloque com 13,87%, máquina de extrema importância, 

fecha todos os gomos ou partes do boné, realiza a costura de acabamento para 

nivelar as partes excedentes (FIGURA 06). Com estas três máquinas de costura se 

pode montar uma célula de produção, mas é necessário dispor das máquinas de 

acabamento de pregar e cobrir botões, passadeira, dentre outras. O menor índice 



registrado foi à máquina de sistema

0,51% do total de máquinas das empresas de bonés.

                              

Figura 06: Máquinas de costura industriais básicas para a confecção de 
bonés 
Fonte: SUN SPECIAL 

 
 
 

 
4.3 OS COLABORADORES DO CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUÇÃO: AS 
AÇÕES DA ASFAB E DO SEBRAE
 

O município de Apucarana (PR) é considerado o 

bonés do Brasil e o que detêm maior capacidade tecnológica, melhor qualidade do 

produto. Espelhados neste município, visando congregar forças para enfrentar a 

concorrência do mercado, adquirir representatividade, conquistar parcei

barganhar preços, e ganhar incentivos fiscais, em um mundo globalizado e 

competitivo, os produtores de bonés do Seridó f

                                                          
46 CAD — computer aided design

Autodesk, Inc. desde 1982. É utilizado princip
dimensões (2D) e para criação de 
disponibilizando, em suas versões mais recentes, v
adoção do sistema CAD tem diminuído as perdas com matéria
(WIKIPÉDIA. AutoCAD, 2010).

 

registrado foi à máquina de sistema software do tipo CAD46, apresentando apenas 

0,51% do total de máquinas das empresas de bonés.  

áquinas de costura industriais básicas para a confecção de 

SUN SPECIAL (2011) 

4.3 OS COLABORADORES DO CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUÇÃO: AS 
AÇÕES DA ASFAB E DO SEBRAE 

O município de Apucarana (PR) é considerado o melhor pólo fabricante de 

bonés do Brasil e o que detêm maior capacidade tecnológica, melhor qualidade do 

produto. Espelhados neste município, visando congregar forças para enfrentar a 

concorrência do mercado, adquirir representatividade, conquistar parcei

barganhar preços, e ganhar incentivos fiscais, em um mundo globalizado e 

competitivo, os produtores de bonés do Seridó fundaram a ASFAB
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(3D). Além dos desenhos técnicos, o software vem 
ários recursos para visualização em diversos formatos. A 

prima e proporcionado maio precisão no corte 
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setembro de 2001, sediada no município de Caicó. A ASFAB foi criada com 22 

associados de micro e pequenas empresas formais.  

A ASFAB é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída por tempo 

indeterminado e sem fins econômicos, que vem desenvolvendo um trabalho sério, 

objetivando incrementar esta importante atividade econômica no Seridó. A bonelaria 

do Seridó vem sendo reconhecida, ganhando projeção nacional em vários 

momentos, em programas como Parceiros do Brasil e PEGN, do SEBRAE. A ASFAB 

reconhece a indústria de bonés como um dos pilares de sustentação da economia 

dos municípios produtores, porque é responsável por mais de mil empregos diretos.  

O associativismo das bonelarias compreende uma ação alternativa de subsistir 

a um mercado altamente competitivo, neste período de globalização, cujos bonés da 

China, de boa qualidade e preço acessível, invadem vários lugares do mundo, e os 

bonés de Apucarana (PR) circulam em todo o território brasileiro. Neste sentido, os 

associados buscam se adequar aos processos padronizados da produção, exigidos 

pelo mercado, tanto na modernização de máquinas, equipamentos e técnicas 

utilizados, quanto pela renovação de matérias-primas.  

Com a união das empresas vinculadas à ASFAB, o município de Apucarana 

passou a ser visto de maneira diferente, não mais como adversário ou concorrente, 

mas como um lugar em que se podem discutir interesses comuns. Uma das 

primeiras ações da ASFAB foi a criação de uma central de compras, na qual é 

possível se discutir melhores preços junto aos fornecedores de matérias-primas, 

reduzindo seus custos em até 30% (SEBRAE, 2004). 

Nesse contexto, a ASFAB contou com os incentivos do SEBRAE, um grande 

parceiro, que realizou cursos de treinamento, de capacitação profissional, e de 

consultorias especializadas, proporcionando ferramentas direcionadas ao 

aprimoramento da gestão, à qualificação da mão de obra, e ao aumento da 

competitividade entre as empresas, como também recebeu apoio do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). 

O SEBRAE ofereceu apoio logístico para fundar a associação, além de 

promover um curso de aperfeiçoamento nas áreas de costura e pintura, capacitando 

em torno de 300 pessoas, visando atenuar a escassez de mão de obra para atender 

às demandas da campanha política de 2002. Este curso, em consonância com a 

ASFAB, constituiu-se na primeira escola denominada Aprenda Fácil Bonés.  
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A ASFAB participou, nos anos de 2002 e 2003, da Feira Internacional da 

Indústria Têxtil (FENIT) em São Paulo capital, expondo os produtos confeccionados 

pelos sócios. No ano de 2005, foi organizada a segunda escola Aprenda Fácil 

Bonés, em decorrência, novamente, da escassez de funcionários capacitados. 

Foram qualificadas mais 300 pessoas para o segmento, almejando às demandas da 

campanha política de 2006, na qual foi decretada a proibição de brindes em 

campanhas eleitorais, causando desempregos nas fábricas. 

Os produtores de bonés encontraram, no associativismo, a saída para enfrentar 

o mercado tão concorrido, buscando outras possibilidades de quantificar e qualificar 

a produção de bonés, introduzindo novas técnicas, criando novos modelos e 

procurando meios de adquirir insumos mais viáveis. Santos, M. (2008a, p. 236-237) 

expõe com clareza que, ao lado de certas práticas comerciais, “encontram-se 

verdadeiras associações de ajuda mútua. Os interessados encontram fórmulas 

engenhosas de associação [...]. É necessário notar que são inovações não 

importadas, invenções locais”. Não existem empresas de bonés de Serra Negra do 

Norte vinculadas à ASFAB, sinal de que o associativismo ainda não despertou 

interesse nos boneleiros desse município.  

No prédio onde funciona a ASFAB, instalou-se a Dubladora ASFAB, que 

oferece um preço diferenciado para os associados de R$ 0,15 (quinze centavos) 

mais barato no serviço de dublagem. As empresas da associação pagam uma 

mensalidade no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para custear despesas 

com aluguel, telefone, energia. 

Atualmente, a ASFAB tem como presidente, Jaedson Dantas, proprietário da 

Companhia do Boné, e conta com 13 empresas associadas (QUADRO 06). Através 

da união, estas empresas procuram exercer o associativismo em frente às grandes 

dificuldades do mercado externo, inclusive dos bonés chineses, que estão se 

expandindo no mercado, apresentando ótima qualidade e custos que não condizem 

com a realidade dos preços dos produtos fabricados nos municípios produtores do 

Seridó. 
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Bonelaria Município Bairro Linha de produtos 

AG Bonés Caicó Conjunto 
Habitacional Castelo 
Branco 

Promocional 

  Pra Sol  Caicó Conjunto 
Habitacional Castelo 
Branco 

Promocional e magazine 

Bonelaria 
Dantas 

Caicó Centro Promocional e magazine 

Bonelaria São 
Geraldo 

Caicó Paraíba Promocional 

Bonés 
Ramalho 

Caicó Paraíba Promocional 

Só Boné Caicó Paraíba Promocional 

Bonelaria 
Caicó 

Caicó Barra Nova Promocional 

Bonelart Caicó João XXIII Promocional e magazine 
GM Bonés Caicó Walfredo Gurgel Promocional e magazine 

Framark Caicó Penedo Promocional 

Bonelaria Bom 
Negócio 

Caicó Nova Descoberta Promocional 

Natália Bonés Caicó Boa Passagem Promocional e magazine 

Companhia do 
Boné 

São José do 
Seridó 

Centro Promocional e magazine 

Quadro 06: Empresas de bonés vinculadas à ASFAB em 2010 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
Elaborado: O Autor 
 
 

O SEBRAE constitui-se um agente colaborador do segmento boneleiro do 

Seridó. Uma das primeiras grandes parcerias realizadas por esta instituição foi a 

elaboração, em conjunto com a FIERN e a ASFAB, do Projeto Setorial de Bonelaria 

em 2004, em consonância com os representantes das empresas de bonés. O projeto 

tinha como objetivos: desenvolver ações que impulsionassem o setor boneleiro, 

fortalecendo a competitividade no estado do Rio Grande do Norte, visando à 

melhoria da produtividade; e estabelecer estratégias comerciais e de marketing, com 

vistas ao aproveitamento da capacidade do potencial existente, na tentativa de 

adequar os processos e os produtos às exigências do mercado interno e externo 

(SEBRAE, 2004). 

Além dos objetivos principais ressaltados, era necessário modernizar o 

processo de produção, intensificar os sistemas de compras e vendas, promover a 
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socialização de conhecimentos e tecnologias, aprimorar as competências das 

empresas nos níveis empresarial, gerencial, operacional e mercadológico, e 

estabelecer o intercâmbio entre empresas e referenciais externos, visando à 

transferência de informações e inovações tecnológicas. O grupo gestor do projeto foi 

organizado sob a coordenação do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), contando com a 

participação de representantes da FIERN, SENAI, Serviço Social da Indústria 

(SESI), ASFAB, SEBRAE (RN) e do consultor do núcleo do setorial. 

Com base nas informações concedidas pelo gerente do escritório regional do 

Seridó Ocidental/SEBRAE/Caicó (RN), Pedro Alexandro Azevedo de Medeiros, o 

APL de bonés do Seridó foi idealizado desde 2004. Os Arranjos Produtivos Locais 

são aglomerações de empresas que “[...] apresentam fortes vínculos envolvendo 

agentes localizados no mesmo território” (CASSIOLATO; LASTRES, 2005, p. 332). A 

aglomeração está relacionada à questão da competitividade.  

O APL, a partir de 2008, vem desenvolvendo ações no sentido de melhorar a 

qualidade do boné e tornar o pólo do Seridó em referência nacional, auxiliando 13 

empresas do segmento. Várias instituições estão envolvidas na implantação do APL, 

dentre elas: FIERN, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

(SEDEC/RN), Banco do Brasil S. A., Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Banco do Nordeste, Faculdade Católica 

Santa Teresinha (FCST), ASFAB e Agência de Desenvolvimento Sustentável do 

Seridó (ADESE). O SEBRAE contribuiu na consolidação do projeto com a inclusão 

de cursos de capacitação e consultoria, articulando parceiros e buscando a melhoria 

do segmento produtivo de bonés. 

O Censo das Bonelarias do Seridó Potiguar de 2008 apresenta dados 

quantitativos do pólo, envolvendo aspectos do perfil dos empreendedores, 

caracterização da empresa, produção, comercialização, econômico/financeiro, 

principais dificuldades, tecnologia, perfil dos colaboradores; e o cadastro do setorial 

de bonelarias, contendo informações sobre situação, se formal ou informal, nome 

dos proprietários, razão social, nome fantasia, registro na CNAE, endereço, 

telefones, e-mail e ano de constituição. 

 O censo realizado foi de fundamental importância na elaboração da 

caracterização das bonelarias do Seridó, e se constitui uma relevante ferramenta de 

informações quantitativas da produção, modelos de bonés, capacitação profissional, 
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salários pagos, capacidade operacional e tecnológica, gestão empresarial, 

faturamento, agentes envolvidos na confecção dos bonés, dentre outros aspectos. 

O gerente do SEBRAE/Caicó destacou que a Associação Brasileira da 

Indústria Têxtil e Confecção (ABIT) e a Associação Nacional das Indústrias de 

Bonés, Brindes e Similares (ANIBB), recentemente sondaram, junto à Rede Globo 

de Televisão, a possibilidade de fazer a propaganda dos bonés, em alguma novela 

que tratasse de moda. A ABIT e a ANIBB foram, então, contatadas pela emissora 

Rede Globo de Televisão, no sentido de que os bonés pudessem ser mostrados 

como acessórios durante a novela Ti Ti Ti, que versa o tema moda. O objetivo de 

lançar o boné na referida novela é o de incluí-lo como um acessório da moda. Tal 

iniciativa das associações se constitui uma forma de fortalecer o consumo do boné 

brasileiro, em detrimento do boné da China. 

Os bonés produzidos em Apucarana e nos municípios do Seridó estão sendo 

mostrados na televisão em rede nacional, desde julho de 2010. De acordo com as 

informações concedidas por Pedro Alexandro de Medeiros, a Rede Globo de 

Televisão cobrou ações de merchandising, em contrato firmado, no valor de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) para a exibição dos bonés na novela, a partir de 

negociações realizadas com a ANIBB. Deste valor as empresas e associações de 

Apucarana pagaram o equivalente a R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 

reais) em cinco parcelas e a ASFAB pagou o valor correspondente a R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) distribuídos em seis parcelas, subsidiados pela FIERN. 

Com o apoio do SEBRAE, o programa Pequenas Empresas Grandes 

Negócios, da Rede Globo de Televisão, exibiu, no dia 10 de outubro de 2010, uma 

reportagem sobre o pólo produtor de bonés do Seridó. Foram mostradas, em rede 

nacional, a Bonelaria Dantas de Caicó e a Companhia do Boné de São José do 

Seridó. A reportagem afirmou que o município de Caicó é o principal pólo que reúne 

80 empresas fabricantes de boné. As fábricas de Caicó produzem 36 milhões de 

bonés por ano e empregam 2.500 pessoas, com um faturamento de R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais) por mês.  

A reportagem ainda destacou que é possível montar uma pequena fábrica de 

bonés com R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). A fábrica deve ter um espaço para o 

corte, outro para a costura e uma área de acabamento, onde são colocados: forros, 

reguladores, acessórios e botões.  
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Em dezembro de 2009, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

conseguiu, junto ao Ministério da Integração Nacional, a liberação de recursos para 

a construção do Centro Vocacional Tecnológico Têxtil do Seridó. O centro têxtil será 

construído no município de Caicó. O projeto faz parte da política de interiorização do 

Governo do Estado, através da SEDEC/RN, em parceria com instituições como o 

SEBRAE, SENAI, UFRN e IFRN, que promovem a capacitação profissional dos 

produtores têxteis. 

O Centro Vocacional Tecnológico Têxtil do Seridó atenderá a uma demanda 

direcionada aos segmentos de bonelaria, tecelagem, bordados, confecções e de 

facções, instituições de ensino, pesquisa e extensão, prefeituras, comunidade local e 

a sociedade em geral, em um público estimado em 11.000 pessoas, por meio de 

laboratórios, com a disponibilização de cursos específicos e programas voltados à 

melhoria do processo produtivo. O valor do projeto totaliza R$ 1.800.000,00 (um 

milhão e oitocentos mil reais) (RIO GRANDE DO NORTE, 2008). 

Do exposto, entendeu-se que o SEBRAE é visto pelas pessoas envolvidas na 

atividade boneleira como uma instituição colaboradora capaz de realizar parcerias e 

assessorias, atendendo às necessidades de qualificação e aprimoramento das 

atividades ligadas ao segmento. Os consultores desta instituição prestam serviços 

às empresas dos municípios fabricantes de bonés, através da organização de cursos 

e atividades de apoio à gestão empresarial. 

 

 

4.3.1 O crescimento e a modernização da Bonelaria Dantas e os incentivos do 
SEBRAE 
 

 

A Bonelaria Dantas de Caicó teve o seu crescimento relacionado aos apoios 

obtidos, junto ao SEBRAE, pois as consultorias e cursos de capacitação 

contribuíram na redução de falhas no processo produtivo. Os funcionários, hoje, em 

sua maioria, dominam mais de uma função no processo produtivo. A arte dos bonés 

é conferida por quatro pessoas de setores diferentes, diminuindo as possibilidades 

de produzir bonés com erros gráficos.  
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Maria de Fátima Dantas, empresária da Bonelaria Dantas, relatou os incentivos 

que recebeu do SEBRAE, visando à modernização da fábrica, ocasião em que 

comprou várias máquinas, inclusive uma na qual lava as telas de emulsão 

fotográfica, cujo equipamento reaproveita o mesmo solvente por dois meses, 

economizando R$ 50,00 (cinquenta reais por semana. O grande investimento da 

empresa é a máquina de bordar computadorizada, equivalente a R$ 190.000,00 

(cento e noventa mil reais). A máquina borda 12 bonés, simultaneamente, e cada 

agulha executa 1.000 pontos por minuto (FOTO 08).  

