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RESUMO 

 

A presente dissertação aborda o processo de formação da estrutura produtiva de 
confecção de artigos do vestuário no município de Santa Cruz do Capibaribe. O trabalho 
busca descrever a formação de sua organização produtiva, que teve como precedentes 
as estruturas produtivas da cana de açúcar, da pecuária e do algodão, cujo 
desdobramentos constituíram os fundamentos para a cultura produtiva do setor de 
confecções na região. Aborda também o encadeamento de acontecimentos que 
permitiram prosperar a industrial de confecções em Santa Cruz do Capibaribe, 
associando seu desenvolvimento ao desenrolar do processo de industrialização ocorrido 
no Brasil a partir de 1930, apoiado em uma série de ações que promoveriam a formação 
de uma indústria nacional, dando as bases para o chamado “Desenvolvimentismo”. Desta 
maneira, o estado tornar-se-ia um importante promotor de um esforço orientado para 
favorecer a industrialização, cominando, inicialmente, em um processo concentrado na 
região Sudeste do país. Neste contexto, nascem as políticas de desenvolvimento 
regionais, como esforço de desconcentração produtiva e disseminação do crescimento 
industrial do país para outras regiões, como o Nordeste, fundamentado, principalmente, 
nos estímulos promovidos a partir da criação da Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste, que resultaram em medidas de apoio a investimentos públicos e privados 
em algumas áreas. Condições essas que colaborariam decisivamente para consolidação 
e expansão da estrutura produtiva de artigos de confecções no Agreste de Pernambuco, 
com políticas de apoio aos produtores na concessão de financiamentos vantajosos para 
aquisição de máquinas e equipamentos, além da elevação dos níveis de renda da 
população trabalhadora nordestina. Criando, assim, um mercado consumidor mais 
pujante e capaz de absolver a produção dos artigos de moda de Santa Cruz do 
Capibaribe, que hoje é um dos maiores centros produtores de artigos de confecções do 
Brasil, e apesar dos elevados índices de informalidade de sua estrutura produtiva, em 
2017, de acordo com dados da Relação Anual de Informações Sociais, o emprego gerado 
no setor de indústria de confecções representava 22,23% do emprego gerado no setor 
para o estado de Pernambuco, 4,39% para a região Nordeste e 0,77% em relação ao 
Brasil,  quanto ao número de estabelecimento do setor, representava 21,23%, 6,44% e 
0,99%. Apesar disso, a maior parte dos salários das indústrias formais do setor, giravam 
em torno de 1,01 e 1,51 salários mínimos, 85,38% do total. Ademais, lá está localizado  
um dos maiores centros atacadistas de confecções do país, o Moda Center Santa Cruz.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Organização Produtiva; Industria de Confecções; 
Desenvolvimento; Industrialização; Moda Center Santa Cruz; Santa Cruz do Capibaribe; 
Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco. 
 



 
 

MELO, José Wilker Farias de. Formation and development of the garment industry in 
Santa Cruz do Capibaribe. Natal: Departamento de Economia, Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte; 2019. 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation addresses the process of formation of the productive structure of 
garment production in Santa Cruz do Capibaribe. The paper seeks to describe the 
formation of its productive organization, which had as precedents the productive 
structures of sugarcane, livestock and cotton, whose developments constituted the 
foundations for the productive culture of the clothing sector in the region. It also addresses 
the chain of events that allowed the garment industry to prosper in Santa Cruz do 
Capibaribe, associating its development with the development of the industrialization 
process that took place in Brazil from 1930, supported by a series of actions that would 
promote the formation of a national industry. , laying the groundwork for the so-called 
“Developmentalism”. In this way, the state would become an important promoter of an 
oriented effort to favor industrialization, starting initially with a concentrated process in the 
Southeast region of the country. In this context, the regional development policies are 
born, as an effort of productive deconcentration and dissemination of the industrial growth 
of the country to other regions, such as the Northeast, based mainly on the stimuli 
promoted by the creation of the Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - 
SUDENE, which resulted measures to support public and private investment in some 
areas. These conditions would decisively contribute to the consolidation and expansion of 
the productive structure of apparel in the countryside of Pernambuco, with policies to 
support producers in granting advantageous financing for the purchase of machinery and 
equipment, as well as raising income levels of the northeastern working population. Thus 
creating a more thriving consumer market and able to absolve the production of Santa 
Cruz do Capibaribe fashion articles, which today is one of the largest centers producing 
clothing in Brazil, and despite the high levels of informality of its structure. According to 
data from the Annual Report on Social Information, the employment generated in the 
clothing industry sector represented 22.23% of the employment generated in the sector 
for the state of Pernambuco, 4.39% for the Northeast and 0.77% in relation to Brazil, 
regarding the number of establishment of the sector, represented 21,23%, 6,44% and 
0,99%. Nevertheless, most of the sector's formal industry wages were around 1.01 and 
1.51 minimum wages, 85.38% of the total. In addition, there is one of the largest wholesale 
clothing centers in the country, Moda Center Santa Cruz. 
 
KEYWORDS: Productive Organization; Clothing Industry; Development; Industrialization; 
Santa Cruz Moda Center; Santa Cruz do Capibaribe; Pernambuco's Clothing Center. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Neste trabalho, abordaremos os contextos históricos do desenvolvimento da 

economia da região Nordeste e, mais especificamente, do município de Santa Cruz do 

Capibaribe, principal cidade na produção de artigos de confecções do vestuário do Polo 

de Confecções do Agreste do estado de Pernambuco. O desenrolar dos acontecimentos 

aqui descritos ajudam a explicar os determinantes para formação desse ambiente 

produtivo. Perceber-se-á, não diferentemente de quando estuda-se a formação da região 

Nordeste, que o desenvolvimento do município de Santa Cruz do Capibaribe envolve uma 

série de fatores, acontecimentos, instituições e personalidades às quais se atribuem o 

feito de serem cruciais para que fossem concebidos. Cabe-nos aqui entender as 

circunstâncias que concorreram para a formação da cidade e da sua atual estrutura 

produtiva, dentro do contexto de desenvolvimento de fatos bem mais amplos do que 

aqueles que costumeiramente são contados.  

Buscaremos entender à luz dos estudos da economia regional, quais foram os 

fatores e atores conjunturais, estruturais e institucionais de caráter nacionais e locais que 

contribuíram para esse processo. E para isso, realizaremos algumas análises onde 

abordaremos desde o conceito de região a partir dos estudos da ciência regional proposto 

por Cruz, et al. (2011), e Gottdiener (1997), com o intuído de discutir as contribuições de 

alguns autores que destacaram o papel da terra e das formas de ocupação dos espaços 

nos países com predomínio de formas de produção capitalista, cujo características  

podem servir de guia para explica os fenômenos que se encadearam para cominar nas 

transformações no espaço regional nordestino e do agreste do estado de Pernambuco. 

Analisaremos a formação do espaço regional nordestino e de Pernambuco, onde 

discutiremos o papel das estruturas produtivas da cana de açúcar, da pecuária e do 

algodão como principais propulsores das transformações populacionais que moldaram a 

ocupação daquele espaço.  

Para tal, perpassaremos pela história do desenvolvimento do Brasil, a partir da 

consolidação do modo de produção para exportação que caracterizou as estruturas 

sociais arraigadas no seio da formação de nossa sociedade, e, inclusive, daquela 
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localidade, que resultaram no povoamento do município de Santa Cruz do Capibaribe e 

suas interações com as cidades circunvizinhas, cuja dinâmica, posteriormente, daria as 

bases para o surgimento, segundo o SENAI (2012), do segundo maior aglomerado 

industrial de confecções de artigos do vestuário do país, o Polo de Confecções do Agreste 

de Pernambuco. E então descreveremos o processo de desenvolvimento da cadeia 

produtiva de artigos de confecções em Santa Cruz do Capibaribe, tendo por um lado o 

foco na sua gênese, ou seja, como se deram os acontecimentos que cominariam no seu 

surgimento e as conexões externas que influenciaram sua evolução, influenciadas pelas 

mudanças ocorridas no início do século XX, quando o Brasil adotou, a partir da década 

de 1930, medidas econômicas que criaram as condições iniciais para o que aqui 

chamaremos de “esforço de industrialização”, trazendo consigo todo um conjunto de leis 

e planos de investimentos.  

Nesse contexto, discutiremos as políticas de desenvolvimento regional que 

ganharam força na década de 1960. Com o aprofundamento das disparidades econômica 

regionais no Brasil, implementou-se medidas que visavam proporcionariam maior 

integração entre as regiões menos afetadas pelo processo de crescimento industrial, que 

colaborariam para criação e interiorização de órgão institucionais de apoio às medidas 

de crescimento econômico, além de novos parâmetros de planejamento e investimentos 

ao longo do século passado e, conforme indicado pelo professor Wilson Cano (2015), 

conduziram o país a um processo de desconcentração produtiva a partir da década de 

1970, cujo dinâmica, como veremos, foi decisiva para a formação da estrutura produtiva 

de confecções em Santa Cruz do Capibaribe. Estrutura essa que hoje é exemplo de 

geração de renda e empregos em uma das regiões mais complexas do país, quando 

analisamos os aspectos relacionados a sua formação histórica, anteriormente baseada 

na dominação do espaço por poucos, com fortes traços de desigualdade e pobreza, 

agravados pelas adversidades dos fatores climáticos característicos da região, que 

historicamente apresenta baixos níveis de precipitação pluviométrica em relação às 

demais do Brasil, e sempre tendo possuído, mesmo assim, uma população relativamente 

expressiva ao longo do tempo.  

Realizado esse apanhado histórico, apresentamos na última seção desse trabalho, 

analises de dados sobre o emprego, número de estabelecimentos e distribuição de 
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salários para os trabalhadores do ambiente produtivo da indústria de confecções em 

Santa Cruz do Capibaribe, obtidos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), com 

uma periodização que vai do ano de 2002 até o ano de 2017, e do estudo ‘As fronteiras 

da atividade empreendedora baseada no Moda Center Santa Cruz’, realizado em 2013, 

no Moda Center Santa Cruz, um centro atacadista de artigos de confecções que 

concentra os produtores do município para comercialização de sua produção. Isso com 

o intuito de realizar uma caracterização do perfil atual deste ambiente produtivo, 

buscando dimensionar e explicitar o resultado de séculos de transformações que 

cominaram nesse ambiente de comercialização da produção local, o Moda Center Santa 

Cruz. Assim sendo, não tratar-se-á de uma demonstração de números que cobrirá todo 

o período discutido no trabalho, que estende-se desde os primeiros passos da ocupação 

do espaço nordestino, até a execução de planos de desenvolvimento regional com foco 

no Nordeste. Tal periodização procura traduzir as consequências de séculos de 

transformações naquele espaço, em um ambiente empreendedor dinâmico e gerador de 

riquezas no Agreste do estado de Pernambuco, mais especificamente, em Santa Cruz 

do Capibaribe, a terra das confecções.     

      

1.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Na pesquisa científica, a escolha do método depende de uma postura filosófica 

sobre a possibilidade de investigar a realidade. Para a presente pesquisa optou-se por 

recorrer ao método histórico descritivo, uma vez que tem-se o intuito de investigar fatos 

e eventos já ocorridos, realizando estudos históricos que nos deem suporte no 

entendimento acerca dos processos de formação da sociedade e sua estrutura. No caso, 

entender o método representa compreender o caminho percorrido para se chegar a 

compreensão e descrição dos fenômenos, portanto, esta seção buscará detalhar a 

metodologia que norteou o desenvolvimento da pesquisa. 