 

 
Foto 08: Máquina de bordar computadorizada na Bonelaria 
Dantas (Caicó) 
Fonte: O Autor (2010)  

  
 
 

A rapidez e a qualidade da produção aumentaram o faturamento, considerando 

que um boné bordado custa R$ 4,00 (quatro reais), quase o dobro dos modelos mais 

simples. A margem do lucro do boné é de 20% a 30%. 

Uma consultoria do SEBRAE ensinou aos empresários da ASFAB a 

participarem de pregões eletrônicos. Nesta perspectiva, a Bonelaria Dantas venceu 

a licitação realizada pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para o fornecimento de 

uniforme escolar, destinados aos alunos da Educação Básica das redes públicas de 

ensino. A licitação foi realizada na forma de pregão eletrônico, registrando-se o 
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menor preço por item. Dentre os oito lotes apresentados no pregão eletrônico, a 

Bonelaria Dantas venceu dois lotes. 

O primeiro lote apresentou o preço do boné de R$ 2,61 (dois reais e sessenta e 

um centavos), incluindo os estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba com 

269.852 bonés. O segundo lote destacou-se com o preço de RS 2,67 (dois reais e 

sessenta e sete centavos), constituído pelos estados de Alagoas, Pernambuco e 

Sergipe com 247.518 unidades, totalizando 517.370 bonés. A bonelaria 

confeccionou as peças pilotos e as enviou para serem analisadas. Os bonés serão 

utilizados pelos estudantes durante o ano letivo de 2011 - Pesquisa de campo, set. 

2010. 

A Bonelaria Dantas destaca-se entre as empresas de bonés do Seridó que 

estão remetendo bonés para serem usados por alguns atores da novela Ti Ti Ti da 

Rede Globo de Televisão. Os empresários da Bonelaria Dantas decidiram enviar os 

produtos, para a novela Ti Ti Ti, com o objetivo de divulgar o boné brasileiro como 

um acessório da moda, mostrando que o mesmo é tão bom quanto o boné da China. 

 A empresa prima pela qualificação da mão de obra, investindo em 

propagandas e acompanhando as inovações tecnológicas no setor de confecção de 

bonés, como também participando de Feiras de Negócios. A maior dificuldade 

enfrentada pela empresária se refere à falta de incentivos por parte do Governo 

Estadual. 

 

 

4.4 A AÇÃO POLÍTICA DA PRODUÇÃO PROPRIAMENTE DITA: NORMAS E LEIS 

 

 

As empresas confeccionistas de bonés dos municípios pesquisados são 

classificadas como Micro e Pequenas Empresas (MPEs). Os pequenos negócios 

geram a maioria dos empregos formais e informais. Com efeito, “[...] os 

empreendimentos de pequeno porte são responsáveis pela geração de significativa 

parcela de postos de trabalho, ocupando também lugar importante na geração do 

Produto Interno Bruto – PIB – de cada país” (SEBRAE, 2003, p. 18). Estes dois 

fatores constituem elos fundamentais para o bom desempenho de diversos 
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segmentos econômicos. Através do Cadastro Empresarial (CEMP), que representa 

um exímio painel da micro e pequena empresa no estado do Rio Grande do Norte, e 

da CNAE, realizou-se a classificação dos empreendimentos por tamanho, na qual se 

evidenciou a grande concentração de microempresas no Rio Grande do Norte.  

O IBGE toma, por base, o pessoal ocupado, considerando micro e pequena 

empresa aqueles estabelecimentos que possuem entre 1 e 99 empregados. A média 

empresa possui entre 100 e 499 empregados, enquanto a grande empresa é a que 

emprega 500 pessoas ou mais (SEBRAE, 2003).  

Santos, M. (2008a, p. 201) menciona que “a expressão pequena indústria, tal 

como é amplamente utilizada, toma como critério o número de empregados [...]”. O 

autor ainda reforça que “a pequena indústria inclui todas as atividades de 

transformação em pequena escala” (SANTOS, M., 2008a, p. 202). 

Com relação ao faturamento bruto anual, utiliza-se, como parâmetro, o Estatuto 

da Micro e Pequena Empresa. Com um faturamento de até R$ 244.000,00 mil 

(duzentos e quarenta e quatro mil reais), a empresa é classificada como micro. A 

média empresa fatura acima deste valor até R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos 

mil reais).   

No Brasil, a excessiva carga tributária e as elevadas taxas de juros favorecem 

a informalidade e a sonegação fiscal, com reflexos negativos sobre a economia. 

Para se amenizar esta situação, existe um incentivo fiscal para as micro e pequenas 

empresas, entre as quais se incluem as bonelarias, que se refere ao Sistema 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das 

Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES). Monteiro (2004, p. 68) esclarece que 

“nesse imposto já estão agregados determinados encargos sociais, tornando o custo 

tributário mais baixo que o ICMS para as pequenas empresas”.  Porém, o Simples 

Federal – Lei 9.317 de 05 de junho de 1996, estabelece o faturamento bruto anual 

da microempresa em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), enquanto a pequena 

empresa é aquela empresa cujo faturamento é superior a este valor, limitado até R$ 

1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) (SEBRAE, 2003). 

A Lei Estadual Nº 8.296, de 27 de janeiro de 2003, instituiu o Regime 

Simplificado de Apuração do ICMS no estado do Rio Grande do Norte – Simples/RN, 

aplicável à microempresa, à empresa de pequeno porte e ao ambulante, e deu 

outras providências. A lei consiste no tratamento tributário diferenciado e 



164 

 

simplificado. Em outro momento, a Lei Complementar nº 123/2006, instituiu, a partir 

de 01 de julho de 2007, um novo tratamento tributário simplificado, também 

conhecido como Simples Nacional ou Super Simples (RIO GRANDE DO NORTE, 

2003). 

O Simples Nacional estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário 

diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de 

pequeno porte no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias. 

Serão consideradas inscritas, no Simples Nacional, as microempresas e empresas 

de pequeno porte regularmente optantes pelo Simples Federal (Lei 9.317/1996), 

exceto as que estiverem impedidas de optar por alguma vedação imposta pelo novo 

regime do Simples Nacional (SEBRAE, 2003). 

Essas leis em conjunto amenizam a carga tributária de impostos para as 

empresas de boné e correlatas. De certa forma, a aplicação do regime tributário 

diferenciado e simplificado incentiva as empresas e estimula a regulamentação das 

bonelarias informais. Tais leis de incentivos fiscais se constituem na esfera 

normativa da produção de bonés, que, por sua vez, é formada de uma esfera 

material.  

 

 

4.4.1 A proibição de brindes em campanha eleitoral e os rebatimentos nos 
municípios produtores de bonés 
 

 

Conforme visto no trabalho de Medeiros; Nascimento e Ferreira (1994), no ano 

de 1994, o município de Caicó contava com 100 pequenas unidades fabris.  As 

campanhas eleitorais impulsionaram o aumento destas unidades fabris, devido à 

crescente procura dos candidatos pelos bonés promocionais. Acredita-se que o 

número elevado de bonelarias para o município de Caicó em 1994 acirrou muito a 

concorrência, provocando a diminuição das unidades fabris, já que era necessário 

se modernizar e investir em novas técnicas produtivas, focalizando na confecção de 

um boné de qualidade, para competir no mercado. Com base em Santos, V. (2005), 
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Medeiros (2005), verificou-se que, além de Caicó, a produção de bonés expandiu-se 

para Serra Negra do Norte, São José do Seridó, Acari e Parelhas47.  

Sempre existiu competição entre as empresas de bonés dos municípios 

produtores, desde que se iniciou a fabricação. A produção de bonés se expandiu 

nas campanhas políticas, mas era preciso buscar outro foco. Daí surgiu as 

crescentes demandas pelo boné promocional, requisitado pelas lojas comerciais, 

que pretendiam ofertar brindes aos seus clientes.  

Em 2006, a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passou a vigorar com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 11.300, de 10 de maio de 2006, que dispõe sobre 

propaganda, financiamento e prestação de contas das despesas com campanhas 

eleitorais. Esta lei proíbe a confecção, utilização e distribuição de brindes em 

campanha eleitoral48. A produção de bonés em período de campanha eleitoral 

chegava a triplicar nos municípios produtores. Como consequência, a proibição de 

brindes provocou uma redução do número de unidades fabris nos referidos 

municípios, contribuindo para a falência de algumas bonelarias do recorte espacial. 

Muitas empresas já estavam consolidadas no mercado, após a proibição de brindes 

em 2006, porque não dependiam, exclusivamente, da campanha eleitoral. 

As campanhas eleitorais, de certa forma, pelo menos para um número 

expressivo de bonelarias, garantiam emprego e renda, estimulando mais o consumo, 

ainda que em um curto período de tempo, tanto para os funcionários diretos, 

colaboradores indiretos e fabricantes. Os salários e os lucros, advindos com a 

comercialização dos bonés de campanha eleitoral, em geral, retroagiam 

positivamente no comércio local, dinamizando fluxos intensos de pessoas, 

mercadorias, produtos e bens nos municípios de Caicó, Serra Negra do Norte e São 

José do Seridó.  

                                                           
47  As bonelarias existentes em Parelhas e Acari foram extintas, conforme demonstra o Censo das Bonelarias do 
Seridó Potiguar de 2008, realizado pelo SEBRAE, que identifica somente bonelarias em Caicó, Serra Negra do 
Norte e São José do Seridó (DIÁRIO DE NATAL, 31 jul. 2008).  
48  Artigo 39. § 6o  É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou 
com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens 
ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor (BRASIL, 10 mai. 2006). 

 

 



166 

 

Muitas dessas bonelarias eram sazonais, instalavam-se apenas em períodos 

de campanha eleitoral. Algumas investiam em novos equipamentos, outras eram 

permanentes e produziam muito, em apenas dois ou três meses, mais do que se 

produzisse em sete ou oito meses consecutivos, em período normal. Portanto, os 

bonés produzidos em campanha política impulsionavam o aumento do número de 

postos de trabalho, mesmo que temporariamente, e os funcionários tinham seus 

salários ampliados, ganhavam mais ainda na produção diária; aumentavam os lucros 

dos boneleiros, que, às vezes, investiam na compra de novos maquinários, técnicas 

novas de produção e novas matérias-primas.  

No entanto, nem todas as bonelarias investiram ou não tiveram condições 

financeiras de dar continuidade neste segmento, no sentido de adquirir 

equipamentos mais específicos à produção, visando melhorar a qualidade do 

produto. Deste modo, as bonelarias que fecharam dependiam exclusivamente da 

campanha eleitoral, uma vez que não dispunham ainda de um mercado consumidor 

consolidado. Quem não teve condições de investir em novos equipamentos para 

atender às exigências do mercado, não encontrou suporte para competir. 

Segundo informações da ASFAB, em 2005 havia uma estimativa de 92 

bonelarias. Acredita-se, obviamente, que houve uma queda, no número de 

estabelecimentos entre 2006 e 2008, devido à vigência da Lei nº 11.300/2006. Não 

há indícios de quantas bonelarias faliram, mas, de acordo com as conversas 

realizadas com os boneleiros, estes informaram que cerca de 20 bonelarias 

fecharam suas portas. Outra questão em pauta é que houve uma redução no 

número de empresas associadas da ASFAB de 22 em 2001, para 13 em 2010. 

Nas entrevistas realizadas, alguns boneleiros de Caicó deram uma estimativa 

de que existem cerca 80 bonelarias entre formais e informais, e em torno de 10 a 14 

empresas fornecedoras de matérias-primas e acessórios no Seridó. Não há 

informações precisas nem registros sobre o fechamento das bonelarias de Acari e 

Parelhas, entre os anos de 2005 e 2008, mas se acredita que esta situação pode 

estar relacionada à proibição de brindes em campanhas eleitorais, que provocou 

uma queda significativa na produção de bonés do Seridó.  

Estima-se que a queda no número de bonelarias no Seridó se deva 

principalmente à proibição de brindes em campanha eleitoral. Incluem-se, ainda, 

outros fatores como a competitividade dos bonés no território brasileiro, que se 
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tornou mais acirrada, com as exigências de um mercado cada vez mais 

padronizado; a concorrência entre as empresas da região; falta de investimentos em 

equipamentos técnicos modernos; ineficiente gestão empresarial; menor poder ou 

capacidade de uso do território pelas empresas; e inexistência de um circuito 

espacial de produção consolidado. 

As empresas que resistiram à crise no segmento possuem um circuito espacial 

produtivo consolidado, dispondo de uma produção organizada e maquinário cada 

vez mais específico à produção, para atender às exigências e demandas do 

mercado, e de maior capacidade de fazer circular o produto através de transportes 

via terrestre e aérea. As empresas de bonés que mais se enquadram às exigências 

do mercado se tornam mais modernas e organizadas em termos de componentes 

técnico-informacionais e de gestão financeira; inserem mão de obra qualificada, e 

participam de consultorias e de cursos de capacitação profissional. Dotadas de tais 

atributos, estas empresas têm mais possibilidades de confeccionar um boné de 

qualidade para subsistir no mercado.  

Mas não adianta confeccionar um boné de qualidade, se a própria bonelaria 

não tiver capacidade de fazer circular o produto, e quem o fizer mais eficazmente 

tem condições de distribuí-lo mais rapidamente ao consumidor, tornando-se mais 

competitivo. A competitividade se resume na maneira como as empresas usam o 

território, isto é, quem tem mais poder econômico tem maior capacidade de usar o 

território e tem mais possibilidades de fazer circular o produto.   

Hoje, com a competitividade acirrada dos bonés no território brasileiro, em que 

circulam os da China, de Apucarana, de São Paulo e do Seridó, o normal seria usar 

o seguinte discurso: vendo o que produzo. Segundo Arlúcio Cunha, consultor 

financeiro da AG Bonés, o discurso mais adequado à realidade dos municípios 

produtores do Seridó se inverte: produzo o que vendo. Isto é um aspecto relevante 

do Pólo Boneleiro do Seridó porque a produção se dá por encomenda, ou seja, a 

partir dos pedidos feitos pelos vendedores ou intermediários. Existem bonelarias em 

Caicó que têm alguns clientes fidedignos há mais de uma década. 

Os empresários de bonés que se reafirmaram diante da imposição dessa lei 

informaram que, hoje, o preço do boné do Seridó é mais em conta do que o de 

Apucarana. Os fabricantes têm uma produção garantida o ano todo, embora com 

reduções em alguns meses do ano; persistiram na qualidade do boné e nos 
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vendedores, bem como investiram em novos equipamentos operacionais, 

melhoraram a gestão e o controle. Enfim, buscaram outras possibilidades de uso do 

território. 

 Atualmente, a competitividade no mercado, principalmente dos bonés da 

China, constitui a maior adversidade do segmento boneleiro. O preço dos bonés da 

China é razoável, devido à mão de obra barata, mas o produto tem qualidade.  No 

caso de Apucarana, os preços são mais elevados porque têm mão de obra 

capacitada. Porém, foi estipulado mais impostos para a entrada dos produtos 

chineses. Além disto, existe um diferencial entre a China e os bonés confeccionados 

no Brasil: a China não compete com o boné promocional, que é o produto de 

sustentação do segmento. A China produz bonés com marcas próprias, sendo mais 

utilizados como acessórios da moda, ao contrário do promocional, que divulga 

marcas de empresas e de fornecedores. 

Vale salientar que a China pode até produzir bonés promocionais para 

empresas no Brasil, devido à cobertura informacional do mundo de hoje. Uma 

empresa brasileira pode solicitar um grande pedido de bonés via Internet porque os 

produtos chineses têm qualidade e preço acessível. Em um prazo de 40 dias, os 

bonés promocionais chineses podem chegar até o consumidor no Brasil. Há de se 

pensar, então, que isto é apenas uma especulação, mas que pode até se 

concretizar, apesar de se acreditar que, no momento, pode até ser inviável tal 

condição - Pesquisa de campo de out. 2010. Entretanto, tudo é possível neste 

período técnico-científico-informacional, cujas informações ocorrem em tempo real. 

 

 

4.5 OS COMPONENTES DA CONFECÇÃO DO BONÉ 

 

 

Vários são os tipos de materiais usados para a confecção do boné como os 

tecidos em algodão, fibras sintéticas e tecidos intermediários compostos de algodão 

e sintético. Nos municípios produtores do Seridó, o boné de tecido tactel, 

normalmente dublado com TNT, é o mais produzido em decorrência do preço 

acessível, geralmente distribuído como brindes, de boa qualidade e, especialmente, 

por se tratar de um artigo que divulga propagandas, marcas e eventos. Foram 



identificadas, nas bonelarias, duas categorias bá

como carro-chefe do segmento e diversos produtos correlatos que podem atender 

ao mesmo nicho de mercado e usam a mesma estrutura operacional empregada 

para a produção de bonés como chapéus, viseiras, viseirão, boinas, que

cumbucas, camisetas, gorros, etc

plástico polietileno49 ou reciclável, constituindo

Na parte da frente do boné se coloca entretela

onde são colocados os bordados ou pinturas serigráficas. No interior da copa, 

coloca-se um viés pespontado sobre a costura do overloque para dar um melhor 

acabamento. No boné coloca

acessórios como botões, ilhós, 

é formado por cinco partes: aba (pala), copa, carneira, viés e regulador (

JAIGOBIND; JAISINGH, 2007) (

 

Figura 07: 
Fonte: AMARAL; 
campo na AG

                                 Adaptado: O A
 

                                                          
49   Matéria plástica resultante da polimerização do etileno (FERREIRA, 1999).
50   É um tecido de algodão, engomado, utilizado para a confecção de colarinhos de camisas. 
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identificadas, nas bonelarias, duas categorias básicas na linha de produtos: o boné 

chefe do segmento e diversos produtos correlatos que podem atender 

ao mesmo nicho de mercado e usam a mesma estrutura operacional empregada 

para a produção de bonés como chapéus, viseiras, viseirão, boinas, que

s, camisetas, gorros, etc. Geralmente, as abas dos bonés são feitas de 

ou reciclável, constituindo-se o material mais rígido do produto. 

Na parte da frente do boné se coloca entretela50 para forrar o tecido no local, 

são colocados os bordados ou pinturas serigráficas. No interior da copa, 

se um viés pespontado sobre a costura do overloque para dar um melhor 

acabamento. No boné coloca-se a etiqueta, contendo informações do produto, 

acessórios como botões, ilhós, fivelas, velcro ou reguladores, dentre outros. O boné 

é formado por cinco partes: aba (pala), copa, carneira, viés e regulador (

, 2007) (FIGURA 07). 

07: Partes básicas que compõem um boné 
AMARAL; JAIGOBIND; JAISINGH (2007)/Pesquisa de 

campo na AG Bonés (2010) 
ptado: O Autor 
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sicas na linha de produtos: o boné 

chefe do segmento e diversos produtos correlatos que podem atender 

ao mesmo nicho de mercado e usam a mesma estrutura operacional empregada 

para a produção de bonés como chapéus, viseiras, viseirão, boinas, quepes, 

Geralmente, as abas dos bonés são feitas de 

se o material mais rígido do produto.  

para forrar o tecido no local, 

são colocados os bordados ou pinturas serigráficas. No interior da copa, 

se um viés pespontado sobre a costura do overloque para dar um melhor 

se a etiqueta, contendo informações do produto, 

fivelas, velcro ou reguladores, dentre outros. O boné 

é formado por cinco partes: aba (pala), copa, carneira, viés e regulador (AMARAL; 
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Essas partes podem se diferenciar em estilos, modelos e aspectos, 

dependendo da criação do estilista. Confeccionado em materiais diversos e 

apresentando variadas dimensões, os bonés se distinguem em algumas 

características, como na maneira que é decorado, que pode ser feita por serigrafia, 

bordado ou acréscimos de enfeites e acessórios. Esta decoração por ser feita na 

aba, na copa, ou em ambas as partes. As abas são formadas por chapa de 

polietilieno com revestimento interno e externo em tecido.  

A carneira é composta de uma camada de espuma de náilon-poliueretano ou 

de entretela, revestida por dentro com uma camada de filme de polietileno ou em 

tecido TNT, para evitar que a transpiração absorvida seja transmitida ao boné, e 

externamente por tecido 100% algodão. Em substituição à carneira, pode-se colocar 

um viés, conhecido como suador. A copa é formada pela união dos gomos em 

sentido vertical ou horizontal, ou em ambos, conforme o modelo, fixada comumente 

na junção dos vértices por um botão de plástico ou de metal por pressão (AMARAL; 

JAIGOBIND; JAISINGH, 2007). O regulador é constituído por duas tiras de plástico, 

sendo uma delas disposta em pinos (macho) e a outra de pequenos orifícios (fêmea) 

de encaixe. Utiliza-se, também, o regulador feito com uma tira de tecido presa, em 

forma de cinto, na parte traseira que se encaixa em uma fivela de metal 

(ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE APUCARANA, 2006). 

O boné mais conhecido no Brasil é semelhante ao do tipo beisebol, ou seja, 

tem um formato circular com uma aba curva sobre os olhos. O boné de beisebol 

serve de base para a modelagem dos bonés de seis gomos, modelo utilizado nos 

municípios produtores do Seridó (FIGURA 08).  

Existem vários modelos de bonés, destacando-se: americano (ANEXO A), 

ciclista (ANEXO B), modelo frente baixa (ANEXO C), japonês ou francês (ANEXO 

D), jóquei cinco gomos, (ANEXO E), jóquei seis gomos (ANEXO F), chapéu de 

modelo australiano (ANEXO G), viseirão (arraia), chapéu com proteção ou cauda.  
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                 Figura 08: Modelagem das partes que compõem o boné de seis gomos 
                 Fonte: AMARAL; JAIGOBIND; JAISINGH (2007) 
                 Adaptado: O Autor 
 

Observa-se a ilustração da modelagem do boné de jóquei de seis gomos: dois 

gomos frontais, dois gomos laterais e dois gomos traseiros. A arte é feita no máximo 

na frente com 6,5 cm de largura e altura proporcional; lateral com 6,0 cm de largura 

e altura proporcional; na traseira com até 10 cm de largura - Pesquisa de campo, AG 

BONÉS, out. 2010.  

 

 

4.5.1 A organização espacial da empresa AG Bonés de Caicó 
 

 
A empresa AG Bonés foi selecionada dentre as 12 empresas em estudo para 

se analisarem todas as etapas que envolvem a confecção do boné promocional, 

considerado o carro-chefe dos municípios produtores. O boné promocional é 

fabricado sob encomenda, com fins publicitários, tendo como objetivo divulgar 

marcas e eventos.  

O processo de montagem do boné é muito semelhante nas bonelarias, 

envolvendo várias etapas e subetapas, e diversos atos técnicos, que requerem 

tempo e atenção para apreendê-los. O que vai distinguir uma bonelaria da outra 

quanto aos aspectos técnicos é a forma como se organizam os instrumentos de 

trabalho para atender à produção. Mesmo assim, não se negligenciou a observação 

da estrutura física e do funcionamento das outras unidades fabris, acreditando-se na 

importância de cada uma na construção da análise da produção direta. Nas demais 
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unidades fabris deram-se mais ênfase à identificação e à localização das etapas de 

matéria-prima, mão de obra, estocagem, transportes, comercialização e consumo. 

A confecção do boné pode ser estruturada até na própria residência, como foi 

visto na Bonelaria de Dadá, organizada em fundo de quintal, cujas etapas do corte e 

da pintura são realizadas na área da casa. No beco há alguns equipamentos e no 

quintal há um cômodo, onde ficam as máquinas de costura, aviamentos e bonés 

estocados.  

A empresa AG Bonés já funcionou também dentro dos cômodos da própria 

residência de Agripino Cunha Ribeiro, seu proprietário. Há algum tempo ele ampliou 

a sua fábrica ao adquirir uma casa vizinha à sua. Nos dias atuais, a bonelaria está 

mais organizada e funciona anexada à sua residência. Os locais básicos da fábrica 

AG Bonés são o escritório e o almoxarifado, a sala de criação e desenhos, os 

setores de corte, de serigrafia e pintura, o local para se guardarem as telas e as 

partes dos bonés pintadas, para costura, montagem e acabamento, onde são 

realizadas tarefas como colocação dos botões, acessórios, revisão e embalagem do 

produto, e uma sala de reunião. 

Tomando como referencial a empresa AG Bonés, a organização espacial do 

seu processo produtivo de bonés é representada de forma detalhada nas 

respectivas etapas, as quais são realizadas por equipes ou células de trabalho 

diferentes (FIGURA 09). 
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Figura 09: Croqui detalhado da organização espacial da empresa AG Bonés em Caicó 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
Elaborado: O Autor 

 

Legenda: 

1. Escritório (administração e pedidos)                                                      

2. Sala de criação e desenhos 

3.1 Almoxarifado (tecido) 

3.2 Almoxarifado (aviamentos e acessórios) 

4. Modelagem (moldes de madeira) 

5. Dublagem (externa à fábrica) 

6. Corte (balancim, máquina de corte, estilete) 

7. Serigrafia 

8. Pintura (mesas) 

9. Estoque das telas e organização das peças pintadas 



174 

 

10.1 Montagem das abas: costura das duas partes da aba (costura reta) 

10.2 Equipamento de colocar a cobertura de tecido na aba. 

10.3 Costura de fechamento e sistema de corte das sobras de tecidos da aba (reta 

refiladeira) 

11. Pesponto de acabamento com viés no gomo traseiro com aparelho 

(pespontadeira) 

12. Confecção do viés da fivela (pespontadeira bitola larga com aparelho de viés) 

13. Confecção do viés do velcro (pespontadeira bitola larga com aparelho de viés) 

14. Costura de fechamento dos gomos que compõem a copa (overloque) 

15. Pesponto e colocação do viés no interior da copa com aparelho (pespontadeira) 

16. Colocação da aba e do viés ou carneira, simultaneamente, com aparelho 

(costura reta) 

17. Costura para nivelar as bordas excedentes (overloque) 

18. Costura de pregar o regulador (costura reta) 

19. Costura de reforço na parte externa da copa, que vai do regulador até a aba 

(costura reta)  

20. Acabamento: forro do botão (encapadeira) 

21. Acabamento: colocação do botão (pregadeira) 

22. Acabamento: corte de linha e fios, separação das peças com defeito, armação 

(passadeira), dobra das peças. 

23. Embalagem 

24. Sala de reuniões e estocagem 

 

 

4.5.2 Definição de cada etapa da confecção de bonés na empresa AG bonés 
 

 

1. Escritório: a confecção do boné se inicia a partir do pedido, geralmente feito por 

meio dos vendedores que enviam os desenhos ou esquemas, informando as 

quantidades, cores, modelos, através de e-mail, fax, e até pelo correio, via sedex. 

Este último é muito utilizado quando o volume de pedidos emitidos pelos vendedores 

é maior do que os pedidos normais. 
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2. Sala de criação e desenhos: na etapa de criação e desenho da AG Bonés, a 

funcionária Rosimary Dantas da Silva, art finalista, ressaltou a diferença entre 

designer e art finalista. O designer é o que cria, enquanto o art finalista conclui a arte 

redesenhando, depois copia e manda a imagem. Ainda separa as cores para a 

revelação ou bordado, ou seja, elabora a peça-piloto e o gradeamento, que consiste 

na passagem de um desenho original para diversos tamanhos a serem produzidos. 

O desenho distingue o produto pelo corte, tecido, formato de abas, jogos de cores, 

serigrafia, bordados. Os desenhos vêm em formato JPEG51 e o redesenho é feito em 

CDR52. Os desenhos destinados para a revelação são impressos em papel vegetal, 

e os desenhos elaborados para o bordado são gravados em mídia, que pode ser o 

disquete, se a máquina de bordar computadorizada for mais antiga, ou pen driver, se 

a máquina for mais moderna. O bordado da AG Bonés é terceirizado por outra 

empresa.  

 

3.1 e 3.2 Almoxarifado: saída de tecidos, aviamentos e acessórios do estoque para a 

produção. Na AG Bonés, próximo à área de corte, há um local para estocar os 

tecidos, e, no local da costura, há um almoxarifado, onde são guardados os 

aviamentos e os acessórios para a confecção dos bonés. 

 

4. Modelagem: seleção dos moldes para o corte. Os moldes dos bonés variam de 

acordo com o modelo e são confeccionados em madeira, às vezes apresentando 

acabamento em material fórmico53, que permite maior durabilidade das peças.  

 

5. Dublagem: processo de colagem do tecido à esponja (espuma, plástico, 

entretela), que tem a finalidade de aumentar a resistência, estabilidade e 

impermeabilidade dos materiais utilizados54. A dublagem é feita em uma máquina 

denominada dubladera, em que se coloca o tecido na parte superior e o TNT na 

parte inferior (FOTO 09). 

 

                                                           
51   Joint Fhotografhic Experts Group (WIKIPÉDIA, JPEG, 2011). 
52   Corel Draw é um programa de desenho vetorial bidimensional gráfico (WIKIPÉDIA, CorelDRAW, 2011). 
53   Material sintético laminado, usado para revestimento de móveis. 
54  Esse processo exige a conexão de dois ou três substratos de tecido, por meio de cola. 
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Foto 09: Máquina dubladera na Dubladora ASFAB (Caicó)  
Fonte: O Autor (2010)  

                                         

 

 À medida que os dois tecidos vão passando nos cilindros, recebem uma 

camada de cola que os fixam. Na sequência, o tecido colado se desloca em uma 

espécie de esteira e passa por um processo de vulcanização, saindo do outro lado, 

dublado e enrolado (FIGURA 10). O tecido dublado é a principal matéria-prima da 

confecção do boné. O processo de dublagem é feito fora da fábrica na Dubladora 

ASFAB. Em Caicó, a empresa Bonelart possui a sua própria máquina dubladera. 

 

 
Figura 10: Esquema simplificado do processo de dublagem na Dubladora ASFAB em Caicó  
Fonte: Pesquisa de campo (2010)  
Elaborado: O Autor 
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6. Corte: a etapa do corte é de grande importância na confecção do boné porque 

influenciará na qualidade do produto. O corte inicia-se com o enfesto, que consiste 

na colocação de uma camada (folha) de tecido sobre a outra, de modo que se 

facilite o corte simultâneo das peças, as quais serão confeccionadas. Na empresa 

AG Bonés, o corte do tecido é realizado de forma manual com estilete, ou ainda na 

máquina de corte com faca vertical. O estilete é um instrumento confeccionado 

artesanalmente, montado com cano de cobre de refrigeração 3/8, serra de aço e raio 

de bicicleta, envoltos por algumas camadas de esparadrapo ou fita adesiva para dar 

fixação às peças (FOTO 10). O corte é feito por meio dos moldes, confeccionados 

em madeira, relativos a cada tipo de modelo de boné. A empresa tem uma máquina 

de corte balancim, mas ainda não se encontra em operação. O balancim, através de 

sistema de facas/moldes, fixadas em base, prensa e corta o tecido (AMARAL; 

JAIGOBIND; JAISINGH, 2007). 

 

 
                              Foto 10: Estilete da AG Bonés (Caicó) 
                                    Fonte: O Autor (2010) 

 

7. Serigrafia ou silk screen55é um processo gráfico que permite a impressão em 

tecidos, papel, plásticos, ou em qualquer outro material. Na área da serigrafia são, 

encontrados vários materiais como rodo, espátulas, náilon para tela, quadro de 

madeira, emulsão, tintas, solventes dentre outros. Na bonelaria, a lavagem da tela 

                                                           
55  Serigrafia ou silk-screen é um processo de impressão,  no qual a tinta é vazada pela pressão de um rodo 
através de um tecido de náilon preso à uma tela de madeira. 
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para tirar os resíduos é feita com um compressor à base de jato de água. Após a 

lavagem, coloca-se a tela para secar em uma estufa. 