 Conforme Gil (2002, p. 162), a metodologia científica refere-se aos “[...] 

procedimentos a serem seguidos na realização da pesquisa. Sua organização varia de 

acordo com as peculiaridades de cada pesquisa [...]”. Dessa forma, como proposta 
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metodológica para esta dissertação, optou-se por enfocar as tipologias segundo Vergara 

(2007), na qual a pesquisa é classificada quanto aos fins e aos meios. 

Quanto aos fins, será uma pesquisa descritiva e explicativa: 

• Descritiva, onde procuramos descrever o conjunto de acontecimentos históricos que 

concorreram para à formação e expansão do ambiente produtivo de artigos de 

confecções em Santa Cruz do Capibaribe, município do estado de Pernambuco, que faz 

parte do conhecido Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco. Tendo à princípio, 

como inspiração, os trabalhos de Pereira (2008, 2016), servindo como norte para 

descrever os fenômenos sociais que foram capazes de influenciar o desenvolvimento da 

estrutura produtiva de confecções em Santa Cruz do Capibaribe.  

Procuraremos descrever os aspectos relacionados às condições hodiernas 

relacionadas aquela estrutura produtiva, demonstrando sua organização atual com 

números e o raio de influências nos estados de Pernambuco e Paraíba. Objetivamente, 

procurou-se descrever a organização da estrutura produtiva de confecção de artigos do 

vestuário no município de Santa Cruz do Capibaribe, apresentando uma série de 

informações disponíveis pelo Ministério Trabalho e Emprego, através dos dados da 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), de 2002 a 2017, para caracterizar a 

dimensão atual desse ambiente produtivo, como exposto da introdução, e compará-los 

com dados correlatos quanto ao estado de Pernambuco, a região Nordeste e para o 

Brasil. 

Analisaremos os dados extraídos do estudo: “As fronteiras da atividade 

empreendedora baseada no Moda Center Santa Cruz”, de 2013, realizado pela 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente do município de 

Santa Cruz do Capibaribe1, no principal ambiente de comercialização dos artigos de 

confecção da região do Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco, o Moda Center 

Santa Cruz. A partir deste estudo foi possível verificar-se o número de municípios que, 

diretamente, interagem com a estrutura de produção, e principalmente, de 

comercialização de artigos de confecções de Santa Cruz do Capibaribe. Estudo este que 

é considerado por entidades empresariais locais e pesquisadores do ambiente produtivo 

 
1. Ver ficha técnica deste estudo no Anexo 3, desta pesquisa. 



20 
 

e de comercialização de artigos do vestuário do agreste de Pernambuco, como um dos 

mais completos retratos daquela estrutura já realizado.  

Como objetivos específicos, ademais, apresentaremos algumas figuras com 

dados que nos ajudarão a retratar algumas das principais características relacionadas ao 

tamanho e alcance desta estrutura produtiva, ou seja, quantos são os produtores que 

atuam neste ambiente de comercialização, qual a origem da produção das mercadorias 

que são comercializadas, de onde são os produtores que fornecem as mercadorias para 

serem comercializadas na feira do Moda Center. 

• Explicativa, ao procurar relacionar os acontecimentos que serão descritos, com as 

explicações oferecidas pelo campo de conhecimento das ciências econômicas, mais 

especificamente, com a colaboração das correntes de pensamentos que buscam 

formular teorias e interpretar os fatos de maneira consistente com as inter-relações do 

ambiente social e econômico mais amplo à sua microestrutura, dando coesão e coerência 

a narrativa aqui contada. Dentro da linha do que apresenta a história do pensamento 

econômico, que explica os fenômenos econômicos com suas implicações sociais, cujas 

dinâmicas colaboraram para o desenvolvimento das narrativas a respeito da civilização 

humana ao longo do tempo. 

Quanto aos meios, será uma pesquisa bibliográfica e estudo de caso: 

• Bibliográfica, cujo conjunto de obras e autores utilizados, constituirá a principal base 

de apoio a construção da narrativa proposta neste trabalho, buscando demonstrar as 

principais ideias, fatos e correntes teóricas que nos ajudarão a entender as condições e 

interações econômicas e sociais que resultaram na formação da estrutura produtiva de 

artigos de confecções de Santa Cruz do Capibaribe. Teremos como guia pesquisas e 

publicações planejadamente e coerentemente escolhidas, disponibilizadas em livros, 

revistas científicas, artigos e outros trabalhos acadêmicos, documentos disponibilizados 

por diversos autores e instituições públicas e privadas em meios eletrônicos, etc., 

contendo informações que colaborem com o enriquecimento do conteúdo voltado aos 

temas abordados nesta Dissertação. 

 • Estudo de Caso, pois tem como principal objetivo tratar e analisar um ambiente 

específico, o município de santa Cruz do Capibaribe. Claro, dentro de um contexto de 

interdependência mais amplo, pois entendemos que sua história também pode ser 
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relacionada ao desenrolar do desenvolvimento econômico e social da formação dos 

países capitalistas ocidentais, do Brasil, da região Nordeste e do estado de Pernambuco. 

Buscou-se investigar informações e elementos que explicassem sua constituição, 

evolução e condições atuais, caracterizadas pela descrição do ambiente do Moda Center 

Santa Cruz, que é uma estrutura de comercialização dos produtos de confecções.  

 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A pesquisa está dividida em cinco seções, a primeira trazendo a introdução e 

caracterização do estudo em seus aspectos metodológicos e estrutura da dissertação. 

Depois com três capítulos, iniciados na seção 2 com o referencial teórico, histórico e 

econômico que desenvolve um apanhado histórico sobre a ciência regional e suas 

contribuições para as ciências econômicas, a partir das obras de diversos autores que 

discutiram a formação dos espaços, com foco nas influências das formas de organização 

da produção existentes e os impactos decorrentes delas nas transformações destes 

espaços ao longo do tempo.  

A seção 3 trata do processo de formação do espaço de Santa Cruz do Capibaribe. 

Tendo como influência as discussões da seção anterior, trataremos do ponto de partida 

para as discussões sobre a formação do espaço que hoje situa-se o município de Santa 

Cruz do Capibaribe, no estado de Pernambuco, cidade pioneira no trabalho voltado ao 

segmento de confecção de artigos do vestuário no Polo de Confecções do Agreste de 

Pernambuco. 

A seção 4 tratará do papel do Estado e as políticas de desenvolvimento regional 

para o nordeste do Brasil a partir dos anos de 1960, que procuraram dinamizar regiões 

que ficaram aquém do crescimento do país, experimentado a partir das medidas de 

estímulos ao crescimento industrial dos anos de 1930, com a implementação de diversos 

programas e a criação de instituições como a Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE).  

Por fim, a seção 5 discute o desenvolvimento produtivo do município de santa Cruz 

do Capibaribe, trazendo uma caracterização atual do espaço, com foco na descrição da 
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estrutura produtiva do seguimento de confecções de artigos do vestuário, com o retrato 

dos impactos no emprego, número de estabelecimentos e distribuição de salários, e quão 

disseminado está esta cultura produtiva na região, ou seja, por onde ela se espalhou, e 

o quão representativa ela é para esta região do Nordeste brasileiro, demonstrando sua 

consolidação e importância social e econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO, HISTÓRICO E ECONÔMICO  

 

As Ciências Econômicas têm se preocupado ao longo de sua história em observar, 

interpretar e prever os diversos fenômenos das relações econômicas entre os agentes 

de um ambiente social, quer seja no que diz respeito aos porquês de seus 

comportamentos, quer quanto aos caminhos adotados e decisões fundamentais com 

relação à escolha do seu modo de desenvolvimento, cujas implicações dizem respeito 

diretamente aos indivíduos pertencentes aquele ambiente, bem como aos diversos outros 

agentes da sociedade como as empresas e os governos (LAVOIE, 2014).  

Fatores como meios de produção, progresso técnico, distribuição de renda, 

educação, estrutura de transportes, inovações, serviços, formas de oferta dos próprios 

serviços e produtos, a localização geográfica de países e mesmo de empresas nas 

cidades, os preços, o papel da moeda, o modelo de Estado e suas estruturas jurídicas e 

políticas, as relações existentes entre as classes capitalista e trabalhadora, a 

disponibilidade de recursos naturais, a criação de demanda e investimentos dentre outras 

variáveis, compõem um conjunto de interações dinâmicas que foram e continuam sendo 

objeto de discussões e planejamento por parte dos agentes econômicos. As escolhas, a 

maneira de executá-las e as formas de proteção e estímulos das conquistas sociais e 

econômicas que deram certo, implicaram em níveis de desenvolvimento completamente 

discrepantes entre países e regiões em todo o mundo. Onde os pioneiros no domínio das 

melhores formas de organização da produção, inovações tecnológicas, melhorias nos 

transportes, os que impulsionaram maiores investimentos, demanda e promoveram a 

expansão dos seus mercados extra fronteiriços, demonstraram maior potencial e 

resultados econômicos, os quais, por sua vez, como diria Gunnar Myrdal (1957) - 

economista sueco pertencente à Escola de Estocolmo - de forma circular e cumulativa, 

foram capazes de promover e sustentar os ciclos de crescimento econômico e social ao 

longo do tempo. E isso é perceptível, conforme fica evidente, na disposição histórica e 

atual dos níveis de desenvolvimento de cada país e regiões do globo terrestre. Vale 

salientar ainda que diversas estratégias de desenvolvimento que envolveram conflitos de 

interesses de cada povo também parecem ter sido determinantes para o alcance das 

condições de progresso ao qual se encontram atualmente.  
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Entendendo que o contexto de desenvolvimento das economias envolvem 

conflitos de interesses entre classes sociais, países, regiões, além de posturas políticas, 

adoção de modelos econômicos e uso dos recursos naturais, comerciais e formas de 

Estado existentes, constituíram papel extremamente importante para a evolução das 

condições adquiridas, sobretudo, pelos países capitalistas ocidentais mais 

desenvolvidos. Utilizar-se-á os estudos de alguns autores clássicos, neoclássicos e 

outros contemporâneos que abordam a questão da região com um olhar dialético e social, 

como propunha Marx no conjunto de obras que publicou, ou seja, que enxergam a 

existência de conflitos de classes e interesses como peça fundamental para a construção 

dos espaços e suas interações sociais. 

Assim, neste capítulo trataremos de concepções iniciais sobre região e 

apresentaremos autores e obras que deram origem e serviram de grande influência para 

o pensamento da Economia Regional, conforme Cruz, et al. (2011); depois apresentamos 

visões alternativas sobre a Economia Regional, com destaque para às visões de autores 

marxistas segundo Gottdiener (1997), que inseriram no debate, dentre outros aspectos, 

ponderações referentes à luta de classes e o papel que o domínio do poder econômico e 

produtivo exercem sobre o desenvolvimento das regiões. Conceitos esses que darão 

base à conclusão desta seção, que trará um apanhado de relatos históricos que indicam 

como se formou o espaço regional de Santa Cruz do Capibaribe e as condições para o 

desenvolvimento da estrutura produtiva que lá se deu. 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO SOBRE A ECONOMIA REGIONAL 

 

 Como apanhado teórico contributivo para a compreensão das condições de 

ocupação e formação dos espaços no Brasil, em especial na região Nordeste que 

cominaram na existência da cidade mãe do polo de Confecções do Agreste de 

Pernambuco, Santa Cruz do Capibaribe, trazemos a seguir uma discussão histórica e 

teórica sobre a ciência regional, na qual abordaremos alguns postulados de autores que 

se preocuparam com esse tema e são considerados referências importantes nesse 

campo do pensamento científico.  
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Apresentaremos uma argumentação que discute as conexões que os homens 

estabeleceram enquanto seres sociais e também no que diz respeito a utilização dos 

recursos naturais essenciais para sua sobrevivência ao longo dos tempos, que 

implicaram, em última análise, nas disposições das ocupações dos espaços nas cidades, 

países e regiões como as conhecemos atualmente, sobretudo nos países capitalistas 

ocidentais. Isso porque, não diferentemente no Brasil e na região Nordeste, os processos 

de ocupação deram-se em função da exploração deste quesito, a natureza, a terra, tendo 

como consequência o surgimento de dinâmicas que consolidariam estruturas sociais e 

econômicas que retratam as formas e os conflitos de posse, poder, exploração dos 

territórios, atuação dos governos e estruturação da forma de produção e do trabalho na 

terra, unindo homens e mulheres em determinados espaços na busca pela sobrevivência 

e evolução social.  