 

8. Pintura: na mesa serigráfica existem marcações que correspondem às partes dos 

bonés, as quais receberão a pintura, e guias de metal que aprumam a tela sobre a 

peça do boné. Sobre as marcações existe uma camada de cola, que serve para 

fixar, na mesa, a parte do boné a qual será pintada. A tinta mais usada na etapa 

serigráfica é a plástica56, que depois de prensada com o rodo entre a tela e a parte 

do boné, é secada com um soprador térmico, ou simplesmente chamado secador. 

Após a etapa serigráfica, o pintor risca, nos pedidos expostos na parede, as pinturas 

já realizadas. Em substituição à etapa serigráfica, utiliza-se o bordado, o qual é 

confeccionado em máquinas computadorizadas. Pode ser feito na fábrica, caso 

disponha deste equipamento, ou terceirizado por outra bonelaria.  

 

9. Estoque das telas e organização das peças pintadas: são realizadas a 

conferência dos logotipos e a separação das partes, que serão distribuídas em cada 

etapa da costura. As peças pintadas são colocadas em um local onde são 

guardadas as telas. 

 

10.1, 10.2 e 10.3. Montagem das abas: apesar de ser uma etapa que envolve 

também a costura, é realizada separadamente das outras fases da costura. 

Primeiramente, costuram-se as duas partes do tecido no formato cortado, na 

máquina reta, deixando a abertura de cobrir a aba. Na bonelaria há um instrumento 

técnico que contém duas placas de metal, as quais seguram a aba enquanto é 

coberta pelo tecido. Realiza-se o fechamento da aba, aparando-se o excesso de 

tecido na máquina costura reta com refilador, isto é, com sistema de corte e de 

costura simultâneo. A montagem das abas, de forma simplificada, constitui-se em 

costurar, circular ou perfilar as abas no tecido (FOTO 11). 

 

                                                           
56  Utilizada sobre tecidos em geral, que expande com o calor, obtendo alto relevo emborrachado. 
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Foto 11: Montagem das abas na AG Bonés (Caicó)  
                                    Fonte: O Autor (2010) 

       * Etapas da costura (ANEXO H). 

 

11. Pesponto de acabamento com viés no gomo traseiro com aparelho 

(pespontadeira). 

 

12. Confecção do viés da fivela em forma de uma tira de tecido, no caso de não se 

utilizar o regulador de plástico. 

 

13. Confecção do viés do velcro em forma de tira de tecido, no caso de não se 

utilizar o regulador de plástico (pespontadeira bitola larga com aparelho de viés). 

 

14. Costura de fechamento dos gomos que compõem a copa, inclusive o traseiro, já 

com o acabamento de viés. 

 

15. Pesponto e colocação do viés no interior da copa com aparelho (pespontadeira). 

 

16. Colocação da aba e do viés ou carneira, simultaneamente, com aparelho 

(costura reta). 

 

17. Costura de acabamento para nivelar as bordas excedentes (overloque). 
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18. Costura de pregar o regulador, viés do velcro ou da fivela (costura reta). 

 

19. Costura de reforço na parte externa da copa, que vai do regulador até a aba 

(costura reta).  

 

20. Acabamento: colocação do forro no botão (máquina encapadeira). 

 

21. Acabamento: fixação do botão (máquina de pregar botão), colocação de fivelas, 

ilhós, etc. 

 

22. Acabamento: limpeza de fios e linhas excedentes; separação das peças com 

defeitos; armação do boné em máquina a vapor (passadeira); dobra das peças. 

 

23. Embalagem: os produtos são embalados em saco plástico, fechado com fita 

adesiva, contendo indicações sobre o tamanho, modelo do boné, número da nota 

fiscal. 

 

24. Estocagem e sala de reuniões: o produto é estocado na sala de reuniões, que 

serve provisoriamente como depósito até a sua distribuição. 

A montagem ou confecção dos bonés, identificada na AG Bonés, que se define 

na produção propriamente dita, divide-se de forma detalhada em 24 etapas, 

conforme se verificou na descrição de cada uma, e de forma simplificada, em 15 

etapas (FIGURA 11). Neste processo, identificou-se um circuito espacial produtivo 

de etapas e subetapas da confecção dos bonés no interior das fábricas, 

considerando a dublagem como fase complementar externa. 

 



Figura 11: Esquema simplificado
Fonte: Pesquisa de campo na
Elaborado: O Autor 

 

A organização espacial da empresa AG Bonés é diferente de cada bonelaria 

visitada durante a pesquisa de campo. Nesta bonelaria, as etapas de serigrafia e 

pintura, corte e conferência dos logotipos se concentram em outro local, separado 

das etapas de costura e da montagem do boné. Conforme se verificou, existem 

bonelarias em que as etapas da costura são organizadas em forma de célula de 

produção contínua como no caso da AG Bonés. Em outros casos, as máquinas são 

arrumadas de várias maneiras, em forma de retângulo, em fileira, lado a lado. Na AG 

Bonés, algumas máquinas de costura

etapas separadas como a montagem da

traseiro. 

As máquinas que compõem a célula de produção são arrumadas lado a lado, 

em torno de uma mesa extensa e estreita de madeira, que serve para aproximar as 

etapas da costura, como também para facilitar o desloc

economizando tempo na montagem do boné. Neste sentido, a confecção do boné 

segue uma linha de montagem. À medida que vã

da costura, o boné vai sendo produzido e deslocado em cima da mesa de madeira, 

facilitando, aos costureiros, o alcance da peças. Na célula são realizadas as etapas 

de montagem do boné: fechamento da copa, viés da copa, colocação da aba e do 

viés, costura de nivelamento, colocação do regulador, costura de ac

aba até o regulador (FOTO 12
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squema simplificado das etapas da confecção de bonés na empresa AG Bonés
Fonte: Pesquisa de campo na AG Bonés (2010)  

A organização espacial da empresa AG Bonés é diferente de cada bonelaria 

visitada durante a pesquisa de campo. Nesta bonelaria, as etapas de serigrafia e 

e conferência dos logotipos se concentram em outro local, separado 

das etapas de costura e da montagem do boné. Conforme se verificou, existem 

bonelarias em que as etapas da costura são organizadas em forma de célula de 

como no caso da AG Bonés. Em outros casos, as máquinas são 

arrumadas de várias maneiras, em forma de retângulo, em fileira, lado a lado. Na AG 

Bonés, algumas máquinas de costura são organizadas em forma de fila, mas são 

etapas separadas como a montagem da aba, costura do viés, pesponto do gomo 

As máquinas que compõem a célula de produção são arrumadas lado a lado, 

em torno de uma mesa extensa e estreita de madeira, que serve para aproximar as 

etapas da costura, como também para facilitar o deslocamento das peças, 

economizando tempo na montagem do boné. Neste sentido, a confecção do boné 

ha de montagem. À medida que vão sendo realizadas certas etapas 

da costura, o boné vai sendo produzido e deslocado em cima da mesa de madeira, 

ando, aos costureiros, o alcance da peças. Na célula são realizadas as etapas 

de montagem do boné: fechamento da copa, viés da copa, colocação da aba e do 

viés, costura de nivelamento, colocação do regulador, costura de ac
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da confecção de bonés na empresa AG Bonés em Caicó  

A organização espacial da empresa AG Bonés é diferente de cada bonelaria 

visitada durante a pesquisa de campo. Nesta bonelaria, as etapas de serigrafia e 

e conferência dos logotipos se concentram em outro local, separado 

das etapas de costura e da montagem do boné. Conforme se verificou, existem 

bonelarias em que as etapas da costura são organizadas em forma de célula de 

como no caso da AG Bonés. Em outros casos, as máquinas são 

arrumadas de várias maneiras, em forma de retângulo, em fileira, lado a lado. Na AG 

organizadas em forma de fila, mas são 
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As máquinas que compõem a célula de produção são arrumadas lado a lado, 
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ando, aos costureiros, o alcance da peças. Na célula são realizadas as etapas 

de montagem do boné: fechamento da copa, viés da copa, colocação da aba e do 

viés, costura de nivelamento, colocação do regulador, costura de acabamento da 
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Bonés se organiza, em média, com 17

35.000 peças por mês. 

 

Foto 12
                                       Fonte: O Autor

 

As etapas de acabamento são dispostas separadamente: confecção do forro 

do botão, fixação do botão, corte das linhas, separação das peças com defeito, 

armação, dobra, embalagem e estocagem. No escritório, funciona a administração e 

a gestão da empresa e o recebimento dos pedidos. No setor de criação e desenho, 

existe um computador para a elaboração dos desenhos e da impressão, e outro para 

controle e gestão financeira da empresa. 

A empresa dispõe de um organizado sistema de gestão de recursos 

financeiros, equipamentos e informações, isto é, de uma logística. Nesta 

perspectiva, os pedidos, a produção, a folha de pagamento, os movimentos 

financeiros, são todos controlados em planilha

quais são mostrados o balanço do mês e os gastos presumidos para os próximos 

meses, ou seja, uma estimativa do balanço para os próximos meses. Essa bonelaria 

possui capital de giro e não trabalha com a custódia de cheques 

A bonelaria AG Bonés

dos fornecedores porque os preços são mais acessíveis, em média 20% mais 

baratos, do que os comercializados em Caicó. A empresa só 

promocionais. Atualmente, 17

 

rganiza, em média, com 17 equipamentos, confere uma produção de 

12: Célula de produção da AG Bonés (Caicó) 
Fonte: O Autor (2010) 

As etapas de acabamento são dispostas separadamente: confecção do forro 

do botão, fixação do botão, corte das linhas, separação das peças com defeito, 

armação, dobra, embalagem e estocagem. No escritório, funciona a administração e 

sa e o recebimento dos pedidos. No setor de criação e desenho, 

existe um computador para a elaboração dos desenhos e da impressão, e outro para 

controle e gestão financeira da empresa.  

A empresa dispõe de um organizado sistema de gestão de recursos 

financeiros, equipamentos e informações, isto é, de uma logística. Nesta 

perspectiva, os pedidos, a produção, a folha de pagamento, os movimentos 

financeiros, são todos controlados em planilhas e visualizados em gráficos, nos 

quais são mostrados o balanço do mês e os gastos presumidos para os próximos 

meses, ou seja, uma estimativa do balanço para os próximos meses. Essa bonelaria 

possui capital de giro e não trabalha com a custódia de cheques 

A bonelaria AG Bonés prefere adquirir algumas matérias-

dos fornecedores porque os preços são mais acessíveis, em média 20% mais 

baratos, do que os comercializados em Caicó. A empresa só 

ente, 17 vendedores distribuídos em Goiás, Minas Gerais, 
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equipamentos, confere uma produção de 

 

As etapas de acabamento são dispostas separadamente: confecção do forro 

do botão, fixação do botão, corte das linhas, separação das peças com defeito, 

armação, dobra, embalagem e estocagem. No escritório, funciona a administração e 

sa e o recebimento dos pedidos. No setor de criação e desenho, 

existe um computador para a elaboração dos desenhos e da impressão, e outro para 

A empresa dispõe de um organizado sistema de gestão de recursos 

financeiros, equipamentos e informações, isto é, de uma logística. Nesta 

perspectiva, os pedidos, a produção, a folha de pagamento, os movimentos 

s e visualizados em gráficos, nos 

quais são mostrados o balanço do mês e os gastos presumidos para os próximos 

meses, ou seja, uma estimativa do balanço para os próximos meses. Essa bonelaria 

possui capital de giro e não trabalha com a custódia de cheques desde 2005.  

-primas diretamente 

dos fornecedores porque os preços são mais acessíveis, em média 20% mais 

baratos, do que os comercializados em Caicó. A empresa só confecciona bonés 

vendedores distribuídos em Goiás, Minas Gerais, 
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Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte comercializam o produto, cujo principal 

mercado consumidor é o estado de Goiás. A bonelaria conseguiu resistir à proibição 

de brindes em campanhas eleitorais desde 2006, graças às boas condições de 

controle e gestão, de um mercado consumidor consolidado, de capital de giro, de 

vários vendedores bem localizados, de mão de obra especializada, da qualidade no 

produto, além de ter investido em novos equipamentos técnicos e desenvolver ações 

em associativismo.  

 

 

4.5.3 Organização espacial das empresas Mandala Confecções e Companhia 
do Boné 

 

 

A empresa Mandala Confecções, localizada em Serra Negra do Norte, funciona 

dentro da própria residência, em fundo de quintal. Desta maneira é interessante 

compreender como se organiza as etapas da confecção do boné ou do chapéu. As 

etapas de corte e pintura se encontram no quintal da casa. No fundo do quintal 

existem dois cômodos, onde são organizadas as etapas da costura (FIGURA 12). 
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Figura 12: Croqui simplificado da organização espacial da empresa Mandala Confecções em Serra 
Negra do Norte 
Fonte: Pesquisa de campo (2010) 
Elaborado: O Autor 
 
 
Legenda: 
 
1. Prateleira 

2. Mesa de corte (corte com estilete do chapéu australiano).  

3. Mesa de pintura (chapéu australiano) 

4. Costura (pespontadeira) 

5. Costura (overlock) 

6. Costura (reta) 

7. Estocagem 
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A estrutura física é dividida entre residência e fábrica, considerando que o 

espaço da casa foi organizado para atender à produção de bonés. É neste sentido 

que o uso do espaço de sua casa é considerado abrigo e plano de sobrevivência 

porque garante a base de existência do proprietário e de sua família, bem como dos 

seus funcionários. A forma como se organiza a Mandala Confecções foi vivenciada 

pela AG Bonés em anos passados, quando esta última bonelaria era instalada 

dentro dos cômodos da própria residência. Nos dias atuais, a residência fica no 

meio, e, nos dois extremos, a fábrica AG Bonés.  

As máquinas de costura da Mandala Confecções são ordenadas em pequenas 

células de produção compostas de duas ou três máquinas.  Este tipo de organização 

é comum em bonelarias organizadas dentro da própria residência, considerando que 

a falta de espaço não permite que se organize uma célula contínua de várias 

máquinas, conforme se observou na empresa AG Bonés. Outro motivo que leva à 

bonelaria a funcionar desta forma se deve à presença de apenas 12 máquinas 

operando no processo produtivo, fabricando em torno de 20.000 peças por mês. 

Desta maneira, tais condições operacionais contribuem na adaptação da residência 

em fábrica. Além disto, a Mandala Confecções não consegue ampliar suas 

instalações porque não dispõe, no momento, de capital de giro suficiente para 

investir em novos maquinários e equipamentos técnicos.  

O proprietário Jamaildo Juvenal ressaltou que almejava comprar uma máquina 

de bordar computadorizada, mas tem dificuldades financeiras de adquiri-la, por 

causa do seu preço elevado. A Mandala Confecções distribui os produtos com três 

vendedores, os quais comercializam em Goiânia (GO), no estado da Bahia e, 

sobretudo, Brasília (DF), onde se vende mais. A empresa não sentiu os efeitos da 

crise, provocada pela proibição de brindes em campanha eleitoral no ano de 2006, 

visto que iniciara as atividades neste segmento a partir de 2007.  

 De forma simplificada, a empresa Companhia do Boné tem sua organização 

espacial específica (FIGURA 13). 
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Figura 13: Croqui simplificado da organização espacial da empresa Companhia do Boné em São 
José do Seridó 
   Fonte: Pesquisa de campo (2010)  
   Elaborado: O Autor  
 
  

Pode-se visualizar os setores de serigrafia, corte e costura da Companhia do 

Boné. O setor de serigrafia funciona em outro prédio proximo à fabrica. De maneira 

apenas ilustrativa, delineou-se o esboço da bonelaria de forma simplificada, 

identificando-se os três setores como se estivessem ordenados em um único prédio. 

O objetivo aqui não é detalhar todas as etapas, equipamentos e recintos, mas 

apenas referenciar a bonelaria, identificando os principais setores inerentes à 

confecção dos bonés, de modo que se possa compreender as diferentes formas de 

organização espacial das empresas dos municípios fabricantes, até porque a 

apreensão empírica mais detalhada de todas as etapas foi realizada na AG Boné. 

  

Legenda: 

• Setor de costura 
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1. Células de produção 

2. Armação da aba 

3. Fixação do botão 

• Setor de corte 

4. Mesa de corte – máquina de corte com faca vertical (FOTO 13) 

5. Estocagem 

6. Equipamento de corte (balancim) 

 

 
Foto 13: Máquina de corte na Companhia do Boné (São 
José do Seridó)  

                                    Fonte: O Autor (2010) 
                                    
 

• Setor de serigrafia 

7. Local de bordado (máquinas computadorizadas) 

8. Mesas de pintura  

9. Máquina de misturar tintas 

10. Equipamento de lavagem das telas 

11. Máquina de dublar tecido para poucas peças 

O escritório da Companhia do Boné funciona no primeiro andar da empresa, 

equipado com quatro computadores, inclusive um dentre eles tem uma impressora 
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com sistema de plotagem, que imprime em grandes formatos. A empresa chegou ao 

nível de automação no corte, utilizando software do tipo CAD, embora, às vezes, 

ainda utilize técnica do estilete para uma ou poucas peças e a máquina com faca 

vertical, na qual corta algumas camadas de tecidos. A empresa tem um balancim, 

equipamento preciso que garante poucas perdas de tecido, no qual corta grandes 

quantidades e camadas, simultaneamente, com maior rapidez. 

No setor de costura, observam-se as etapas da costura em forma de duas 

células contínuas, mas separadas uma da outra, as quais necessitam de um amplo 

espaço para serem organizadas, como também a montagem da aba, colocação do 

botão e uma extensa prateleira contendo aviamentos, peças cortadas e diversos 

acessórios. Cada célula de produção é anexada à sua própria mesa, que viabiliza o 

deslocamento das partes confeccionadas, contribuindo no acesso às peças pelos 

costureiros. Este tipo de célula é diferente da que fora vista no croqui da AG Bonés. 

Nesta, uma mesa estreita e longa divide máquinas de costura do lado esquerdo e 

direito. Na Mandala Confecções se perceberam pequenas células de produção 

adaptadas nos cômodos da casa devido à falta de espaço. Por este motivo, afirmou-

se que cada bonelaria tem sua organização espacial distinta. 

Na Companhia do Boné, o arranjo da bonelaria garante uma expressiva 

produção mensal, em torno de 53.000 peças diversificadas, com 32 máquinas em 

operação. No setor de serigrafia, identificam-se mesas de pintura, máquina de 

misturar tintas, de lavar telas e uma pequena máquina de dublar de pequeno porte. 

A empresa possui duas máquinas de bordado computadorizado, um minidepósito 

para se estocar o boné de magazine e um almoxarifado onde são guardados os 

aviamentos e acessórios. 

A Companhia do Boné se reafirmou em meio à proibição de brindes em 

campanhas eleitorais porque já tinha um mercado consolidado e investiu em outros 

nichos como o boné de magazine. A empresa produz bonés de qualidade, graças 

aos investimentos feitos em tecnologia e equipamentos específicos. A empresa faz 

parte da ASFAB e da ANIBB, e, a partir desta integração, conseguiu força para 

barganhar, cobrar isenção de impostos e solicitar capacitação de cursos junto a 

parceiros como o SEBRAE. A integração foi positiva, pois se via o concorrente como 

adversário. Esta empresa enviou vários bonés em estilos diferentes para a novela Ti 

Ti Ti da Rede Globo de Televisão. 
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A empresária Verônica Sueide, esposa do proprietário Jaedson Dantas, 

afirmou que o pólo do Seridó concentra informações e serviços, e, desta forma, uns 

ajudam aos outros. A concentração de atividades é um referencial porque se 

adquirem produtos em Caicó para o segmento de bonés, mais do que em Natal. A 

empresária ainda discorreu que a atividade boneleira dinamiza uma parcela da 

economia de São José do Seridó, ao gerar emprego e renda, qualificando os 

funcionários e buscando recursos externos que são injetados no local. 

 

 

4.6 A VOCAÇÃO TÊXTIL EM ALGUNS MUNICÍPIOS DO SERIDÓ 
 

 

Abrindo um debate sobre a nova realidade econômica da Região do Seridó, 

Santos, V. (2005) estudou o processo de (re) produção do território, identificado, nos 

últimos anos, e entendido a partir da formação de novas territorialidades, novas 

atividades econômicas, sobretudo, as pequenas indústrias de bonés. Com efeito:   

Na década de 80 foram desencadeadas importantes transformações 
na base produtiva e na estrutura social do estado do Rio Grande do 
Norte e, particularmente, no Seridó Potiguar. Tais transformações 
permitiram, no contexto estadual e regional, a formação de novas 
territorialidades, fruto dos novos processos econômicos, políticos e 
sociais (SANTOS, V., 2005, p. 123). 

 
No processo de reestruturação socioespacial do Seridó, os seus municípios 

produziram múltiplas atividades econômicas, principalmente no segmento de 

confecção, dentre elas: bonelarias, facções de artigos de vestuário e panos de prato. 

Os novos segmentos representam formas de produção do espaço e de 

fortalecimento da economia regional (SANTOS, V., 2005). 

Conforme Morais (2005, p. 278), nos três últimos decênios do século XX, “as 

buscas por estratégias que minimizassem ou solucionassem os efeitos das crises 

conduziram ao redimensionamento de atividades já existentes e ao surgimento de 

novos segmentos produtivos”. Nessas condições, forjou-se um novo eixo produtivo, 

de base rural para urbana, no qual passaram a coexistir atividades tradicionais e 

recentes, apoiadas nos setores do terciário e do secundário. 
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O estudo de Santos, V. (2005) menciona as atividades em crescimento pós 

anos de 1980, destacando-se a bonelaria e a facção em São José do Seridó e Serra 

Negra do Norte, e, em Caicó, também bonelaria e facção, bordado e prestação de 

serviços. A implantação de novas unidades produtoras de bonés nesses municípios 

ocorreu devido às demandas do mercado em crescente expansão.  

As inconstantes oscilações do mercado para a produção boneleira favoreceram 

o consórcio dessa atividade com as facções, até a migração definitiva de alguns 

empresários ligados a essa atividade para o ramo de facções de camisas, calças e 

bermudas. Para Santos, V. (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”. 

Santos, V. (2005) explica que as facções consistem em empresas que montam 

roupas para grandes marcas como Hering, Zoomp, dentre outras. A função destas 

facções se constitui em costurar peças para estas grandes empresas de acordo com 

o padrão exigido. Para realizar a produção, são contratadas em torno de 30 a 50 

funcionários, por facção, que produzem de 5.000 a 15.000 peças por mês. 

Atualmente, as facções se expandem no Seridó em Jardim do Seridó, Acari, São 

José do Seridó e Serra Negra do Norte, devido a certa estabilidade da sua produção 

no mercado, “[...], pois ao prestarem serviços a várias empresas, garantem produção 

por todo o ano. Essa realidade difere das oscilações das atividades que 

historicamente, vêm desenvolvendo-se nessa área, a exemplo da agricultura e das 

próprias bonelarias” (SANTOS, V., 2005, p. 127). 

Destacam-se, ainda, no ramo têxtil, as fábricas de redes, panos de prato, 

lençóis, mantas, toalhas, conjuntos de cozinha, dentre outros, assentados, 

principalmente, no município de Jardim de Piranhas (RN), localizado no Seridó 

Ocidental. Estas unidades produtoras são a base de sustentação econômica de 

grande parte da população deste município, gerando, em potencial, emprego e 

renda, principalmente para a população jovem. As fábricas de pano de prato e as 

estamparias57 em Jardim de Piranhas se constituem um segmento bastante 

expressivo, cujas residências se convertem em unidades fabris. 

                                                           
57   Nem todas as fábricas de pano de prato de Jardim de Piranhas têm estamparia (processo de estampar figuras 
sobre tecidos). 
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Em Jardim de Piranhas, a empresa Monkey Indústria Têxtil e Comércio Ltda., de 

propriedade do empresário José Soares de Araújo58, vêm aos poucos ganhando 

espaço no mercado de linhas para crochê com a marca Mônica, e lã para tricô com a 

marca Gisele. A empresa fabrica e comercializa o brim, muito utilizado pelas 

confecções artesanais de redes de dormir59, confecção de conjuntos de fogão, 

bonelarias e vestuários. Cerca de 100 mil metros/mês do tecido vêm sendo 

produzidos e consumidos principalmente nos municípios de Caicó, Jardim de 

Piranhas e São Bento (PB). Recentemente, a indústria Monkey assinou um contrato 

com a empresa Linhas Círculo S. A, localizada no município de Gaspar (SC), em 

sistema de facção para produzir linha de crochê com a marca Clara. 

A bonelaria merece atenção especial pela conquista de mercados dentro e fora 

do Rio Grande do Norte. Empresas de grande porte e de marcas famosas 

subcontratam, em sistema de facção, as pequenas unidades fabris da região para a 

produção de bonés. No estudo realizado por Azevedo; Dantas e Lins (2006), a 

atividade produtora de bonés é uma grande fonte captadora de recursos externos 

porque 90% da produção são direcionadas para outros estados, considerando que 

estes mesmos recursos são injetados aqui mesmo. “Portanto, quando ocorre a 

queda da produção, o comércio local é o primeiro a sentir os efeitos” (AZEVEDO; 

DANTAS; LINS, 2006, p. 16).  

A atividade boneleira, além de ser uma das fontes de renda de uma parte da 

população local, também se constitui uma forma de elastecimento das relações de 

trocas, articulando os municípios produtores com outros lugares, através das etapas 

do seu circuito espacial de produção. A confecção dos bonés e as outras atividades 

produtivas como chapelarias, facções, malharias, tecelagens de redes, fábricas de 

panos de prato, confecção de bordados confirma a existência de uma vocação têxtil 

no Seridó. 

                                                           
58 Conhecido como Zé Macaco, daí a atribuição do nome Monkey à sua indústria, macaco em inglês (O 
SERIDOENSE EM REVISTA. A monkey conquista espaço no mercado nacional. Jardim de Piranhas, 2 ed, 
Set. 2005, p. 16-17.) 

59  Confeccionadas artesanalmente em brim, geralmente essas redes de dormir apresentam um grande bordado 
em máquina industrial, com motivos florais e matames, e varandas confeccionadas em linha de crochê. Este tipo 
de rede é muito confeccionado em Caicó, envolvendo mão de obra familiar, sendo que as varandas, os bordados, 
os punhos e as bainhas (acabamento em bordado próximo aos punhos), normalmente, são terceirizados por 
mulheres em suas residências. Após a realização destas etapas, a rede é montada e retorna para a residência do 
fabricante, na qual é embalada e depois comercializada. Já as redes de dormir de Jardim de Piranhas são 
produzidas em teares manuais e de madeira e teares elétricos. 
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4.6.1 O uso do território pelas atividades produtivas nos municípios de Caicó, 
Serra Negra do Norte e São José do Seridó 
 

 
Com base nas informações da Federação dos Municípios do Rio Grande do 

Norte (FEMURN), o município de Caicó foi instalado em 1788 e se encontra 

localizado na Microrregião do Seridó Ocidental. A área territorial abrange 1.228,57 

km², e a população equivale a 61.923 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). De acordo com o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M) de Caicó é 0,756. O IDH-M de Caicó é classificado como o 

terceiro maior do estado do Rio Grande do Norte, perdendo apenas para os 

municípios de Parnamirim (0,760) e Natal (0,788), respectivamente (FEMURN, 

2011). A distância rodoviária até Natal é de 292 km e a altitude da sede é de 151,00 

m. O município limita-se com Jucurutu (norte); Florânia, Cruzeta e São José do 

Seridó, Jardim do Seridó e Ouro Branco (leste); São João do Sabugi, Ipueira e 

Várzea (PB) (sul); Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas e São Fernando 

(oeste). 

Com o desmoronamento da base produtiva rural no Seridó, conferida entre os 

decênios de 1970 e 1980, a população caicoense reagiu usando diversas 

estratégias de sobrevivência e, aos poucos, estruturou o seu plano de existência, 

extraindo recursos do seu entorno geográfico, que lhe permitiu encontrar novas 

possibilidades de usos em sua base territorial. Assim, vários municípios do Seridó, 

inclusive Caicó, reorganizaram-se sobre novos traçados, “[...] mostrando que a 

alternativa estava no desenvolvimento endógeno” (MORAIS, 2005, p. 16). Nos dias 

atuais, o meio rural de Caicó sobrevive da agricultura familiar e da produção de leite, 

carne-de-sol, manteiga de garrafa e dos queijos de manteiga e de coalho.  

No conjunto das atividades ora inovadas, ora reinventadas, a boneleira emerge 

como uma das novas atividades produtivas de Caicó. Considerado o principal 

município da Região do Seridó, na condição de centro regional, concentra a maior 

produção de bonés do Nordeste do Brasil, com 48 unidades fabris catalogadas 

(SEBRAE, 2008b). 

No ramo têxtil e de confecção, salientam-se os bordados, as confecções de 

malhas (fardamentos, camisetas), facções, panos de prato, toalhas, cobertas, 
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chapéus. O município se destaca ainda na produção de biscoitos, cachaça, sorvete 

e picolé, iogurte, indústrias de purificação de água (processo osmose reverso), 

indústria de beneficiamento de leite, de café (torrefação e moagem), cerâmicas, 

além de serviços de consertos e atividades de pequena dimensão do circuito inferior 

da economia. 

No setor terciário, Caicó oferta bens e serviços diversificados para a Região do 

Seridó e para vários municípios do estado da Paraíba com serviços médicos, 

jurídicos, escolares, sobretudo de nível superior, e bancários. Esta situação é 

observada no intenso fluxo de veículos de linhas do tipo van que se deslocam 

diariamente para Caicó. Além disto, vem ocorrendo o aumento da especulação 

imobiliária e a construção de novos prédios de apartamentos de até 12 andares, 

verticalizando a cidade rapidamente, e o crescimento de pousadas, principalmente a 

partir da construção do Complexo Turístico Ilha de Sant’ Anna, um grande espaço 

para eventos, onde se realizam a Festa de Sant’Anna, o Carnaval, feiras e 

exposições. 

O município de Caicó mantém relações de trocas com o município de São 

Bento (PB), ora como consumidor dos produtos têxteis fabricados e de matérias-

primas ou redes de dormir e similares, ora como “prestador de serviços individuais 

como o bordado em máquinas e o acabamento de redes, do fornecimento de bonés 

e chapéus para os empresários e redeiros locais, bem como pela presença espacial 

de seus comerciantes” (CARNEIRO, 2006, p. 130).  

O trabalho de Azevedo; Dantas e Lins (2006, p. 22) afirma que o segmento de 

bonés em Caicó “contribui para a economia, na medida em que gera emprego e 

renda na cidade”, como também possibilita o funcionamento de outras empresas 

especializadas na venda de produtos e serviços para as bonelarias. A dinâmica da 

atividade boneleira ocasiona “certo fluxo de capital dentro da cidade”, uma vez que o 

dinheiro pago aos empregados retroage no comércio local (AZEVEDO; DANTAS; 

LINS, 2006, p. 22). 

O espaço da produção propriamente dita da atividade boneleira particulariza o 

bairro Paraíba, em especial caracterizado como uma área fornecedora de insumos e 

serviços para o segmento. Monteiro (2004, p. 100) analisou o “[...] o aumento do 

trânsito, tendo em vista o crescimento no fluxo de compradores no local à procura de 

bonés, tendo como ponto de passagem o perímetro urbano do Paraíba”. A dinâmica 
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de fluxos promovida entre as etapas da confecção de bonés é traçada pelo 

movimento de transporte de tecidos, aviamentos, acessórios e peças entre 

fornecedores e empresas de bonés. 