 

2.1.1 A terra como fator de produção 

 

 No enfoque das discussões de desenvolvimento econômico de Malthus (1815) e 

David Ricardo (1815), encontra-se um fator de grande relevância, neste caso, a terra. A 

terra que há muito significa um fator de produção de grande valor para as sociedades 

humanas, uma vez que é dela que o homem tira os bens básicos para sua sobrevivência, 

como os alimentos e gera o trabalho para as famílias e riquezas para os proprietários e 

os governos. Inicialmente, esses autores promoveram um profundo debate sobre a 

geração de riquezas a partir da terra, e que por mais que tenham divergido sobre a origem 

e os caminhos de se obter estas riquezas, fica claro que as questões referentes a ela, 

como sua fertilidade, valor do trabalho nela empregado, os salários, os conflitos de 

interesse entre agricultores, proprietários, sobre a tributação da terra e as importações 

de produtos oriundos desta são de extrema importância na composição global do produto 

de uma nação, ou seja, do tamanho de sua riqueza (LENZ, 1985).  

 Destacando alguns conceitos tratados por Ricardo (1815, apud LENZ, 1985), que 

tinha como pressuposto basilar a relevância da fertilidade da terra, quanto maior a 

quantidade de áreas férteis uma nação possuísse, maior poderia ser a renda por ela 
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obtida e consequentemente mais rica ela era. Ele elaborou ainda uma das mais 

conhecidas e propagadas teorias da economia clássica, a teoria das vantagens 

comparativas, onde explicava que cada país deveria se dedicar à produção daquele bem 

ao qual possuía vantagens comparativas em relação ao potencial de produção de outros 

países. Assim, equacionando essas questões, a produção deveria ser a que melhor se 

adequasse as condições de cada país e haveriam ganhos comuns em função de suas 

escolhas. Ainda, ao discorrer sua obra sobre a renda da terra, expôs, dentre outras 

questões, que o interesse dos produtores e do restante da sociedade não eram 

exatamente os mesmos, para o produtor interessava que os preços estivessem elevados, 

assim, ele poderia disfrutar de maiores rendas da terra, enquanto os lucros dos 

agricultores e os salários poderiam cair (LENZ, 1985). 

A partir dos estudos sobre a renda da terra2 e as restrições existentes em função 

de sua fertilidade, extensão, produtividade e oferta de produtos em comparação ao 

aumento da população, havia cada vez mais interesse nas discussões sobre os custos 

derivados de questões como distâncias das localizações de produção em relação aos 

principais centros de consumo, dos custos de produção como capital e trabalho 

empregados, além dos níveis de demanda e necessidade de expansão das áreas 

cultiváveis. Assim, foram dados passos importantes para o que viria a ser posteriormente 

chamada de Ciência Regional, partindo do pressuposto aqui entendido de que a mesma 

estuda à disposição dos fatores de produção, a formação das cidades e seus processos 

de expansão, assim como dos países e regiões. Fatores esses que implicavam em 

interações comerciais e culturais dinâmicas e crescentes, conflitos diversos que viriam a 

cominar em distintos níveis de desenvolvimento social e econômico das regiões, nesse 

caso, sobretudo, em relação à área geográfica campo de estudo de Ricardo, mais 

especificamente, a Inglaterra e Europa Continental até o as primeiras décadas do século 

XIX. Isto tudo em um período onde a revolução industrial dava passos acelerados para 

ocupar maiores fatias de investimentos e atenção dos capitalistas e trabalhadores (LENZ, 

1985). 

 

 
2. Para saber mais, recomendamos que veja: LENZ (1985). 
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2.1.2 O nascimento da economia regional e a localização como fator fundamental para o 

desenvolvimento econômico 

 

 Dada a importância da terra para as nações, vários foram os autores que 

procuraram descrever como uma utilização mais eficiente desse recurso poderia 

representar avanços significativos para a sociedade. Questões como produtividade, 

distância das áreas de cultivo em relação aos centros de consumo e os seus 

subsequentes custos de transportes dominaram boa parte dos trabalhos iniciais da 

economia regional. Posteriormente, tais conceitos adentraram nas questões relacionadas 

a localização das empresas industriais em relação às fontes de insumos, mão de obra, 

mercados e sua atuação dentro e fora de determinados espaços (CRUZ et al., 2011). 

Dentro da cronologia dos autores aqui considerados mais relevantes nessa área 

de estudos, Cruz et al. (2011), indicam: Von Thünen (1783-1859), Alfred Weber (1893-

1969), Walter Christaller (1893-1969),  Auguste Lösch (1906-1945), Walter Isard (1912-

2010), no que poderíamos chamar de autores clássicos da localização. Além destes, 

temos: Alfred Marshall (1842-1924), François Perroux (1903-1987); Gunnar Myrdal 

(1898-1987), Albert Hirschman (1915-2012) e Douglass North (1920-2015) que 

desenvolveram as teorias do desenvolvimento regional com ênfase nos fatores de 

aglomeração. Essa relação de autores e época de suas obras estão dispostas na Figura 

1, conforme podemos verificar a seguir: 
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Figura 1. Principais teorias em Economia Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Cruz et al. (2011, p. 46) 

 

 De acordo com a nacionalidade dos autores e o ano de publicação de suas obras 

de maior destaque sobre os temas da localização e aglomerações, é montada a 

disposição exposta na Figura 1. Vê-se que quanto aos autores clássicos, os quais 

abordavam mais diretamente a questão da localização em função do cultivo de alimentos 

e da localização das indústrias, temos os autores alemães com maior destaque, os quais 

podem ser considerados como os clássicos da Ciência Regional. Esses se encontram na 

parte mais à esquerda da Figura 1, onde, na sequência temos os alemães Von Thünen 

com sua obra de 1826: O Estado Isolado; Alfred Weber com sua obra de 1909: Teoria da 

localização das indústrias; Walter Christaller com a publicação em 1933 de: Os Lugares 

Centrais; Auguste Lösch em 1940 com a publicação de: A Ordem Espacial da Economia; 

e por fim, o norte americano Walter Isard com a publicação de 1956: Localização e 
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Economia Espacial. Sendo esse último quem difundiu os trabalhos dos autores alemães 

para o centro das discussões econômicas norte americanas, até então pouco conhecidos 

em função da não tradução das suas obras para o inglês, e posteriormente, sendo 

conhecidos no mundo acadêmico internacional. Isard também é considerado como o pai 

da Economia Regional (CRUZ et al. 2011). 

 Suas obras são compostas por considerações à respeito da melhor localização 

possível para o funcionamento da produção, sobretudo no caso de Thünen, com seus 

estudos sobre a localização das indústrias em função das distâncias e dos custos de 

transportes dos insumos em relação aos mercados consumidores, bem como dos custos 

de capital, trabalho e renda3. Em resumo, essas teorias foram de grande aceitação e 

relevância uma vez que propuseram medidas, técnicas e conceitos que visavam 

minimizar os custos de produção, as distâncias, racionalizar o tempo e os recursos 

disponíveis para a obtenção dos melhores resultados possíveis de serem alcançados, 

segundo o objetivo de melhorar os ganhos e a produtividade dos fatores de produção 

para os capitalistas e aumentar a oferta de produtos aos mercados (CRUZ et al., 2011). 

Para os autores do bloco à direita da Figura 1, as obras de Marshall (1890): 

Princípios de Economia; Schumpeter (1911): Teoria do Desenvolvimento Econômico; e 

Keynes (1936) com sua Teoria Geral, serviram de fundamentos basilares para o exame 

dos fatores de aglomeração. Afinal, não só para as ciências do pensamento regional, 

mas para diversas outras correntes das ciências sociais, principalmente na economia, 

seus trabalhos inspiraram novas formas e conceitos sobre o desenvolvimento. 

Dispostos em uma linha horizontal na parte central da Figura 1, temos: François 

Perroux em 1955 com sua obra sobre os: Polos de Crescimento; Gunnar Myrdal com sua 

obra de 1957: Princípio da causação circular e cumulativa; Albert Hirschman e sua obra 

de 1958: Efeitos para Frente e para Trás; E finalmente, Douglass North com sua obra de 

1959: a teoria da ‘Base Exportadora’ (CRUZ et al. 2011). As obras desses últimos 

serviram e ainda servem de inspiração para o mundo acadêmico e, principalmente, 

serviram e ainda servem de modelo para os arranjos de desenvolvimento econômico em 

 
3. Para saber mais, recomendamos ver: CRUZ et al. (2011) 
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muitos países, tanto para os países desenvolvidos como para os em desenvolvimento 

como é o caso do Brasil.  

 Eles conseguiram distinguir bem o papel dos diferentes atores no processo do 

desenvolvimento de economias locais, nacionais e regionais e atribuíam importante 

relevância a atuação dos Estados enquanto agentes responsáveis pelo planejamento e 

direcionamento do desenvolvimento. Esses seriam capazes de impulsionar o sistema 

econômico provocando efeitos propulsores de investimentos que ao se multiplicarem 

fazem florescer outras iniciativas de crescimento em diversos momentos das cadeias 

produtivas nas quais se envolvem, bem como, enfatizaram o papel do setor privado 

enquanto dinamizador e promotor de inovações4 (CRUZ et al. 2011).   

 Já quanto ao último bloco localizado na Figura 1 - Produção recente em economia 

regional - é reservado para informar que posteriormente a esses autores citados 

anteriormente, vários outros colaboraram para a construção do pensamento da Economia 

Regional.  

Contudo, quanto aos trabalhos e autores supracitados, cuja contribuições criaram 

um conceitual teórico e técnico sobre o desenvolvimento das ocupações, progresso 

técnico e do crescimento das regiões nos territórios marcados pelo processo de formação 

do modo de produção capitalista, mereciam ao menos serem citados, mas não são 

aprofundados por não representarem, ao nosso ver, o mais adequado referencial teórico 

para embasar o entendimento das transformações no espaço do campo de estudos 

desse trabalho, que é o município de Santa Cruz do Capibaribe e as dinâmicas que 

contribuíram para o desenvolvimento da estrutura produtiva do segmento de artigos de 

confecções lá existente atualmente.  

Então, com o intuito de estabelecer uma orientação teórica mais adequada para 

explicar a evolução do processo de ocupação dos espaços e consequente consolidação 

das estruturas produtivas na região onde encontra-se o município de Santa Cruz do 

Capibaribe, que de fato influenciaram a dinâmica dos fatores que formaram aquele 

ambiente produtivo, este trabalho propõe uma análise que procura descrever as regiões, 

os acontecimentos sociais e econômicos com uma abordagem alternativa. Não 

 
4.  Para saber mais, recomendamos que veja: CRUZ et al. (2011). 
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consideraremos que a existência de linhas latitudinais e fronteiriças entre cidades e 

Estados forjadas seguindo a predisposição aritmética dos modelos de localização ótima 

para a produção em determinada área geográfica e no tempo, conforme as teorias 

clássicas são os principais determinantes, inseriremos a partir daqui, discussões sobre 

as ocupações dos espaços com um olhar mais sensível diante dos processos de 

dominação do poder político, dos interesses dos países na dinâmica de produção e da 

divisão internacional do trabalho, que colocou o Brasil, inicialmente, no campo de 

produtor de bens primários para exportação com consequências marcantes sobretudo 

para a região Nordeste que se desenvolveria mediante o progresso dessas relações.  

Temos na obra de Mark Gottdiener (1997), um dos principais referências basilares 

para abordar os processos de formação urbano e de regiões, sob a ótica de autores da 

corrente de pensamento marxista, que reforçam os fatores de produção e trabalho como 

motrizes das transformações nos espaços modernos, com destaque para o papel dos 

capitalistas, dos próprios trabalhadores e do Estado como mediador de conflitos e 

defensor dos interesses das classes que possuíam maior influência sobre suas decisões. 

Ou seja, é uma abordagem que envolve um fator indispensável para o entendimento dos 

processos de evolução das regiões, que são os conflito de interesses existentes nas 

diversas estruturas que compõem uma sociedade. Tais discussões serão de grande 

contribuição para entendermos o desenrolar dos processos de formação dos espaços no 

Nordeste do Brasil e em Santa Cruz do Capibaribe, quanto a origem de suas estruturas 

de aglomeração de pessoas e formas de produção.  

   

2.1.3 O marxismo e um novo modo de enxergar a ciência regional 

  

No campo das proposições sobre as Ciências Regionais, os autores da corrente 

marxistas representam o grupo que insere os conflitos de classe e a organização 

produtiva nas discussões sobre a formação dos espaços, discutem elementos que 

apontam os encadeamentos de sua organização e como consequência, sua evolução 

(GOTTDIENER, 1997). 
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 A preocupação aqui consiste em entender melhor o ponto de vista de autores 

marxistas sobre a formação dos espaços, que ao analisarem os conflitos existentes nos 

centros urbanos desenvolveram um pensamento crítico ao desenvolvimento que as 

Ciências Regionais adotaram até o início do século XX, e com como meio para essa 

análise, a obra: A produção social do espaço urbano, de Mark Gottdiener (2007), 

professor especializado em sociologia urbana na University at Buffalo, nos Estados 

unidos da América. Suas contribuições para o estudo da formação dos espaços nos 

permite interpretar os acontecimentos sob uma ótica diferente, menos estática, e que 

incorpora os conflitos das relações sociais de poder e dominação, criando uma nova 

abordagem conceitual e de estudos para compreensão dos fenômenos que participam 

dos processos de formação dos espaços.  Vale salientar, ainda, que os autores da 

corrente marxista inseriram a luta de classes e os conflitos de poder como fatores centrais 

não só para a formação, mas também para o crescimento e dispersão das pessoas e 

empresas no ambiente.  

Tais análises nos ajudarão a construir a estrutura desse trabalho, indicando que 

não há lugar livre das influências dos conflitos e interesses por poder. Mas para 

esclarecer, enquanto as correntes marxistas costumam explicar que essa situação está 

em conformidade com a busca de maior espaço para exploração do capital, aqui nos 

referiremos apenas a um dos aspectos deste espectro, que é a dispersão e evolução dos 

sistemas produtivos e as transformações que dele decorrem no ambiente, ao 

entendermos que praticamente nenhum ambiente conseguiu ou consegue se desprender 

das implicações resultantes da forma de produção capitalista.     

Gottdiener nos traz em sua obra, concepções de alguns estudiosos marxistas 

sobre a Economia Regional, como: Gordon, Storper e Walker. Ele aborda a deflagração 

de conflitos sociais ocorridos nos idos da década de 1960 na França e nos Estados 

Unidos da América. No caso da França, eventos já bem conhecidos e registrados pela 

literatura internacional, que foram as manifestações de maio de 1968. 

Concomitantemente, nos EUA, o mesmo demonstra que o conteúdo das Ciências 

Regionais, até então desenvolvidos, não foram capazes de explicar muitas inquietações 

sociais existentes, como indica na seguinte passagem de seu livro: 
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Na época, a divisão que se seguiu entre cientistas sociais críticos e 
conservadores dizia respeito, na realidade, a sua respectiva sensibilidade ao 
desenvolvimento injusto da sociedade americana e à violência social que afetava 
a própria essência da vida diária na América. Alguns analistas críticos 
pretenderam entender tais atributos mais do que neutralizá-los conceitualmente, 
por estarem fora dos limites dos tópicos aceitáveis para análise [...] 
(GOTTDIENER, 1997, pág. 78). 

  

Pressupõe-se que não se trata apenas de mera insatisfação com problemas 

pontuais, e que não seria através dos preceitos apregoados pelas Ciências Regionais 

existentes que seriam compreendidos, pois não se tratavam de meras ponderações de 

inadequações de localização ótimas, não ótimas ou algo do gênero. Seria preciso mais 

do que isso para entendê-las. Seria então necessário esclarecer tais fenômenos por meio 

de uma análise mais abrangente de como se dão as relações nos centros urbanos e 

regiões, identificar quais foram os processos de formações desses e a partir de onde e 

quando os conflitos foram desencadeados. E além disto, diante dos conflitos mais 

exacerbados, seria necessário compreender os não barulhentos, as inconformações 

latentes no seio da sociedade, os problemas concretos, como o não acesso aos serviços 

básicos de sobrevivência digna, julgados como de direito de todos, os quais poderiam 

desencadear outros embates no futuro (GOTTDIENER, 1997).  

Gottdiener (1997) interpreta que essa ebulição tem a ver com a própria estrutura 

e disposição das pessoas nos espaços que ocupam e analisa o modelo de descrição 

elaborado por David Gordon e Storper e Walker, como norte capaz de apontar as causas 

e consequências desse processo.  

Primeiramente, Gordon enfatiza os processos de assentamentos nos espaços em 

três estágios de formação, a saber: a cidade industrial, a cidade comercial e a cidade 

corporativa, os quais se relacionam intimamente com o domínio do capitalismo sobre a 

estruturação da vida em sociedade, que implicam em sérias influências no que diz 

respeito à organização dos espaços. E esses estágios derivam de três outras fases, 

sendo essas relacionadas ao desenvolvimento do sistema capitalista, que são: a fase do 

capital comercial, capital industrial e capital de monopólio (GOTTDIENER, 1997).         

   Ao analisar o trabalho de Gordon, quanto aos estágios, Gottdiener (1997, p. 82) 

indica que: 
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[...] Estes três estágios da história do capitalismo se refletem em formas distintas 
do espaço de assentamento. Além disso, essas formas eram produzidas pelas 
várias respostas espaciais que o sistema capitalista (ou, às vezes, a classe 
capitalista) tinha de dar para manter sua hegemonia social sobre o processo de 
produção. Considera-se que cada estágio é dominado pelo capital em geral, 
isolado do conflito entre frações. Durante o período de acumulação industrial, em 
particular, o processo de obtenção de lucro mudou qualitativamente para o modo 
de produção em fábricas. Nesse estágio, a economia “exigiu” um sistema de 
produção em massa em grandes fábricas e uma força de trabalho estável em tais 
estabelecimentos, numa base regular e, antigamente, por longas horas. Esse 
estágio se distingue do anterior, que enfocava o processo global de colonização 
e comércio que “exigia” cidades portuárias que funcionassem bem e com 
mercados; distingue-se também do estágio de cidade corporativa, que “exige” a 
necessidade de escritórios centrais de administração e negócios.   

  

Dessa forma, é possível identificar as importantes influências proporcionadas pelo 

sistema capitalista quanto as configurações pelas quais se desenvolveram os centros 

urbanos em grande parte do mundo, segundo os estágios citados. Ou seja, é em função 

da dinâmica de funcionamento do modo de produção capitalista que as cidades e regiões 

se moldaram. Podemos perceber a validade desse conceito ao observamos, por 

exemplo, a localização de importantes cidades em todo o mundo que se situam nas áreas 

litorâneas como forma de comportar portos na fase do capital comercial. Depois, com o 

estágio da cidade industrial onde as indústrias existentes tornaram-se centros de atração 

em massa de trabalhadores, e a partir disso as ocupações se davam, respeitando as 

respectivas divisões das classes sociais nos bairros, onde facilmente encontrava-se 

evidente a separação espacial entre os bairros industriais ocupados pelos trabalhadores 

e as áreas nobres onde os capitalistas residiam. Algo latente na formação dos principais 

centros urbanos dos países industrializados (GOTTDIENER, 1997).  

Posteriormente, Gordon ainda explica que ao longo dos anos, com as pressões 

diversas causadas pelas condições de vida nos centros urbanos, houve uma dispersão 

das próprias indústrias para áreas e cidades adjacentes, com apoio do Estado, como 

forma de fugir daquilo que ele chamou de “inquietações” e possíveis ameaças ao capital, 

em função das reclamações das condições de vida dos trabalhadores nos centros 

urbanos (GOTTDIENER, 1997). 

 Essas inquietações das classes trabalhadoras que acabaram contribuindo para a 

migração industrial das cidades para regiões próximas, contudo, mais afastadas dos 
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centros anteriormente ocupados. Essa referência fica explicita pela argumentação de 

Gordon na seguinte passagem do texto de Gottdiener (1997, p. 82): 

 
[...] na cidade industrial constituída de fábricas, mais ou menos na virada do 
século, a luta de classes se transformou em conflito aberto de natureza violenta. 
Ele o demonstra num quadro sobre o número de greves entre 1880 e 1920. Uma 
vez que os capitalistas estavam interessados na acumulação através do 
processo de produção em fábricas, precisavam proteger dessa inquietação 
trabalhista suas empresas e o regime de trabalho. Consequentemente, o principal 
agente a contribuir para o primeiro tipo de desconcentração foi a necessidade de 
isolar a força de trabalho da inquietação e agitação coletivas. Isto é, a decisão 
coletiva dos capitalistas de mudar suas fábricas das cidades centrais densamente 
povoadas para áreas adjacentes foi causada pela necessidade de maior controle 
social sobre a força de trabalho.  

 

Essa situação ajudou a consolidar a importância da região no contexto da 

formação dos territórios, uma vez que elevou o conjunto de interligações existentes. 

Desse modo as cadeias produtivas se dispersavam e criavam redes que mesmo mais 

afastadas, se articulavam e se distribuíam de maneira mais interdependentes. 

Tais estruturas são debatidas e organizadas por autores estruturalistas, alguns dos 

quais citamos anteriormente, como François Perroux, Gunnar Myrdal e Albert Hirschman. 

Enfatizando, no entanto, que eles adicionaram outros elementos a essa discussão, 

quando propõem sistemas de desenvolvimento a partir do que poderíamos descrever, de 

forma bem sintetizada, de centros propulsores do desenvolvimento.   