O município de Serra Negra do Norte foi desmembrado de Caicó, instalado em 

1874, e se localiza na Microrregião do Seridó Ocidental. A área territorial abrange 

562,40 km². A população total equivale a 7.770 habitantes (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). O IDH-M é 0,663 (PNUD, 

2000). A distância rodoviária até Natal é de 327 km e a altitude da sede de 167,00 

m. Limita-se com o município de Jardim de Piranhas (norte); o estado da Paraíba 

(sul e oeste); São João do Sabugi (sudeste); Caicó (leste); Timbaúba dos Batistas 

(nordeste). 

O uso do território é realizado por atividades produtivas como a agropecuária e 

a produção têxtil, contando com bonelarias (15 unidades fabris entre formais e 

informais) e facções. Não foi possível fazer a identificação e a localização das 

bonelarias de Serra Negra do Norte porque a prefeitura municipal não dispõe de 

carta ou planta para fazer o mapeamento. O município é classificado como o 

segundo produtor de bonés do Rio Grande do Norte, perdendo apenas para Caicó. 

Este município possui  turismo rural e ecoturismo, pelas condições de relevo 

propícias encontradas nas serras do seu entorno. Existe uma área de conservação 

ambiental criada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), na zona rural do município: a Estação Ecológica do Seridó. 

Em Serra Negra do Norte, a Bonelaria Almeida foi uma das primeiras empresas 

de boné a se instalar em 1994, registrada como Jeilsa dos Santos de Jesus. A 

bonelaria se localiza no Centro de Serra Negra do Norte, na Rua Mãe Amália nº 31, 

e funciona com 92 empregados. A empresa produz bonés promocionais e detém as 

marcas: WRS; Greet Wave; Anelory (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2010). 

Antes de se instalarem as bonelarias em Serra Negra do Norte, a economia do 

município era baseada, praticamente, nas atividades relacionadas à zona rural e no 

emprego público, e a maioria das pessoas jovens era desempregada. A partir da 

implantação de algumas bonelarias em meados de 1990, as pessoas que se 

encontravam desempregadas e ociosas aprenderam rapidamente as etapas de 

confecção de bonés com algumas pessoas de Caicó do segmento, que se 
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deslocavam até Serra Negra do Norte com a finalidade de prestarem assessoria 

sobre todo o processo de produção.  

Com os empregos criados pelas empresas de bonés, certo capital de giro 

passou a circular no município, gerando emprego e renda, além da dinamização de 

fluxos decorrentes das etapas produtivas. Pode-se constatar que houve uma 

inversão de papéis entre os dois municípios, visto que algumas pessoas de Caicó 

aprenderam a fabricação de redes com tecelões migrantes de Barra de São Pedro, 

município de Serra Negra do Norte, entre o final da década de 1970 e início dos 

anos 1980. Em oposição, em outro momento, nos anos 1990, os boneleiros de 

Caicó ensinaram a confecção de bonés a pessoas ligadas ao ramo têxtil ou não, de 

Serra Negra do Norte.  

O município de São José do Seridó foi desmembrado de Jardim do Seridó e 

instalado em 1962, situado na Microrregião do Seridó Oriental. A área territorial 

abrange 174,50 km². A população total equivale a 4.231 habitantes (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). O IDH-M é 0,740 (PLANO 

DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2000). A altitude da sede é 

de 207,00 m e a distância rodoviária até a capital, Natal é de 248 km. O município de 

São José do Seridó limita-se com Cruzeta (norte); Jardim do Seridó (sul); Acari 

(leste); e Caicó (oeste). 

A empresa Companhia do Boné, instalada nesse município, destaca-se como 

uma bonelaria moderna e padronizada. Atualmente, o território do município é usado 

por atividades produtivas baseadas na cultura de subsistência, com o cultivo de 

frutas, legumes e cereais. Os rebanhos bovinos e caprinos são criados para a 

produção de leite e de corte. Parte da produção leiteira é destinada para os 

laticínios, cujo beneficiamento produz queijos e iogurtes. Na década de 1990, 

instalaram-se várias fábricas do ramo têxtil como bonelarias, malharias, camisarias e 

facções, que praticamente contribuíram na ampliação de empregos no município. 

O setor terciário conta com estabelecimentos comerciais, representados por 

supermercados, inclusive um da Rede Seridó, e lojas onde se podem encontrar os 

mais variados artigos. A proximidade com o município de Caicó facilita a aquisição 

dos artigos não encontrados em São José do Seridó. Diariamente, diversas pessoas 

se deslocam em veículos do tipo van para Caicó, em busca de serviços e produtos, 
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   Figura 14: Selo do boné com a marca Caicó
Fonte: Pesqu
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De certa forma, os produtos fabricados com a marca60 Caicó se confundem 

com a marca Seridó, os quais estão atrelados ao saber-fazer da sociedade local, 

conforme ilustra Morais (2005, p. 315): 

O diferencial qualitativo destes produtos se define nas entrelinhas de 
um saber-fazer que mescla arte, tradição e inovação, evidenciando 
que a carga histórica não foi consumida pelo tempo e nem pelas 
adversidades. Na tessitura da reinvenção das relações mercantis 
seridoenses, a marca Seridó/Caicó se instituiu no mercado com 
grande potencial de credibilidade.  

 

Com base nessa discussão, o saber-fazer, histórica e culturalmente construído, 

garante uma qualidade inigualável aos produtos da marca Seridó/Caicó. A 

sociedade local, em sua imensa capacidade de recriar, inovou ou reinventou novos 

usos ao território, produzindo diversas atividades produtivas, dentre elas, a 

confecção de bonés. A técnica adquirida no saber-fazer relativo às redes, aos panos 

de prato, às toalhas, às cobertas, aos chapéus e, sobretudo, aos bonés, ratifica a 

vocação têxtil impregnada, preteritamente construída, como resultante de diversas 

divisões de trabalho superpostas no tempo.  

A qualidade dos produtos Seridó/Caicó reúne ”fazer (com técnica), mas do 

fazer com arte, carregado de tradição, mesmo quando mesclado de inovação” 

(MORAIS, 2005, p. 341). Da mesma forma que o boné promocional, principal 

produto da pauta da comercialização da atividade boneleira, se constitui um veículo 

de divulgação de marcas de estabelecimentos e de produtos, ele, agora, tem a sua 

marca impressa: Caicó.  

 

 

4.7 A CONFECÇÃO DOS BONÉS E A COEXISTÊNCIA ENTRE TÉCNICAS 
PRETÉRITAS E DO PRESENTE 

                                                           

60 O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) explica que a marca registrada garante ao seu 
proprietário o direito de uso exclusivo em todo o território nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao 
mesmo tempo, sua percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços por 
ela identificados; a marca, quando bem gerenciada, ajuda a fidelizar o consumo, estabelecendo, assim, 
identidades duradouras - afinal, o registro de uma marca pode ser prorrogado indefinidamente - num mercado 
cada vez mais competitivo (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2011). 
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O primeiro esboço do circuito espacial de produção da atividade boneleira se 

iniciou a partir da aquisição de acessórios e matérias-primas vindos de Caruaru 

(PE), Santa Cruz do Capibaribe (PE) e de Apucarana (PR), para confeccionar os 

primeiros bonés em 1984. A dublagem era realizada em Campina Grande (PB), mas 

a vinda de uma unidade industrial (filial) para Caicó, na década de 1990, viabilizou o 

fornecimento do tecido dublado e, consequentemente, a confecção de bonés, já que 

as atividades complementares passaram a se instalar em Caicó, principalmente no 

bairro Paraíba, aproximando, espacialmente, as etapas da produção propriamente 

dita, que em outro momento se encontravam dispersas no território.  

A primeira grande encomenda de bonés foi vendida nas vaquejadas da Região 

do Seridó. Assim, o que se produzia consumia-se localmente. As máquinas de 

costura ainda eram domésticas e a produção era terceirizada nas residências das 

costureiras. Com a instalação de lojas comerciais fornecedores de máquinas de 

costura industriais em Caicó, entre 1993-1995, os fabricantes passaram a introduzi-

las na confecção do boné, e todo o processo produtivo passou a ser organizado no 

interior das fábricas. Pode-se inferir que a produção de bonés deu um grande salto, 

do ponto de vista técnico, haja vista que as máquinas industriais são mais eficazes e 

específicas à confecção dos bonés. 

A confecção do boné passou por mudanças significativas, considerando que os 

primeiros bonés eram confeccionados através do desmonte de uma peça. Depois, 

copiavam-se as partes em tecidos, montando-se todos os gomos. Pouco tempo 

depois, os fabricantes passaram a utilizar os moldes dos bonés produzidos de 

madeira. Nos dias atuais, ainda se usam os moldes de madeira com ou sem 

acabamento fórmico. Várias empresas têm um setor de arte e de criação dentro da 

fábrica, contando com a ajuda de profissionais designers e arte finalista, além de 

contarem como estilistas ou modelistas próprios que criam e aprimoram novos 

cortes, costuras e estilos. 

O boné de feira, e de imitação de marcas, foi sendo substituído pelo boné 

promocional, principalmente confeccionado em modelos americano e japonês. Os 

primeiros bonés precedentes de Caruaru tinham aba de papelão. Depois esta foi 

substituída pela aba de polietileno, mais resistente, a qual é fabricada na Bonelart e 

na JAS Aviamentos, em Caicó, e na Ajaplast, localizada no município de São 
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Fernando, com material plástico reciclável, bem como são fabricados, ainda, 

reguladores e botões.  

O tecido brim dublado com espuma foi substituído pelo tecido tactel dublado 

com TNT porque contribui para um melhor acabamento e absorve melhor os efeitos 

da transpiração. Existem máquinas de dublar em empresas especializadas e na 

Bonelart de Caicó; na Bonelaria Almeida e na JJ Comércio, ambas as fábricas de 

Serra Negra do Norte; e uma máquina de dublar, de porte pequeno, na Companhia 

do Boné em São José do Seridó. Os bonés eram confeccionados, em sua maioria, 

em tecido brim. Hoje, os bonés são confeccionados em diversos tecidos como 

náilon, tactel, microfibra, oxford, jeans e lona.  

O corte do tecido passou por transformações significativas, apesar de ainda se 

utilizar bastante o estilete. As máquinas de corte, com faca vertical e até balancins, 

vêm desenvolvendo cortes mais rápidos e precisos, diminuindo o tempo gasto nesta 

etapa, economizando sobras de tecidos. Neste caso, identificou-se a coexistência 

entre três técnicas produtivas do passado e do presente, isto é, com datações 

diferentes, na Companhia do Boné. A coexistência das técnicas foi identificada na 

etapa do corte, no caso do estilete, outrora, o principal instrumento de corte manual, 

o qual agora é usado para cortar poucas peças, enquanto a máquina de corte e o 

balancim, equipamentos automatizados, exercem a mesma função, o corte, 

diferenciando-se nas dimensões e componentes técnico-científicos. 

Há alguns anos atrás, os desenhos eram feitos manualmente em papel vegetal, 

e, a partir da inclusão do computador e da impressora e do acesso a programas 

como o Corel Draw, que elabora desenhos vetoriais gráficos, viabilizou-se o 

aprimoramento dos aspectos visuais, qualificando a pintura ou impressão gráfica. 

Outra inovação surgida foi a máquina de bordado computadorizado, de origem 

chinesa ou japonesa, que garante logotipos de qualidade e agrega mais valor ao 

produto final. 

Nas etapas serigráficas, a tinta puf, em alto relevo, tão utilizada na década de 

1990, cedeu lugar à tinta plástica, que permite impressões gráficas e melhores 

texturas visuais. As telas ainda são confeccionadas com a mesma técnica de antes, 

em quadro de madeira e o náilon preso com grampos. Na serigrafia, encontram-se 

equipamentos como estufas e mesa de revelação, removedor de tintas, etc. Quando 
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pintados os bonés, usa-se o secador térmico, que acelera o processo de 

solidificação da tinta (FOTO 14). 

 

 
Foto 14: Etapa da pintura e o uso do secador térmico na 
Só Boné (Caicó) 
Fonte: O Autor (2009) 
 

 

Nas mesas de pintura existem marcadores distintos para cada bonelaria. 

Algumas fábricas adotam marcadores simples, com dois ou três modelos padrões, 

por exemplo, de seis gomos, americano, japonês. Outras fazem opção por 

marcações complexas porque trabalham com um maior número de modelos de 

bonés, tanto padrões como equivalentes, chapéus, viseiras, cumbucas e outros. 

Esta técnica dos marcadores é importante para se identificar e fixar a parte do boné 

a qual será pintada (FOTO 15). 
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Foto 15: Marcadores da mesa de pintura da Bonelaria 
São Geraldo (Caicó)  
Fonte: O Autor (2010)  
 
 

Vários equipamentos foram acrescentados ao processo de confecção do boné, 

além das máquinas básicas industriais, bastante utilizadas como a costura reta, a 

overloque e a pespontadeira. Os fabricantes introduziram a refiladeira, que apara a 

costura da aba com uma faca; a reta eletrônica, composta de um painel eletrônico 

com funções especiais e cortador de linha automático, de fácil operação e de alta 

velocidade. Os empresários de bonés adquiriram máquinas de acabamento como as 

passadeiras, que armam o boné, máquinas encapadeiras e pregadeiras de botão 

manuais e pneumáticas, cortadeiras de viés. Verificaram-se, na Bonelaria Dantas, 

máquinas de misturar tintas, limpar fios excedentes e lavar telas.  

Diversos aparelhos e guias foram adaptados nas máquinas industriais: na 

pespontadeira com a colocação do viés no interior da copa; na reta, que prega a aba 

com o viés (suador) ou carneira. O viés do gomo traseiro era colocado na costura 

reta com um conjunto completo de aparelho, serrilha, chapa e calcador. Hoje, este 

mesmo viés é colocado na pespontadeira, com outro aparelho mais preciso, dando 

um acabamento melhor do que o precedente. Pelo menos na confecção do boné, tal 

conjunto se encontra quase obsoleto, mas na confecção do chapéu de tecido, ainda 

é utilizado para dar um acabamento nas bordas. Surgiram acessórios diferentes, 

além dos reguladores de plástico. O velcro e a fivela fixos a uma tira confeccionada 

em forma de viés são reguladores utilizados com frequência na confecção.  
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Algumas empresas têm escritório bem estruturado, do ponto de vista 

comunicacional e informacional, organizado com computadores, impressoras 

normais, impressora de plotagem, sistema CAD, linhas telefônicas fixa e móvel, 

aparelhos de fax. Nos computadores se verificaram programas de desenhos 

gráficos, planilhas de controle de estoque e financeiro, pedidos de clientes, modelos 

de bonés. 

Nas etapas da costura, as máquinas eram arrumadas em forma de fila, 

dificultando o deslocamento das partes que seriam montadas. A montagem do boné 

não tinha uma sequência lógica contínua, ou seja, era desorganizada. Os 

costureiros tinham que se deslocar dos seus lugares até outra etapa, para buscarem 

as outras partes que estavam sendo confeccionadas. A partir de uma consultoria, 

vinda de Apucarana, através do SEBRAE, o processo de produção foi reorganizado 

em forma de células contínuas, com as máquinas dispostas lado a lado, fixadas a 

uma mesa que viabiliza a deslocação das partes que estão sendo montadas (FOTO 

16).  

 

 
Foto 16: Célula de montagem do boné na Bonelaria 
Ramalho (Caicó) 
   Fonte: O Autor (2010) 
 
    

Verificou-se que nas bonelarias de Dadá e de Francisco Oliveira (não 

associadas) estes proprietários exercem funções diversas no processo de confecção 

dos bonés. Durante a visita nestas duas bonelarias, observou-se o proprietário Dadá 

trabalhando no corte do tecido de lona. Dadá se desdobra nas funções de 
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proprietário e funcionário, seja na etapa do corte, ainda com estilete, ou nas etapas 

da costura, tendo em vista o conhecimento e a experiência construída, tanto no 

saber-fazer do chapéu quanto do boné (FOTO 17).  