 Storper e Walker (1983, apud GOTTDIENER, 1997), interpretam a história da 

Ciência Regional não somente com uma narrativa diferente da descrita pelos 

neoclássicos, a exemplo dos postulados e dos autores apresentados na Figura 1 vistos 

anteriormente, mas também as criticam. Eles vão além, por exemplo, das abordagens 

concentradas apenas nas estruturas dos transportes, avanços tecnológicos e o processo 

de industrialização da produção enquanto motores de propulsão para a expansão das 

cidades e regiões. Formularam uma narrativa que leva em conta a localização das 

empresas com foco nas dimensões do trabalho, ou seja, enfatizam o papel da oferta de 

mão de obra, sobretudo porque questões relacionadas a localizações ótimas nos 

espaços estariam relativizadas em função das novas técnicas de produção e avanços 

dos canais de transportes e distribuição de mercadorias que são cada vez mais em 
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escalas globais e extremamente rápidas com o passar do tempo, principalmente ao longo 

do século XX, trazendo à luz a importância das características do mercado de trabalho 

de cada localidade (GOTTDIENER, 1997).  

Storper e Walker (1983, apud GOTTDIENER, 1997), enfatizam também que dadas 

às condições criadas pelos avanços nas formas de organização da produção, que 

sofreram verdadeiras revoluções, as possibilidades de expansão do capital difundiram-

se de maneira jamais pensadas. Podemos citar, como exemplos, as inovações dos 

processos químicos e de conservação dos produtos, o desenvolvimento e evolução das 

embalagens que ajudam a aumentar a longevidade e segurança dos produtos, a 

utilização de contêineres e veículos de transportes maiores e modernos. Essas 

tecnologias permitiram diminuir o tempo e aproximar as distâncias dos mercados 

produtores e consumidores em praticamente todo o globo terrestre, com avanços mais 

destacados a partir do século XX. Assim, a produção de praticamente qualquer bem 

poderia ser deslocada para qualquer parte do mundo.  

O processo de globalização da produção permitiu criar centros produtivos robustos 

em países que antes não os possuíam, como na Ásia e mesmo em alguns casos, na 

América Latina, como nos casos, principalmente, de Brasil e México desde as décadas 

de 1960 até os dias de hoje. Deixando, portanto, o processo de industrialização por si só, 

de ser a referência principal para entender o processo de expansão urbana, passando 

esse bastão para as condições pertinentes ao que Storper e Walker (1983, apud 

GOTTDIENER, 1997), indicam como sendo os fatores que afetam as mudanças na oferta 

de trabalho e os que afetam a demanda. Sobre isso Gottdiener (1997, p. 85), escreve: 

 
[...] as decisões sobre localização devem ter em conta a especificidade 
geográfica do trabalho, mesmo que os outros fatores específicos da localização 
se tornem menos importantes. No caso da oferta de força de trabalho, diz-se que 
os fatores que a afetam são idiossincráticos e dependem de inúmeras 
considerações distintas que as indústria individuais avaliam de modo diferente. 
Incluem as considerações de aquisição, que dependem não só de salários mas 
também de alguns outros custos de produção do trabalho que os trabalhadores 
exigem que sejam assumidos pelos empregadores, como os de saúde, 
segurança, moradia, perspectivas de promoção, etc.; a qualidade do trabalho, 
que inclui especialização, criatividade e regularidade e que, “como se sabe, varia 
acentuadamente de região para região”; o controle do trabalho, pois “a diferença 
mais fundamental entre trabalho e verdadeiras mercadorias é que não há 
qualquer garantia de que se obtenha aquilo por que se paga, mesmo na troca 
mais justa”; e, finalmente, “reprodução no local”, ou a dependência variável do 
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trabalho em relação a aspectos da comunidade e da vida em família específicos 
da localização, os quais também variam geograficamente (1983:5-6)...  
No segundo caso, a demanda de trabalho por parte das grandes companhias 
também mudou, mas continua obrigada geograficamente. Storper e Walker 
sugerem que as indústrias se localizem onde a oferta de trabalho se ajuste melhor 
a sua demanda. Isso, por sua vez, é função sobretudo da tecnologia dominante, 
usada no processo de produção, que compreende seis tipos: tipo artesanal, 
processamento contínuo, processamento automatizado de materiais, montagem 
mecânica, processamento mecanizado e montagem manual. Ao determinar a 
demanda, olham-se cada vez mais características comuns do trabalho: 
trabalhadores vulneráveis à aceitação de controles corporativos sobre os 
salários, aqueles que têm pouca sustentação para formas coletivizadas de 
protesto e aqueles que se acham sobre pressão de trabalhadores similares 
desempregados [...].  

 

Assim é possível entender em boa parte os processos de fuga e disseminação das 

indústrias antes localizadas nos países da parte norte e ocidental do mundo, mais 

especificamente, dos Estados Unidos e da Europa para os países asiáticos e América 

Latina, sobretudo quanto a países como México e Brasil a partir, principalmente, da 

década de 1960 até a década inicial do século XXI. Considerando que as pressões das 

populações nos países industrializados por melhorias adicionais de qualidade de vida, 

salários e mesmo a sua capacidade de organização coletiva em busca de determinadas 

reivindicações incidiam em pressões sobre os capitalistas, cuja a mobilidade adquirida 

para criar novas plantas industriais permitiu-lhes migrar para mercados de mão de obra 

mais barata em países com grandes populações, que se adequassem as características 

técnicas dos processos produtivos, cada dia mais automatizados, e que suas populações 

ainda não possuíssem articulações capazes de fazer frente a força para impor os vários 

requisitos necessários ao modelo de produção que gostariam de impor (GOTTDIENER, 

1997).  

Esse fenômeno de migração de empresas pode ser verificado quando olhamos as 

transferências de indústrias dos países desenvolvidos para países populosos como 

China, Índia, Brasil e México, sobretudo nas últimas décadas do século XX e no início do 

XXI (STUENKEL, 2017). Processo esse que pode ser enxergado, por exemplo, quando 

analisamos o esforço de industrialização do Brasil, segundo Rodrigues (2011), iniciado 

no governo do presidente Getúlio Vargas, aprofundado por Juscelino Kubitschek e nos 

governos do regime militar, que promoveriam as condições para transformação do Brasil 
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em um importante player na América Latina quanto ao crescimento e participação relativa 

no PIB do setor industrial.   

E este conjunto de elementos trazidos por Gottdiener, na análise dos trabalhos 

dos autores citados, nos instigam, então, a refletir sobre como uma das regiões mais 

pobres e onde se encontram diversos fatores adversos, sobretudo relacionados ao clima 

semiárido, poderia ter se transformado em um ambiente onde se proliferou a indústria de 

confecções, tornando-se uma das mais importantes do país segundo algumas 

instituições com atuação nacional nas áreas de indústria, como poderemos ver na parte 

da caracterização do ambiente produtivo aqui estudado, Santa Cruz do Capibaribe.  

Podemos considerar, por exemplo, o termo “inquietações” abordado pelo autor, 

indicando que a dinâmica de transformações no ambiente urbano, onde as industrias se 

localizavam, tornara-se repulsivo a ampliação da lógica da exploração do capital nos 

moldes desejados pelos capitalistas. A luta dos trabalhadores - que compunham a maior 

parcela da sociedade nos países desenvolvidos, assim como nas áreas de maior 

desenvolvimento nos países em desenvolvimento e mesmo os pobres – ao lutarem por 

melhores condições de renda, de trabalho e de vida, significara um empecilho ao 

processo de reprodução do capital, por tanto, uma barreira a ser transposta. Assim, abria-

se espaço para a migração para áreas mais remotas e menos controladas de alguns tipos 

de indústrias, principalmente para aquelas cujo tipo de organização da produção eram 

mais intensas em mão de obra pouco especializada, e menos dependentes de elevados 

investimentos em tecnologia, que é o caso da indústria de confecções. Podendo nesses 

ambientes menos hostis, até mesmo pelas pressões de fatores como a pobreza, essas 

industrias se estabelecerem e continuar a crescer. 

Sobre esse movimento das indústrias menos intensivas em especialização do 

trabalho, mais especificamente quanto ao do setor têxtil no contexto da localização desta 

no Estado Unidos da América, Gottdiener (1997, p. 86) indica: 

 
No entanto, ao escolher tecnologias predominantes, Storper e Walker 
introduziram diferenciais que determinam a especificidade regional de algumas 
indústrias em contraste com outras. Por exemplo, uma montadora de motores de 
automóveis que trabalhe com processamento automatizado de matéria prima 
requer grande número de operários especializados para operá-la com eficiência. 
Tais fábricas tendem a localizar-se no coração industrial do meio-oeste, que 
representa uma oferta superabundante desses operários. Em compensação, a 
indústria têxtil é um exemplo de indústria de processamento mecanizado; requer 
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trabalhadores com o mínimo de habilidade e muita paciência, que possam 
atender às máquinas sem reclamação. Estas indústrias tendem a localizar-se em 
áreas rurais do Sul, longe da influência sindical, e em áreas onde haja pronta 
disponibilidade de grande número de trabalhadores com baixa especialização. 

 

Servindo de base, então, para começarmos a entender como no ambiente 

produtivo objeto de estudos dessa dissertação, o município de Santa Cruz do Capibaribe, 

no interior da região semiárida no Agreste do estado de Pernambuco, tornou-se tão 

relevante para o segmento de confecções de artigos do vestuário no Brasil.      

 

2.1.4 As considerações dos Pós-Keynesianos e institucionalistas sobre o trabalho e suas 

consequências nas relações de produção e emprego 

 

 Para complementar o estudo sobre os processos de desenvolvimento da Ciência 

Regional com foco nas estruturas relacionadas à produção e principalmente ao emprego, 

uma breve análise sobre alguns preceitos debatidos por alguns autores pós-keynesianos 

e institucionalistas, podem ajudar, sobretudo, a compreender melhor como as relações 

de produção e de emprego foram e são capazes de modificar o ambiente econômico e 

social dos países ao longo da história. 

 Inicialmente, para explicitar melhor o que se pretende descrever nesta seção, 

vejamos o que o emprego significa sob a ótica de alguns Pós-Keynesianos: 

 
For mainstream economics, labour is a commodity no different from any other, 
and hence labour markets should be explained through the usual laws of supply 
and demand. This is certainly not the view of post-Keynesian and Insitutionalist 
economists. The major characteristics of the post-Keynesian labour market are 
the following: the labour market does not truly exist; the wage rate is not just 
another ordinary price: it has much influence on the overall economy; workers are 
not commodities: norms rule over forces of supply and demand; the demand for 
and the supply of labour are not well behaved (APPELBAUM, 1979; 
SECCARECCIA, 1991A; PRASCH, 2004, apud LAVOIE, 2014, p. 275). 

 

O mercado de trabalho, visto pelos pós-keynesianos e Institucionalistas sob o 

pressuposto analítico que desconsidera a retórica de que o trabalho seria apenas mais 
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um insumo com preço determinado pela oferta e demanda, ou seja, não sendo, dessa 

forma, uma mera commodity.  

O trabalho é entendido sob aspectos relacionados ao que está por trás daquilo que 

é denominado como força de trabalho, que são as pessoas, suas expectativas, 

motivações e necessidades, que representam muito para serem precificados por 

condições predominantemente técnicas, uma vez que dizem respeito a seres que em 

sociedade, a eles, são concedidos direitos e deveres e, os quais, constituem o principal 

componente da esfera social de uma comunidade. Então, para as sociedades capitalistas 

os empregos gerados deveriam constituir um dos mais importantes fatores de 

desenvolvimento, visto que dão origem ao mercado consumidor uma vez que os salários 

são pagos aos trabalhadores por sua força de trabalho que move as máquinas e 

equipamentos, os serviços, que produz os alimentos e demais bens, que atrai as pessoas 

até uma determinada região em função dos benefícios da aglomeração naquele local, 

etc. Há de se declarar que as pessoas, de fato, “são” os Estados e as empresas, por elas 

e para elas é que estes existem. 