 

 
Foto 17: Proprietário Dadá exercendo a função do 
cortador em sua bonelaria (Caicó) 
   Fonte: O Autor (2010)  
    

 

Na bonelaria de Francisco Oliveira, encontrou-se o mesmo operando em uma 

máquina costura reta, pregando a aba e viés, com aparelho específico. A fábrica de 

Francisco Oliveira não é organizada em forma de células de produção contínuas. As 

máquinas são arrumadas lado a lado sem a mesa de escoamento do produto, 

quando este se encontra em processo de montagem. Este tipo de organização ainda 

prevalece em algumas fábricas, já que não dispõem de máquinas de costura reta 

eletrônica, que operam no corte das linhas, viabilizando as etapas da costura de 

montagem do boné. Porém, esta forma de organização simples garante emprego 

para o aparador de linha (FOTO 18). 
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Foto 18: Funcionário aparando linha na bonelaria de     
Francisco Oliveira (Caicó) 
   Fonte: O Autor (2010)  
 
 

 

De maneira simplificada, a produção ou confecção do boné ocorre em etapas 

realizadas por cada pessoa específica, que se inicia com o pedido (proprietário ou 

gerente que recebe); passa pelo processo de criação, desenho e impressão 

(designer ou arte finalista); revelação (revelador e ajudante); almoxarifado - tecido, 

aviamentos e acessórios (estoquista); em seguida, o tecido é transportado até a 

dubladora, onde ocorre o processo de colagem no TNT (dublador); após a dublagem 

retorna para a fábrica; realiza-se o corte (cortador), a pintura (pintor e ajudante); 

segue para o setor de costura (montador de abas, costureiros, aparadores de linhas, 

encapadores e pregadores de botão, separador das peças com defeito, passador ou 

engomador, embalador); depois se estoca o produto. Após este circuito de etapas e 

subetapas e de pessoas envolvidas na confecção do boné, preenche-se a nota fiscal 

da mercadoria no escritório.  

Após o processo de produção propriamente dita, o produto circula 

frequentemente, através de transporte rodoviário, e é distribuído através dos 

vendedores ou intermediários, chegando finalmente aos clientes, geralmente, 

proprietários de estabelecimentos comerciais que distribuem os bonés como brindes 

aos seus clientes, sendo estes os consumidores finais. 

.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo do circuito espacial de produção da atividade boneleira, tendo, como 

base territorial empírica, os municípios de Caicó, Serra Negra do Norte e São José 

do Seridó, permitiu construir uma discussão analítica das etapas que envolvem a 

confecção dos bonés, desde o fornecedor de matéria-prima até o consumidor final. 

O entendimento do processo de evolução e estruturação do circuito espacial de 

produção da atividade boneleira foi revelado a partir da compreensão da 

materialidade do território, conferida na etapa da confecção dos bonés, permitindo 

vislumbrar a coexistência entre técnicas de produção pretéritas e do presente. 

O edifício teórico deste trabalho, fundamentado, sobretudo, nas abordagens de 

Santos, M. (1985, 1994), de Castillo e Frederico (2009) e de outros autores, foi 

imprescindível na operacionalização do conceito de circuitos espaciais de produção, 

possibilitando apreender a divisão territorial do trabalho, as relações de trocas entre 

os lugares, no período histórico atual, em que as instâncias da produção, circulação, 

distribuição e consumo da atividade boneleira tornam-se geograficamente 

separadas.  

Levando-se em consideração essa abordagem, é notório que a instalação das 

atividades complementares à confecção dos bonés em Caicó estimulou o aumento 

do número de fábricas e da produção, que se difundiram espacialmente para os 

municípios de Serra Negra do Norte e São José do Seridó. Na instância da produção 

propriamente dita, verificou-se que as etapas da matéria-prima, mão de obra e 

estocagem criam solidariedades orgânicas, complementaridades locais e atividades 

partilhadas por um grupo de pessoas exercendo funções sobre um território comum, 

em Caicó, Serra Negra do Norte e São José do Seridó. Estes fluxos podem ser 

apreendidos como a circulação de pessoas, mercadorias e produtos.  

Na instância da circulação, entendeu-se que os meios de transportes, cada vez 

mais rápidos e modernos, contribuem para que os produtos e as mercadorias 

circulem com maior fluidez no território. Da mesma forma que os boneleiros têm o 

poder de fazer circular o seu produto, utilizando a transportadora, o caminhão 

fretado, o ônibus, o avião, estes mesmos empresários conseguem comprar as 

mercadorias de que necessitam, utilizando tipos de transporte semelhantes, 
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distribuídos por empresas fornecedoras, instaladas em vários pontos do território 

brasileiro.  

Na instância da distribuição compreendeu-se que o processo de 

comercialização evidencia uma estreita relação entre vendedores e clientes, e um 

contato indireto entre fabricantes e clientes, exceto no caso da Bonelaria Dantas, 

que vende diretamente o seu produto. Vários boneleiros não conhecem sequer o 

seu cliente, já que o vendedor se posiciona como intermediário entre as etapas, de 

um extremo ao outro, a partir do pedido, que culmina com a produção, circulação, 

distribuição e consumo. Na verdade, o intermediário exerce o papel de fio condutor 

entre as etapas do circuito espacial de produção.  

Os principais clientes de bonés são proprietários de lojas de material de 

construção, postos de gasolina, supermercados, farmácias, dentre outros tipos, que 

ofertam brindes para os seus clientes com a marca do estabelecimento estampada 

no boné. Na realidade, o boné é um veículo importante de divulgação de marca, 

produtos, propagandas, eventos, feiras. Na etapa do consumo, os donos de 

estabelecimentos comerciais se posicionam como os consumidores intermediários, 

sendo que os seus clientes são considerados os consumidores finais.  

Vale salientar que o boné promocional é o carro-chefe do segmento boneleiro 

dos municípios produtores, ou seja, é a base de sustentação econômica da 

atividade. Do ponto de vista espacial, o boné promocional alimenta a estabilidade do 

circuito espacial de produção porque enreda diversas etapas articuladas entre si, 

pois, ao mesmo tempo em que usam o território, dinamizam fluxos em várias 

direções e intensidades. 

Ao se investigar o circuito espacial produtivo da atividade boneleira nos 

referidos municípios do recorte espacial, encontrou-se um uso produtivo, pautado 

em alguns elementos da esfera técnica e da esfera política. Na esfera técnica, as 

empresas de bonés estruturam suas etapas da confecção dos bonés e os 

instrumentos de trabalho sob uma lógica de localização e organização espacial, que 

está vinculada ao processo direto da produção, assim como estão à circulação, 

distribuição e consumo.  

A localização espacial das etapas possibilitou entender o uso do território 

através da dinâmica de fluxos dos funcionários, dos tecidos, aviamentos e 

acessórios, no interior da bonelaria, e do boné, quando está em processo de 
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montagem. As bonelarias se organizam em forma de células de produção, contínuas 

ou descontínuas, cujos equipamentos e máquinas de costura industriais obedecem à 

lógica de uma produção cada vez mais estandardizada. A esfera normativa 

estabelece regras para a execução de leis, decretos, preceitos, ordens, como formas 

de regulamentar a parcela técnica e política da produção.  

Para algumas empresas, a proibição de brindes em campanha eleitorial não 

causou nenhum efeito negativo, porque já tinham seus consumidores estruturados, 

considerando que existem clientes que compram até quatro vezes no ano. Quem 

perseverou conseguiu se reafirmar. Entretanto, várias fábricas fecharam, pois 

investiram na campanha, de quem dependiam, de dois em dois anos, da produção 

gerada pela demanda política. A regulamentação da Lei 11.300/2006 desempregou 

muitos trabalhadores. Até hoje, vários ex-funcionários das bonelarias sobrevivem 

como moto-taxistas, outros trabalham como comerciários. As mulheres 

desempregadas buscaram alternativas de renda nas confecções de malhas e nos 

bordados. 

A interpretação das etapas identificou que as empresas vinculadas à ASFAB 

agem com mais eficácia no território, considerando que sempre investem em novos 

equipamentos, ampliando o seu poder técnico para se fortalecer diante do mercado 

tão concorrido como o de bonés. Estas empresas, unidas através do associativismo, 

solicitam consultorias e cursos de capacitação profissional ao SEBRAE, um grande 

parceiro; e visitam feiras como a Expoboné, maior feira nacional de fornecedores de 

matérias-primas e acessórios para indústria de bonés, camisetas, brindes e similares 

do Brasil, realizada em Apucarana (PR). O poder técnico e político das empresas da 

ASFAB possibilitam que tenham mais condições de colocar sua produção em pontos 

mais distantes do território, em regiões que extrapolam a Região Nordeste. Desta 

forma, as empresas ganham suporte para a competitividade. 

A competitividade no mercado se constitui uma das faces perversas da 

globalização, haja vista que exige determinada padronização da produção. Por 

conseguinte, as bonelarias que não se adequaram a esta padronização fecharam. 

Entretanto, o associativismo é uma alternativa de fortalecimento, e o boné 

promocional se reafirma perante o mercado tão concorrido de brindes. Ações 

conjuntas constroem relações sociais contínuas e contíguas no território, 

estabelecendo um recorte de horizontalidades, que, “cria uma economia 
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territorializada”, em oposição a uma economia globalizada. (SANTOS, M., 2008c, p. 

144). 

A marca Boné de Caicó é um selo emblemático, representando um 

referencial/diferencial qualitativo do produto, que se projeta espacialmente no 

mercado brasileiro para enfrentar a concorrência, contribuindo, assim, na 

identificação do seu lugar de procedência e de seus agentes sociais. O boné e a sua 

marca representam e trazem consigo a história das técnicas de produção do lugar, 

isto é, de Caicó, de Serra Negra do Norte e de São José do Seridó.  

No município de Caicó, verifica-se uma proximidade espacial de atividades 

complementares à confecção dos bonés. Estas atividades se tornaram mais densas 

no bairro Paraíba, devido à instalação das dubladoras, das lojas de tecidos e de 

aviamentos, impulsionada pela implantação das várias bonelarias e da concentração 

de mão de obra, desde meados da década de 1990, que contribuem na viabilização 

das etapas da produção propriamente dita. Este município se caracteriza por 

apresentar o maior número de bonelarias da Região do Seridó, tendo em vista que 

se destaca entre os demais pela sua condição funcional, em ofertar bens e serviços 

para os municípios circunvizinhos da região e do estado da Paraíba. 

A proximidade geográfica entre os produtores de bonés, fornecedores e 

instituições de prestação de serviços e colaboradores facilita a conservação de inter-

relações que podem condicionar a redução de custos, aproveitamento dos recursos 

e geração de inovações a partir da socialização de conhecimento entre firmas, e de 

atividades especializadas na área de insumos e serviços, bem como de funções 

voltadas para o mercado de trabalho. 

A análise da identificação e da localização das etapas da confecção da AG 

Bonés e dos seus fluxos permite compreender o funcionamento de uma unidade de 

produção de bonés dos municípios fabricantes do recorte de estudo, e como se 

estrutura o seu circuito espacial de produção. A compreensão deste circuito permite 

identificar as combinações entre o nível de capital, a tecnologia e a organização 

espacial desta empresa, bem como as suas lógicas territoriais. Assim, o estudo da 

organização espacial desta bonelaria apreende uma fração do processo que ocorre 

no interior das outras bonelarias dos municípios produtores, embora os níveis de 

capital, trabalho e aspectos técnicos sejam diferentes em cada uma. 
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No decorrer da história do segmento confeccionista de bonés do Seridó, 

diversas inovações foram implantadas no processo produtivo, estabelecendo a 

melhoria e o aumento da produtividade, permitindo a introdução de novas matérias-

primas, a rapidez na fabricação, a inserção de novos equipamentos e técnicas, a 

criação de novos modelos e desenhos, novos componentes serigráficos, dentre 

outros.  

Surgiram, então, diversas possibilidades de uso do território no local da 

produção propriamente dita, no interstício 1984-2010, contribuindo na fabricação de 

um produto qualitativamente bem sucedido no mercado. Estas condições se 

concretizaram graças aos novos aspectos técnicos do trabalho direto, à mão de obra 

qualificada, e à presença de novos agentes sociais, dentre eles, a ASFAB e o 

SEBRAE, que colaboram na constituição e consolidação do circuito espacial de 

produção da atividade boneleira. 

As etapas da confecção dos bonés nos municípios produtores de Caicó, Serra 

Negra do Norte e São José do Seridó, compreendidas na análise da localização e 

identificação de cada uma delas, corroboram a constituição de um circuito espacial 

produtivo local e de um circuito espacial produtivo nacional, que formam os circuitos 

espaciais de produção. Na produção propriamente dita, as condições técnicas do 

trabalho se referem às etapas que se localizam geograficamente próximas, uma 

complementando a outra, dentro de um circuito espacial de produção local. Estas 

etapas usam o território, dinamizando fluxos mais intensos e menos extensos de 

mercadorias, pessoas e produtos em um movimento contínuo nos municípios 

produtores de Caicó, Serra Negra do Norte e São José do Seridó.  

No processo de espacialização do produto, as etapas se localizam 

geograficamente dispersas, mas uma se vincula à outra, no interior de circuito 

espacial de produção nacional. Tais etapas dinamizam fluxos mais extensos e 

menos intensos de mercadorias, pessoas e produtos em um movimento contíguo. O 

circuito espacial de produção nacional se estabelece a partir da capacidade ou do 

poder de uso do território de cada empresa e da ação dos principais agentes 

difundidos em determinados pontos do território. Na realidade os dois circuitos 

formam os circuitos espaciais de produção, que têm, como fundamento, a divisão 

territorial do trabalho entre as etapas. 
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O uso do território através dos fluxos de pessoas é explicado a partir do 

deslocamento dos proprietários de bonelarias requerendo matérias-primas nas 

dubladoras e no comércio de aviamentos, acessórios, peças e equipamentos 

necessários às etapas de confecção dos bonés; dos funcionários em direção ao 

trabalho tantos das bonelarias como do comércio especializado, e no interior das 

unidades produtivas e dos estabelecimentos, realizando suas funções, e de volta às 

suas residências. Este uso é identificado, ainda, nos fluxos de mercadorias e 

produtos circulando por meios dos transportes, levando tecidos, aviamentos, dentre 

outros, que estão sempre em permanente movimento, tanto no interior de cada 

município como entre os municípios produtores. Quando as etapas produtivas da 

confecção dos bonés usam o território, é dinamizada uma parcela da economia 

local, pois esta não funciona sem uma base geográfica. 

A confecção de bonés garante possibilidades de uso do território porque as 

matérias-primas necessárias à sua realização são encontradas no seu entorno 

geográfico. O uso do território através das etapas da produção propriamente dita se 

converte em espaço banal, espaço de todas as pessoas, empresas e instituições. 

Todos usufruem do território, reproduzindo a base da vida comum, necessária à sua 

existência e à continuidade da produção propriamente dita e, consequentemente, 

das demais instâncias.  

A análise do circuito espacial de produção da atividade boneleira ratifica a 

compreensão do uso atual dos territórios de Serra Negra do Norte e São José do 

Seridó, através da dinâmica de fluxos, ampliada em função da divisão do trabalho 

entre as diversas etapas produtivas. Na medida em que estas etapas dinamizam 

fluxos de mercadorias, pessoas e produtos, no espaço da produção vislumbram-se a 

materialidade e o uso produtivo do território. 

 Esse uso implica movimento de trocas comerciais, fluxos de informações e 

ideias, socialização de inovações, deslocamento da mão de obra, entre os lugares 

da produção propriamente dita, isto é, entre Caicó, Serra Negra do Norte e São José 

do Seridó, que permite apreender a indivisibilidade do espaço entre as etapas da 

confecção dos bonés e compreender as complementaridades locais, verificadas no 

movimento balizado pelos intercâmbios estabelecidos no Pólo Boneleiro do Seridó. 

Este movimento é empiricizável porque resulta da divisão do trabalho entre as 
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etapas da confecção de bonés, que, por sua vez, são geradas por um conjunto de 

objetos e técnicas que executam estas ações no território. 

Neste estudo, identificou-se o município de São Fernando como produtor e 

fornecedor de insumos plásticos para a confecção de bonés. No entanto, o SEBRAE 

define apenas Caicó, Serra Negra do Norte e São José do Seridó como os únicos 

municípios produtores de bonés, formadores do Pólo Boneleiro do Seridó. O 

município de São Fernando não produz bonés, mas fornece material para a 

confecção destes bonés, estabelecendo relações de trocas no espaço da produção. 

Portanto, o recorte territorial da atividade boneleira se amplia para este município, 

que se insere na etapa da matéria-prima da produção propriamente dita, 

complementando as demais instâncias e o circuito espacial de produção como um 

todo. 

 Os circuitos espaciais de produção articulam todas as etapas produtivas, 

mesmo que estejam separadas do ponto de vista espacial, uma complementa a 

outra, daí a ideia de circularidade, movimento e uso do território. Neste sentido, o 

espaço da produção (matéria-prima, mão de obra e estocagem) é constituído por 

Caicó, Serra Negra do Norte e São José do Seridó e São Fernando. Por 

conseguinte, este último município integra o espaço da produção propriamente dita, 

assim como faz parte também do espaço da circulação, da distribuição e do 

consumo. Assim, este trabalho pode suscitar reflexões sobre possíveis estudos mais 

detalhados destas outras instâncias produtivas e de seus respectivos usos do 

território. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS EMPRESAS DE BONÉS 
 

MODELO DE QUESTIONÁRIO 01 

 

Nº Questionário (   ) 

 

BONELARIAS DO SERIDÓ: CAICÓ, SERRA NEGRA DO NORTE E SÃO JOSÉ 
DO SERIDÓ 

             

I- PERFIL DO PROPRIETÁRIO: 

1. Nome do proprietário: 

2. É natural de qual município. 

3.  Qual era a sua profissão antes de trabalhar com bonés? 

4. Em que ano iniciou a fabricação de bonés. 

5. Quais os motivos que levaram você a fabricar bonés? 

6. Como iniciou a fabricação de bonés?  

7. Qual o número de funcionários no início? 

8. Quanto produzia no início da fabricação? 

9. Qual o tipo de boné mais produzido no início da fábrica? 

II- PERFIL DA EMPRESA OU DA BONELARIA: 

1. Situação do Negócio: (   ) Formal     (   ) Informal    

Razão Social:  

Nome Fantasia:  

Endereço: 

Bairro:                                                   CEP:                             Município:  

Ano de Constituição:  
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2. A bonelaria é associada à ASFAB. 

(   ) Sim  (   ) Não 

3. Quais as melhorias que o associativismo trouxe para a sua fábrica? 

4. Há alguma isenção ou redução de impostos no seu negócio. 

(    ) Sim  (   ) Não  Qual?  

 

III- ASPECTOS TÉCNICOS 

1.Quantas máquinas são utilizadas no processo de produção? 

2. A empresa investe em novas técnicas de produção. 

(   )Sim  (   ) Não Quais? 

3. O desenho é produzido por um profissional. 

(   ) Funcionário da empresa  (   ) Terceirizado 

Observações:  

4. Utiliza ainda alguma técnica desde o início da implantação da fábrica. 

(   ) Sim. Citar:                                          (   ) Não 

5. Todo o processo de produção é organizado no interior da fábrica. 

(   ) Sim (   ) Não  

 

IV- PROCESSO DE PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO 

A) Matéria-prima:  
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1. De onde procede a matéria-prima utilizada na produção dos bonés? 

Fornecedor Preço (R$) Localização 
Tecido (algodão ou sintético)   
Tintas e corantes (se tiver)   
Linhas e fios   
Peças, aparelhos e acessórios   
Viés (suador)   
TNT   
Abas, atacas ou reguladores   
Velcro   
Fivelas   
Botões, ilhós   
Aguarraz (solvente)   
Máquinas industriais e 
equipamentos 

  

Outros   
 

2. Qual o tipo de transporte mais utilizado pelos fornecedores?  

3. Qual a natureza do frete? 

(   ) CIF (pago)   (   ) FOB (a pagar) 

 

B) Mão de Obra: 

1. Possui mão de obra especializada. 

(   ) Sim  (   ) Não 

2. A mão de obra é toda do município. 

(   ) Sim  (   ) Não  Outros municípios:  

3. Quais os bairros de onde procede a mão de obra. 

4. Possui mão de obra: 

(   ) Terceirizada   (   ) Sazonal  (   ) Permanente 

5. Número de funcionários por gênero: a) Sexo masculino           b) Sexo feminino  

 6. Qual o valor do salário, em média, pago aos funcionários? 

 

C) Estocagem: 
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1. Há um lugar específico para a estocagem do produto. 

(   ) Sim. Onde?                                    (   ) Não  

2. A mercadoria produzida já tem um mercado consumidor? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

D) Transportes: 

1. Como é feita a distribuição do produto? 

2. Qual o tipo de transporte utilizado na circulação do produto? 

(   ) Caminhão próprio  (   ) Transportadora 

(   ) Ônibus (rodoviário)  (   ) Caminhão fretado  (   ) Carros de representantes (    ) 
Outros Citar: 

 

E) Comercialização: 

1. De que forma comercializa o boné?  

(   ) Diretamente com o consumidor  (   ) Indiretamente, por meio de intermediários 

2. Como recebe o pagamento pela comercialização do produto? 

(   ) Dinheiro  (   ) Cheques  (   ) Depósito bancário  (   ) Boleto bancário (   ) Outros 

 

F) Consumo: 

1. Que tipo de consumidor compra o seu produto? 

2. Quais os estados em que o boné é mais consumido? 

3. A empresa exporta.  

(   ) Sim. Quais países?                                  (   ) Não 

 

V- PRODUTO 
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1. Tipos de serviços ou produtos fabricados nas bonelarias 

Tipos de Produtos Produção mensal Preço médio (R$) 

(   ) Bonés promocionais   
(   ) Bonés Magazines   
(   ) Chapéus   
(   ) Viseiras   
(   ) Cumbucas   
(   ) Boinas   
(   ) Quepes   
(   ) Abas   
(   ) Reguladores   
(   ) Botões   
(   ) Dublagem   
(   ) Viés   
(   ) Outros   
  

VI- INFORMAÇÕES GERAIS: 

1. Por que a produção de bonés resiste à concorrência dos bonés de Apucarana 
(PR) e da China? 

2. Quais os efeitos que a proibição de brindes em campanha eleitoral, determinada 
pela Justiça Eleitoral através da regulamentação da Lei Nº 11.300/2006, provocou 
em sua empresa? 

3. Por que a sua empresa conseguiu resistir à imposição desta lei? 

4. Outras informações relevantes: 

 

Data: _____/_____/_________ 

 

Pesquisa de campo realizada por Zara de Medeiros Lins em dezembro de 2009 e no 
período de setembro e outubro de 2010. 
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APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO APLICADO AOS FORNECEDORES DE 
MATÉRIAS-PRIMAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A CONFECÇÃO 
DE BONÉS 

 

MODELO DE QUESTIONÁRIO 02 

 

Nº Questionário (   ) 

 

COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE 
MATÉRIA-PRIMA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A CONFECÇÃO DE 

BONÉS 
 

Nome da Empresa:  

Endereço:  

Bairro:  

Município:  

Ramo de atividade:  

Nome do Proprietário:  

Ano de constituição:  

1. Qual a especialização deste estabelecimento? 

 

2. Cite os principais produtos ou serviços comercializados para as bonelarias 

Fornecedor Preço (R$) Localização 
Tecido (algodão ou sintético)   
Tintas e corantes    
Linhas e fios   
Peças, aparelhos, guias e 
acessórios 

  

Viés    
TNT (tecido não tecido)   
Abas, reguladores, botões plásticos    
Velcro   
Fivelas de metal, ilhós   
Máquinas industriais e 
equipamentos 

  

Outros   
 

3. Quantas empresas de bonés compram neste estabelecimento? 

4. Qual a forma de pagamento mais utilizada pelos fabricantes de bonés? 
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(   ) Dinheiro   (   ) Boleto bancário    (   ) Nota promissória  (   ) Outros: Quais? 

(   ) Cheque     (   ) Depósito bancário (   ) Cartão de crédito 

 

5. Quais os meses do ano que este comércio vende mais para as empresas de 

bonés? 

 

6. Qual é a forma de transporte utilizada na entrega ou na distribuição da mercadoria 

nas bonelarias? 

(   ) Caminhão próprio  (   ) Transportadora 

(   ) Ônibus (   ) Caminhão fretado  (   ) Outros. Citar: 

 

7. Qual é a forma de transporte utilizada pelos seus fornecedores na entrega da 

matéria-prima ou dos produtos? 

(   ) Caminhão próprio  (   ) Transportadora 

 

8. Você comercializa para todos os municípios produtores de boné no Seridó. 

(   ) Sim   (   ) Não 

  

9. Cite outros lugares, em que comercializa esses produtos. 

 

10. Que outro ramo de confecção ou têxtil, além das bonelarias, você comercializa 

esses produtos? 

 

11. Cite o número de funcionários por gênero: a) Sexo masculino       b) Sexo 

feminino 

 

12. Qual é a média de salário paga aos funcionários? 

 

13. As bonelarias são consideradas a base de sustentação econômica do seu 

comércio. 

(   )Sim  (   ) Não. Por quê?  

 

14. Enfrenta dificuldades com relação às empresas de bonés. 
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(   ) Sim  (   ) Não. Quais? 

 

Outras informações relevantes: 

Data: _____/_____/________ 

 

Pesquisa de campo realizada por Zara de Medeiros Lins no período de setembro e 

outubro de 2010. 
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APÊNDICE C: QUESTIONÁRIO APLICADO AOS FUNCIONÁRIOS DAS 
EMPRESAS DE BONÉS E DO COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

 

MODELO DE QUESTIONÁRIO 03 

Nº Questionário (   ) 

FUNCIONÁRIOS DAS BONELARIAS E DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS 

 

Empresa:             

Nome:  

Idade:             Sexo: masculino (   )  feminino (   ) 

Naturalidade: 

Nível de escolaridade:  

Endereço: 

Bairro:  

Município:  

Função:  

1 Quanto tempo trabalha neste segmento?  

2 Qual era a sua profissão anterior a esta? 

3 Qual é o valor do seu salário? 

4 Quais as melhorias que este trabalho proporcionou em sua vida?  

5 Sua carteira de trabalho é assinada. 

(   ) Sim  (   ) Não 

Data: _____/_____/_________ 

Pesquisa de campo realizada por Zara de Medeiros Lins em dezembro de 2009 e no 
período de setembro e outubro de 2010. 
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APÊNDICE D: QUESTÕES DIRECIONADAS À ASSOCIAÇÃO SERIDOENSE DOS 
FABRICANTES DE BONÉS 

 

QUESTÕES DIRECIONADAS À ASSOCIAÇÃO SERIDOENSE DOS 
FABRICANTES DE BONÉS (ASFAB)- CAICÓ (RN) 

 

1.Qual é o principal objetivo da ASFAB?  

2. Os sócios da ASFAB buscam os serviços na Dubladora ASFAB. 

(    ) Sim  (    ) Não 

3. Os sócios têm um preço mais acessível pelos serviços oferecidos pela Dubladora 
ASFAB. 

(    ) Sim  (    ) Não 

4. Quais os problemas que a proibição de brindes em campanha eleitoral trouxe para 
os associados?  

5. Preço do metro de dublagem para os associados  

    Preço do metro para os fabricantes não-associados  

6. Os associados pagam alguma taxa mensal a ASFAB. 

(    ) Sim  (   ) Não. Quanto?  

7. O associativismo ajuda a enfrentar a concorrência dos bonés da China e de 
Apucarana. 

(    ) Sim  (    ) Não. Como?  

8. Outras informações relevantes: 

 

Data: ____/____/____ 

 

Pesquisa de campo realizada por Zara de Medeiros Lins em setembro de 2010. 
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APÊNDICE E: QUESTÕES DIRECIONADAS AO GERENTE DO ESCRITÓRIO 
REGIONAL DO SERIDÓ OCIDENTAL/ SEBRAE/CAICÓ – PEDRO ALEXANDRO 
AZEVEDO DE MEDEIROS 

 

QUESTÕES DIRECIONADAS AO GERENTE DO ESCRITÓRIO REGIONAL DO 
SERIDÓ OCIDENTAL/SEBRAE/CAICÓ-RN – PEDRO ALEXANDRO AZEVEDO DE 

MEDEIROS 

 

1- De que forma o SEBRAE contribuiu na implantação do arranjo produtivo local da 
atividade boneleira no Seridó? 
 
2- Por que se criou um selo para os bonés com a marca Caicó e não com a marca 
Seridó? 
 
3- Quanto foi o valor da ajuda financeira que o Governo do Estado concedeu aos 
fabricantes de bonés para o envio de bonés para a nova Ti Ti Ti da Rede Globo de 
Televisão? 
 
4- A divulgação dos bonés do Seridó e de Apucarana na novela Ti Ti Ti da Rede 
Globo de Televisão pode estimular o consumo do boné brasileiro, em detrimento dos 
bonés da China? 
(   ) Sim (   ) Não  Como? 
 
 5- O Censo das Bonelarias do Seridó, realizado pelo SEBRAE em 2008, mostrou 
que o número de bonelarias pesquisadas foi de 64 unidades fabris. Como se 
distribui este total nos municípios de Caicó, Serra Negra do Norte e São José do 
Seridó? 
 
6- Você acha que a falência de algumas bonelarias está relacionada mais à 
proibição de brindes em campanha eleitoral ou à concorrência entre os municípios 
produtores. 
 
7- Por que o SEBRAE utiliza o termo Pólo Boneleiro do Seridó? 
 
8- Há algum incentivo tributário, redução ou isenção de impostos por parte do 
Governo Federal ou Estadual, que beneficia as empresas de bonés? 
(   ) Sim  (   ) Não. Quais?  
 
 
Data: ___/___/___ 
 
 
Pesquisa de campo realizada por Zara de Medeiros Lins em setembro de 2010. 
 



ANEXO A -  MODELO DE BONÉ AMERICANO

 

  Fonte: AG BONÉS (2010) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE BONÉ AMERICANO 
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ANEXO B - MODELO DE BONÉ CICLISTA

 

  Fonte: AG BONÉS (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE BONÉ CICLISTA 
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ANEXO C - MODELO DE BONÉ FRENTE BAIXA 

 

 

 Fonte: AG BONÉS (2010) 
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ANEXO D -  MODELO DE BONÉ JAPONÊS (OU FRANCÊS) 

 

 

 Fonte: AG BONÉS (2010) 

 

 

 

 



ANEXO E -  MODELO DE

 

  Fonte: AG BONÉS (2010) 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE BONÉ JÓQUEI CINCO GOMOS 
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ANEXO F - MODELO DE

 

   Fonte: AG BONÉS (2010) 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE BONÉ JÓQUEI SEIS GOMOS 
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ANEXO G - MODELO DE CHAPÉU AUSTRALIANO 

 

 
 Fonte: AG BONÉS (2010) 
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ANEXO H - OPERAÇÕES BÁSICAS DA CONFECÇÃO DO BONÉ DE SEIS 
GOMOS 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Perfil das operações Máquinas 

1) Unir os tecidos da aba 

 

Costura reta uma agulha 

2) Pespontar a aba 

 

Pespontadeira 

3) Fazer os ilhoses  
Máquina de ilhós 

4) Fechar as abas 

 

Máquina de uma agulha com refilador 

5) Unir todos os gomos do boné  

 

Máquina overloque uma agulha 

6) Costura dupla sobre os gomos tipo 

viés interno  

Pespontadeira com aparelho específico 
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7) Costura de nivelamento na copa 
pronta 

 

Máquina overloque uma agulha 

8.1) Unir as partes do boné, aba e 
carneira 

 (ou viés)  

Costura reta uma agulha com aparelho 
específico 

8.2) Acabamento tipo viés nos gomos 

traseiros  

Pespontadeira com aparelho específico 

9) Travetar regulador e carneira no boné Costura reta uma agulha ou travete 

10) Encapar e colocar o botão  Máquinas de encapar e pregar botão 

Fonte: SEWINGMALL (2010) 
Adaptado: O Autor 
 
 

 

 