Quanto aos salários, são entendidos baseando-se nos princípios da demanda 

efetiva, ou seja, os mesmos afetam a demanda agregada de uma economia e baseado 

nas expectativas de demanda é que os empresários irão realizar os investimentos e os 

empregos e insumos serão empregados. Posteriormente, na consolidação daquelas 

expectativas é que continuarão a investir ou não no longo prazo. Assim, as expectativas 

são variáveis chaves para os investimentos, contudo, não são exatas, e tendem ser 

sistematicamente assimétricas e como consequência delas temos os resultados que 

afetam a demanda por mão de obra, ou seja, o emprego (LAVOIE, 2014). 

Dessa maneira, podemos verificar que é uma característica intrínseca da visão 

Pós-Keynesiana, ter o trabalho como centro das discussões sobre o desenvolvimento e 

evolução das estruturas econômicas, sendo assim, esse conteúdo integra o presente 

trabalho justamente por entendermos que esses são pilares dos acontecimentos que 

circundam os processos de formação dos espaços em todas as regiões e etapas de 

constituição das comunidades no mundo. Então se faz necessário compreender os 

aspectos que interferem na promoção do trabalho, e que o mesmo não pode ser visto 

como mera mercadoria ou apêndice do capital. Portanto, é necessário tratar o mercado 
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de trabalho como um conjunto de fatores que se diferenciam de qualquer outro 

componente da estrutura econômica, como fica claro nas palavras de Seccareccia 

(1991a, apud LAVOIE, 2014, p. 276):    

 
A further difference between the market for peanuts or broccoli and the market for 
labour is that the former deals with things whereas the latter deals with human 
beings. This is why Eichner (1986a, ch. 4) calls the post-Keynesian approach an 
anthropogenic approach to labour. Two essential distinctions between labour and 
commodities, also emphasized by Robert Prasch (2004), are that labour cannot 
be separated from its provider and labour cannot be stored. The productivity of 
labour depends on how healthy and motivated the labour force is. Also, if labour 
is not used in one period because of cyclical unemployment, it is lost forever. Even 
worse, the skills and the productivity of the unemployed labour force depreciate 
through lack of use, whereas they generally appreciate when they are being 
utilized, in obvious contrast to physical capital. Furthermore, in contrast to 
mainstream economics, work does not necessarily carry disutility; it also brings 
satisfactions. Work in itself can be rewarding. 
The market for labour has to deal with labourers, which ‘bring with them not only 
their labour-power but also their past history and norms of justice in the 
workplace’[…].  

 

Uma vez realizadas tais ponderações, não obstante ao que foi dito, é verdade que 

o trabalho é um componente de imensa importância no contexto da competitividade de 

um país, especialmente quando olhamos as circunstâncias relacionadas à atração de 

novos empreendimentos no mundo nas últimas décadas, principalmente com o 

aprofundamento do processo de globalização da produção. Nesse contexto, 

interessantemente, o movimento de empresas para países periféricos do mundo 

capitalista como Brasil, Índia e China tem se aproveitado daquilo que por muito tempo foi 

tratado como sendo sérios problemas desses países, que são seus expressivos 

contingentes populacionais, renda per capita relativamente baixas5 em comparação com 

os dos países da maior parte da Europa Ocidental, Estados Unidos da América, Canadá, 

Austrália e Japão (STUENKEL, 2017). Esses países periféricos acabaram se 

transformando em uma espécie de “válvula de escape” das empresas em busca de 

menores custos em ambientes caracterizados por baixos salários e uma população 

relativamente desinformada e pouco ávida a buscar condições de trabalho que se 

equiparassem aos de ambientes como dos países europeus, uma vez, ainda, que 

 
5. Para saber mais, recomendamos que veja: RODRIGUES (2009). 
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historicamente foram marcados por estruturas econômicas de baixa capacidade de oferta 

de salários, baixos níveis de educação e condições de trabalho precário.  

Esse contexto de globalização da produção em função da busca por mercados de 

trabalho mais receptíveis ao capital, implicou em mudanças profundas nas configurações 

de desenvolvimento dos países em todo o mundo, desde o enfraquecimento de áreas 

que dominavam as técnicas e os investimentos de produção como no caso da indústria 

automotiva de Detroit nos EUA, aos distritos industriais bem-sucedidos da Itália, dentre 

vários outros possíveis exemplos. Proporcionando imensas transformações em países 

antes pouco inseridos nesse processo como os já citados, China, Índia, Brasil e México, 

dentre outros, e que tem mudado radicalmente a paisagem das cidades e as relações de 

emprego e investimentos em escala global (STUENKEL, 2017). 

Contudo, tais mudanças inseriram as nações de origem das principais empresas 

que se espalharam pelo mundo em busca da possibilidade de menores salários, em 

discussões sobre sua própria oferta de emprego e nas consequências que tais ações 

provocaram ao passar das últimas décadas, ou seja, quais seriam então suas implicações 

quanto à geração e qualidade dos novos empregos, o que ocorre com o mercado de 

trabalho, quais seriam os resultados caso estes empregos fossem gerados internamente 

pelas empresas cada vez mais globalizadas. E há diversos questionamentos sobre quais 

foram os impactos sobre o crescimento econômico das nações e se o conjunto dos efeitos 

foram positivos ou negativos.  

 Assim, o que podemos indicar é que as condições e relações referentes à geração 

e qualidade dos empregos significam um fator extremamente importante para a formação 

dos ambientes econômicos e sociais e, consequentemente, para estrutura e níveis de 

desenvolvimento das cidades, regiões e nações. Tendo sido os empregos elementos de 

transformações fundamentais para explicar o desenvolvimento dos espaços, não sendo 

diferente para a formação da região na qual se encontra a cidade de Santa Cruz do 

Capibaribe, no contexto de formação da região Nordeste do Brasil.  
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3. A FORMAÇÃO DO ESPAÇO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 

 

 Para descrevermos o processo de formação da cidade mãe do Polo de 

Confecções do Agreste de Pernambuco, Santa Cruz do Capibaribe, será necessário 

ampliarmos o escopo de análise deste estudo, incluindo o desenvolvimento das 

ocupações no Nordeste do Brasil. Isto porque as origens e elementos que compõem sua 

concepção se confundem com a de centenas de outras pequenas e médias cidades 

existentes no agreste e sertão do Nordeste, que têm em comum o decurso da 

estruturação econômica dos tempos do Brasil colonial, imperial e da velha república 

nessa região, principalmente baseada na exploração de bens primários como a cana de 

açúcar, inicialmente, a pecuária que, segundo alguns autores que veremos mais adiante, 

acompanhava o aumento das áreas de exploração da cana e as áreas ribeirinhas dos 

rios existentes; o ciclo do algodão e a comunicação por meio de caravanas de 

comerciantes entre as comunidades em função da necessidade de sobrevivência.     

 Por tanto, procuraremos descrever alguns dos principais fenômenos que 

contribuíram decididamente para a ocupação do agreste nordestino, em especial da 

região agreste do estado de Pernambuco, e as inter-relações que ocorreram para formar 

aquela região. 

 

3.1 A FORMAÇÃO ECONÔMICA E DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS NO NORDESTE  

 

 Para realizar uma análise mais coesa e que melhor relaciona-se com a narrativa 

que estamos construindo para explicar os encadeamentos que cominaram na existência 

do ambiente produtivo de Santa Cruz do Capibaribe, dentro da conjuntura do processo 

de formação do Nordeste, inspiramo-nos na concepção oferecida por Guimarães Neto 

(1997, p 38-39), abordando o que ele chama de complexo econômico do Nordeste. O 

mesmo indica que: 

 

[...] do momento de consolidação de uma estrutura econômica e social que 
tradicionalmente se identificou como o Complexo Econômico do Nordeste, 
constituído de vários segmentos exportadores os quais – associados a algumas 
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atividades econômicas mais voltadas para o mercado interno, inclusive a 
atividade pecuária que a partir de determinado momento passou a ter dinâmica 
própria – revelou intensa capacidade de absorção de força de trabalho [...]. 

 

 Além dessa concepção, também nos apoiaremos em contribuições de Francisco 

de Oliveira (1981) e Carvalho (2001), dentre outros autores que se dedicaram ao tema. 

Tendo como objetivo descrever a conjuntura dos fatos que concorreram para formação 

do ambiente aqui estudado, e que precedeu a constituição do ambiente produtivo 

baseado nas indústrias de confecções em santa Cruz do Capibaribe.   

Uma vez compreendida a ocupação e formação do espaço prévio à organização 

produtiva de confecções, analisar-se-á, então, os mecanismos que atuaram para a 

constituição do ambiente produtivo que até hoje existe, cujo desenrolar está 

correlacionado com o advento das políticas de desenvolvimento regional adotadas no 

Brasil a partir da década de 1960.  

 

3.2 O COMPLEXO ECONÔMICO DO NORDESTE E SUAS INFLUÊNCIAS NA 

INTERIORIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS DO AGRESTE E DO SERTÃO  

 

 O início da exploração econômica do território brasileiro pelos portugueses, 

tempos após sua chegada no ano de 1.500 marcava o nascimento de um processo de 

ocupação dos espaços e de desenvolvimento econômico que deixariam heranças 

enraizadas por séculos, caracterizados, predominantemente, em função do modo de 

produção especializado na produção de bens primários para exportação, sobretudo na 

região Nordeste. Esse modo de produção atravessou todo o período colonial e continuou 

a ser dominante até o início do século XX (FAUSTO, 2007).  

Dentre os ciclos produtivos que se estabeleceriam, podemos destacar o de alguns 

itens como o de extração do Pau Brasil, passando pelo plantio da cana de açúcar e 

minério de ouro, ainda enquanto o Brasil era colônia de Portugal, com o ciclo do açúcar 

adentrando o Brasil imperial e republicano. Somando-se a estes ciclos produtivos, vale 

destacar o papel na economia desempenhado pela exploração e o comércio do trabalho 
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escravo e, posteriormente, do café, que viria a ser o principal produto de exportação 

brasileiro (ECONOMIA..., 2016).  

Além dos itens mencionados anteriormente, existiram outros de importância 

secundária mas extremamente relevantes, e que ganhariam bastante destaque, contudo, 

sendo mais característicos de determinadas regiões. Como exemplo podemos citar, na 

região Nordeste, o algodão, esse também para exportação, e a pecuária, para o mercado 

regional, com fortes impactos econômicos, sociais e culturais em estados como 

Pernambuco e Paraíba, impactos esses, inclusive, que foram cruciais para impulsionar o 

povoamento e aprofundamento dos avanços em direção ao interior do território 

nordestino (COSTA; FARIAS, 2009).  

Podemos salientar de maneira mais enfática que nesse quadro estratégico de 

desenvolvimento produtivo orientado para o comércio externo, o Nordeste foi um 

ambiente profícuo e bem-sucedido, cujas heranças seriam determinantes para o 

enraizamento da organização social e dos espaços ao longo do tempo. Esse período 

marca para o Nordeste, conforme Guimarães Neto, a constituição do que chama de 

“Complexo Econômico do Nordeste”. Ao apontar a dinâmica e uso das estruturas 

produtivas que existiam, ele descreve que: 

 

Em termos empíricos, o primeiro dos momentos referidos – o da consolidação do 
Complexo Econômico Nordestino – corresponderia ao povoamento e colonização 
do território que viria a constituir o Nordeste, com base na exploração da cana-
de-açúcar, entre outras atividades exportadoras, no início a partir do trabalho 
escravo, atividades que foram seguidas em fases sucessivas pela produção de 
algodão, fumo e cacau, entre outras, voltadas para o mercado externo; ademais, 
teve na pecuária e na agricultura de subsistência atividades que tornaram mais 
densa e complexa a economia e a sociedade regional (GUIMARÃES NETO, 
1997, p. 39). 

 

Corroborando com o encadeamento de elementos descritos até aqui, Carvalho 

(2001, p. 6) ao analisar especificamente a ocupação e formação econômica do Nordeste, 

destaca que “O complexo nordestino está associado à dinâmica de três sistemas 

agrícolas: a atividade açucareira, a pecuária extensiva e a cultura do algodão [...]”. Ou 

seja, a despeito das outras estruturas produtivas existentes, essas três culturas seriam 

as maiores responsáveis pela formação, desenvolvimento e ocupação desta região. E 

não diferentemente, também fora crucial para a formação do território em que se encontra 
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o município de Santa Cruz do Capibaribe, como poderemos verificar no desenrolar deste 

capítulo.  

Então, é seguindo os rastros históricos dessas três estruturas produtivas que 

explicaremos o desenvolvimento da região Nordeste do Brasil, e dentro desse contexto, 

buscaremos compreender, afinal, quais foram os acontecimentos e expansões que se 

sucederam para a existência do que hoje é o Agreste pernambucano, mais 

especificamente, do município de Santa Cruz do Capibaribe. 

 

3.2.1 Nordeste, uma dádiva da cana de açúcar, da pecuária e do algodão  

 

Das fases iniciais da colonização portuguesa até o desenrolar do século XX, 

consolidaram-se estruturas econômicas bem distintas no país, com implicações e 

repercussões nas estruturas de poder, trabalho e em manifestações conflituosas - bem 

como abordamos nos subtópicos anteriores - que nos permitem entender a conformação 

das divisões dos territórios existentes hoje no país. Outro aspecto inerente ao que fora 

introduzido nos subtópicos iniciais deste trabalho, sobre o desenvolvimento das ciências 

regionais e que nos motivou a abordar a obra de Gottdiener, diz respeito a concepções 

relacionadas a um dos principais fatos transformador do ambiente social, enxergado por 

Karl Marx em sua obra O Capital. Nesse caso, o processo de reprodução do capital, que 

em última análise é o que movera a sanha aventureira dos desbravadores do novo 

mundo, em busca de especiarias e o que mais pudesse ser aproveitado para a ampliação 

das riquezas dos colonizadores (OLIVEIRA, 1981).  

No Nordeste esse aspecto é fundamental para aproximarmos as histórias e 

contextos que nos permitem, hoje, ter esta região como una, como o próprio Oliveira 

(1981, p. 32), descreve:  

 

[...] Vale ressaltar, de início, que o conceito econômico e político de "região" 
exposto anteriormente é de natureza dinâmica por definição, fundamentado que 
está no movimento de reprodução do capital e das relações de produção. Essa 
dinamicidade choca-se, até certo ponto, com o conceito geográfico de região, que 
se baseia em características físicas; mas, sem dúvida, não apenas o conceito de 
região de geografia humana ultrapassa os limites estreitos da geografia física, 
como também os recentes avanços no sentido de conferir um caráter dinâmico à 



47 
 

ciência geográfica em geral, contribuem para aproximar a abordagem da 
moderna geografia [...] 
 

A questão da formação dessa região é tão complexa que podemos identificar, na 

verdade, o que seriam vários Nordestes ao longo da história, tal foram suas 

metamorfoses, cuja unicidade foi se desenhando de maneira mais coesa nos séculos XIX 

e XX. No período colonial, reconhecia-se regiões distintas dentro do mesmo espaço que 

hoje chamamos de Nordeste. Por exemplo, havia a região do açúcar, onde prosperava o 

plantio da cana de açúcar, isso nas áreas dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte e Alagoas. Tal forma de organização da produção não era tão difundido 

em estados como Ceará e Piauí, que uma vez descolados dessa estrutura produtiva e 

pouco relevantes para a organização econômica da colônia, não eram do “Nordeste”, 

assim como o Maranhão, e as áreas que viriam a ser os estados da Bahia e Sergipe, que 

mesmo compartilhando do arranjo econômico do açúcar, no entanto, eram regiões 

diferentes apenas em função de particularidades como a organização de famílias que 

dominavam determinadas áreas6 (OLIVEIRA, 1981).     

 Oliveira (1891, p. 33) observa, por exemplo, em referência ao território da Bahia, 

que: 

 
[...] a reprodução do capital, ou mais precisamente a produção do valor que 
era apropriada pelo capitalismo mercantil, no espaço do que hoje é a 
Bahia, fechava-se sobre si mesma, isto é, completava sua circularidade na 
relação Bahia-Metrópoles coloniais; em outras palavras, nesses termos, a 
Bahia era outra "região"[...] 

  

 E mesmo na região do açúcar, com o tempo e em decorrência de eventos que 

descreveremos posteriormente, outras estruturas econômicas se desenvolveram, 

fragmentando ainda mais a noção de território existente. Essas outras estruturas 

econômicas são as da pecuária e do algodão, que se desenvolveram no interior 

nordestino, sobretudo em sua região semiárida (OLIVEIRA, 1981).  

Assim, tínhamos os espaços dominados pelo açúcar nas regiões litorâneas e zona 

da mata, como o “velho Nordeste”, e o interior, nos espaços do semiárido como o “novo 

Nordeste”, que, no entanto, já nascia velho em função da conjuntura que levou a sua 

 
6. Para saber mais, recomendamos que veja: OLIVEIRA (1981). 
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existência e evolução, associado ao processo de exploração da própria cana de açúcar. 

Ou seja, o processo de reprodução do capital que exigia novas fontes de expansão de 

suprimentos para a cadeia produtiva dominante no “velho Nordeste” (OLIVEIRA, 1981). 

Dessa maneira, segundo Oliveira (1981, p. 35) à reboque do desenvolvimento do 

Nordeste do açúcar “outro Nordeste emergia gradualmente, submetido e reiterado pelas 

mesmas leis de determinação de sua relação com o capital internacional: o Nordeste 

“algodoeiropecuário””. E essas definições também iriam qualificar as configurações das 

demais regiões do país, como o das regiões do ouro, do café, etc., e tempos depois as 

regiões industrializadas e periféricas que, aliás, seriam determinantes para a 

configuração política e social da nação como a conhecemos hoje, sobretudo porque o 

processo de industrialização que ganharia contornos mais robustos a partir da década de 

1930, concentrou-se na região do café, e consolidaria o Sudeste – principalmente São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais – como a região economicamente mais importante 

do país, e a partir dali as narrativas históricas do país e fragmentações territoriais seriam 

melhor definidas (OLIVEIRA, 1981).   

 Essas explanações só reforçam nosso entendimento que a formação das regiões 

se baseiam e possuem fortes elementos associados as características econômicas e das 

relações que se estabelecem em função delas. Portanto, sem dúvidas, a estrutura 

produtiva de cada área lhe conferia faculdades únicas que as distinguiam entre si. Neste 

contexto, a região do açúcar tornava-se o centro de acontecimentos mais decisivos para 

a constituição da região que viria a se localizar o município de Santa Cruz do Capibaribe, 

no estado de Pernambuco.     

Não ocasionalmente, mas devido ao modelo de desenvolvimento econômico 

existente no mundo nos idos do século XVI, onde a existência das colônias das nações 

europeias alimentavam os mercados mundiais com matérias primas, o açúcar tornou-se 

um produto de grande importância para o Brasil, e sendo o Nordeste a porta de entrada 

para a colônia que, em termos relativos ao restante do que viria a ser o Brasil, logo fora 

analisado e conhecido pelos portugueses, constituía-se, então, em um território 

adequado para a consolidação daquela cultura, fortemente demandada naquela época. 

Era, portanto, um ambiente propício para a cultura do plantio da cana de açúcar, que 

cresceria em ritmo acelerado ao longo do tempo (FAUSTO, 2007).   
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 Conforme Carvalho (2001), para o território brasileiro optou-se pela monocultura e 

produção na grande empresa agrícola, assim eram destinadas grandes áreas para 

exploração da cultura escolhida, com o uso de mão de obra escrava, de início lançando 

mão da população nativa da região, os índios, que com o rápido processo de expansão 

mostrou-se incapaz de atender aos objetivos da demanda de trabalho, e depois pela 

exploração dos escravos trazidos do continente africano. E em função do potencial de 

procura no mercado internacional e das condições ambientais existentes, a cana de 

açúcar seria o produto utilizado e o estado de Pernambuco o território para iniciar este 

processo.    

 Tal foi o sucesso desse produto e modelo de produção, que de acordo com 

Carvalho (2001, p 8), no século XVI: 

 
Durante todo o século XVI, o crescimento desta atividade foi considerável: os 
preços internacionais eram bastante favoráveis nesta época, e a rentabilidade 
era de tal forma elevada que, segundo Furtado (1959), nos momentos mais 
favoráveis permitia que se duplicasse a capacidade produtiva a cada dois anos.  

 

 Dada essa expansão, cada vez mais áreas eram alocadas para suprir as 

necessidades da produção do açúcar, além disso, toda a cadeia de suprimentos desse 

produto era expandida. Com o tempo populações se formavam em torno daquele 

ambiente, o uso de animais de tiro para tração também crescia, bem como a extração de 

lenha, que conforme aumentava, estimulava a expansão no sentido da interiorização 

daquele território (SANTOS, 1994, apud CARVALHO, 2001)  

 Em virtude da necessidade de suprir a cadeia produtiva da cana de açúcar, a 

criação de animais de tração tornara-se uma atividade essencial, e encontraria no interior 

daquela região o ambiente adequado para também se expandir, e ganhar, com o tempo, 

pujança suficiente para consolidar-se como atividade principal de uma região, conforme 

afirma Furtado (1959, apud CARVALHO, 2001, p. 10):  

 
[...] no rastro da expansão da produção açucareira, surgiu, em meados do século 
XVII, uma segunda importante atividade econômica: a pecuária. “E foi a 
separação das duas atividades econômicas – a açucareira e a criatória – que deu 
lugar ao surgimento de uma economia dependente na própria região nordestina 
[...]. 
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 Como consequência, essa atividade impulsionaria decisivamente a penetração em 

direção ao interior nordestino, criando comunidades que nasciam de fazendas de criação 

de animais, sobretudo, num primeiro momento, a partir de áreas às margens de rios, e 

depois se difundindo em toda região, uma vez que se tratava de uma estrutura produtiva 

relativamente simples e de baixo investimento em comparação com o da cana de açúcar 

(OLIVEIRA, 1981). Estrutura essa que se multiplicaria em quase toda região do semiárido 

do estado de Pernambuco, do agreste ao sertão, e seria fundamental para solidificar uma 

estrutura social com predomínio da pecuária de subsistência (LIRA, 2011). 

Sobre esse processo de ocupação do território agrestino, ao se referir aos estados 

de Pernambuco e Paraíba, Costa e Farias (2009, p. 3), destacam que: 

 

Esses deslocamentos para o interior do espaço colonial tinham como objetivos: 
aprisionar os indígenas para vendê-los como escravos, procurar os metais 
preciosos e as drogas do sertão, estabelecer currais, para a prática da pecuária, 
e roçados, para a agricultura acessória, fundar aldeias para evangelizar os índios 
etc.   
 

 Costa e Farias (2009) destacam que este processo de captura dos índios com o 

intuito de torna-los escravos e da exploração de especiarias que representassem bons 

negócios, permitiram o reconhecimento e, posteriormente, o estabelecimento de 

acampamentos. Depois, a pecuária garantia as condições para o estabelecimento das 

pessoas naquela região, e com isso viria a organização de deslocamentos do que 

poderíamos chamar de caravanas de mascates que levavam mantimentos diversos, e 

cujo desenvolvimento contribuiria para a criação de rotas e comunicações que ajudariam 

no processo de fixação de cada dia mais pessoas, impulsionando a formação de 

comunidades.  

 Outra condição que favoreceu a expansão da pecuária no interior nordestino, foi o 

estabelecimento de relações de trabalho que a retroalimentavam. Segundo Carvalho 

(2001), o trabalhador que não possuísse recursos para investir na criação de animais, 

poderia utilizar o seu trabalho para conquista-lo, assim, uma vez que trabalhasse por 

alguns anos em uma fazenda de criação de animais, poderia receber alguns desses e 

dar início a sua própria criação, sistema esse que ao se repetir, cada vez mais se difundia. 

Hoje é comum identificar cidades no interior dos estados nordestinos que compartilham 
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o fato de terem suas origens ligadas ao processo de ocupação e povoamento iniciado 

pela expansão da pecuária, como é o caso de Santa Cruz do Capibaribe (LIRA, 2011).  

 Além da cana de açúcar e da pecuária, há outra cultura produtiva extremamente 

importante para nos ajudar a contar a história do desenvolvimento da ocupação e 

crescimento do interior nordestino, trata-se do algodão. No fim do século XVII, a principal 

região econômica do país era o território de Minas Gerais e do Centro Oeste, em virtude 

do ciclo do ouro, que concentrará a atenção da metrópole, Portugal, atraia migrantes da 

própria metrópole e minimizaria a queda dos retornos da estrutura produtiva da cana de 

açúcar. Ciclo do ouro que duraria até o fim do século seguinte. Neste meio tempo, surge 

a possibilidade de explorar um produto bastante demandado e, consequentemente, com 

preços em alta no mercado internacional, o algodão (CARVALHO, 2001; FAUSTO, 2007). 

Vale salientar que o açúcar também voltara a ganhar espaço em função da eclosão 

de uma série de acontecimentos da época (CARVALHO, 2001). É possível resumir estes 

acontecimentos de maneira bem sintética e compreensível, como podemos verificar em 

(FURTADO, 1959; GUIMARÃES NETO, 1989, apud CARVALHO, 2001, p. 14): 

 

No plano externo, diversos acontecimentos políticos e sociais vieram a favorecer 
dois produtos nordestinos – o açúcar e o algodão-, com grandes repercussões 
nos mercados mundiais de produtos tropicais. O primeiro desses acontecimentos 
foi a guerra de independência dos EUA (1776-1783). Depois, veio a Revolução 
Francesa e os subsequentes transtornos nas suas colônias produtoras de artigos 
tropicais. Por último, vieram as guerras napoleônicas, o bloqueio e o 
contrabloqueio da Europa (1805 a 1814), que privaram os mercados 
consumidores europeus de grande parte do açúcar das Antilhas, e a 
desarticulação do império espanhol da América. Além desses acontecimentos, 
merece destaque o colapso da grande colônia açucareira do Haiti, que culminou 
com a revolução de independência. Esse foi, portanto, um período de grandes 
transformações econômicas e sociais que implicaram um maior grau de 
complexidade na estrutura colonial do Nordeste. 

  

 Ribeiro Junior (1981) também destaca o papel da revolução industrial que 

introduziria instrumentos mecânicos de produção que ampliariam significantemente a 

demanda por este produto, o algodão, e o Nordeste possuía terras e condições naturais 

adequadas para esta cultura.      

 Assim, estavam dadas às condições para reerguer as estruturas produtivas na 

região Nordeste, considerando que a produção da cana de açúcar já era uma expertise 

local e o sistema de plantio do algodão também se adequaria facilmente ao ambiente. 
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Contudo, no caso do algodão, sem o uso da grande empresa latifundiária com amplas 

extensões de terra como era o caso da exploração da cana de açúcar, e não lançava 

mão do trabalho escravo já que isto incorreria em custos exacerbados, e podia utilizar o 

trabalho dos próprios moradores dos povoados que se desenvolveram a reboque da 

expansão da agropecuária, ou seja, tratava-se de uma cadeia produtiva bem menos 

complexa que a da região da cana de açúcar (CARVALHO, 2001).   

 Essa nova atividade ajudaria a desenvolver uma organização comercial jamais 

vista no interior nordestino. É preciso levar em conta também que a atividade pecuária 

se resumia a uma atividade de baixo impacto econômico e voltada para a própria região, 

e o interior nordestino era basicamente um ambiente econômico de trocas de poucos 

bens alimentícios e monetariamente quase que incipiente, ou seja, se tratava uma 

economia de subsistência sem perspectiva de geração de riquezas que permitisse 

vislumbrar um dinamismo mais robusto (OLIVEIRA, 1981). E esta nova dinâmica 

produtiva, a do algodão, a despeito de ser menos onerosa e complexa que a da cana de 

açúcar como apontamos anteriormente, modificaria a paisagem da região ao introduzir 

as atividades de beneficiamento que impulsionaria o desenvolvimento de alguns centros 

urbanos e estimularia a criação de vilas e povoados que fomentaram o fortalecimento 

econômico da região Nordeste (CARVALHO, 2001). 

 Outra vantagem da produção do algodão, segundo Castro (1986, apud 

CARVALHO, 2001, p. 15) é que “[...] a produção algodoeira podia ser realizada em 

consórcio com milho, feijão ou mandioca, permitindo a auto-sustentação da força de 

trabalho”, e também impulsionaria interligações mais fortes entre as pequenas, médias e 

grandes cidades do interior nordestino, formando sistemas de comunicação que seriam 

decisivos para o início e expansão do comércio de confecções do Polo de Confecções 

do Agreste de Pernambuco, e principalmente, de Santa Cruz do Capibaribe, como 

veremos posteriormente.   

Tal foi o sucesso da produção algodoeira no Nordeste, que segundo Pereira 

(2016), no auge do período algodoeiro, Campina Grande, no estado da Paraíba, distante 

poucos quilômetros de Santa Cruz do Capibaribe, era conhecida como a Liverpool 

brasileira, sendo Liverpool o grande centro de beneficiamento do algodão no mundo, e 

Campina Grande o grande destaque na região Nordeste do Brasil quanto ao 
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beneficiamento desse produto. Isso nos dá uma noção da importância desse item na 

formação e desenvolvimento, sobretudo do interior do Nordeste.    

 O processo de industrialização no Brasil também tinha no algodão um de seus 

principais propulsores. Para Carvalho (2001, p. 19):  

 

Além disso, a baixa de preços do algodão, seu alto custo de transporte, e o tipo 
de embalagem requerida (tela de enfardamento) teriam estimulado a instalação 
local das primeiras fábricas têxteis de algodão, que, a partir de meados da década 
de 1860, já produziam sacos e tecidos grossos.  

 

 Assim sendo, o algodão operava um verdadeiro milagre na paisagem seca e 

miserável do interior nordestino, dando novos ares e meios de sobrevivência em um 

ambiente extremamente hostil, com precipitações pluviométricas historicamente baixas e 

com contingentes populacionais relativamente altos em comparação com as demais 

regiões do país desde o início da colonização.  

Vale lembrar, também, que esta cultura produtiva encrustou mais do que um 

importante item gerador de trabalho e renda na paisagem seca do agreste ao sertão 

nordestino, tornou-se parte das tradições de um povo, possibilitou a idealização de uma 

região diferente, e quem sabe próspera. Como era o objetivo de bravos empreendedores 

como o Coronel Delmiro Gouveia, cuja história é contada e cantada desde sua odisseia 

na virada do século XIX para o XX, história essa que também se confunde com o 

desenvolvimento do algodão, que lhe fizera ousar iniciar no Nordeste do Brasil, um 

processo de industrialização ao adquirir maquinários, desafiando o poder de empresas 

internacionais que pretendiam decidir quem, quando e como ele poderia fazer parte 

desse processo, ao seu bel prazer e interesses (OLIVEIRA, 1981).      

Enfatizando a importância do Nordeste na produção desse item, Guimarães Neto 

(1997, p 44), indica  que segundo:  

 

Stein (1979) relata que na década de 90 do século XIX, pelo menos metade da 
produção de algodão se dirigia para o mercado interno (Stein, 1979). Em trabalho 
de Cano (1977:66) há referência ao fato de 70% do suprimento das fábricas de 
São Paulo, até pelo menos 1915, ser originário do Nordeste. 
 

 Contudo, esse processo, assim como o do açúcar, ao longo da história na região 

Nordeste, entraria em decadência em função de diversos fatores. Mesmo tendo se 
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tornado o principal produto do comércio mundial no fim do século XIX, assim como boa 

parte dos produtos primários, as frequentes oscilações nos preços tornavam o produto 

menos atrativo. A posterior retomada da produção nos Estados Unidos da América, 

também afetaria a competitividade do produto brasileiro, bem como a disseminação desta 

cultura produtiva para outras regiões do país, e com preços e dinamismo bem abaixo de 

que em outros momentos, como os apresentados entre o século XVIII e XIX, acabaria, 

assim, por replicar o processo característico observado na economia pecuária, a simples 

existência de uma estrutura de economia de subsistência, que a levaria a decadência no 

século XX, sobretudo na segunda metade deste (CARVALHO, 2001; OLIVEIRA, 1981). 

 

3.3 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E AS CONDIÇÕES PARA O SURGIMENTO DAS 

INDÚSTRIAS DE CONFECÇÕES  

 

Uma vez que o Nordeste teve nas estruturas produtivas da cana de açúcar, 

pecuária e do algodão as bases para o seu desenvolvimento econômico e povoamento, 

Santa Cruz do Capibaribe, a exemplo de um marinheiro em alto mar que depende dos 

destinos do seu barco, consequentemente fora iminentemente influenciada pelos 

acontecimentos que formaram o território nordestino, bem como o pernambucano.  

Dessa forma consideraremos, sobremaneira, os aspectos relacionados a todo 

esse processo anteriormente descrito, e suas interrelações, que acreditamos serem 

responsáveis pelo surgimento das pequenas indústrias de confecções de artigos do 

vestuário em Santa Cruz do Capibaribe, sendo responsáveis pelas mudanças que 

afetariam radicalmente o modo de vida das pessoas daquele município.  

Como embasamento para construção da narrativa que pretendemos aprofundar, 

a de como Santa Cruz do Capibaribe se formou e transformou-se na capital das 

confecções nordestinas, sustentamo-nos em alguns pilares intimamente relacionados 

aos aspectos do contexto até aqui contado, o da formação da região Nordeste, de 

Pernambuco e do seu Agreste semiárido. Mais especificamente, esses aspectos estão 

baseados em quatro principais pilares de sustentação, ou propulsão, a saber:  



55 
 

Primeiro Pilar - O trabalho dos mascates que criariam uma rede de comunicação em 

virtude da necessidade da troca de mantimentos entre as cidades no interior da região 

Nordeste;  

Segundo Pilar - As feiras de rua que semeariam o ambiente que concentraria os 

comerciantes das confecções produzidas em Santa Cruz do Capibaribe;  

Terceiro Pilar - O processo de decadência da pecuária e do algodão que fez com que 

pessoas se deslocassem para áreas mais desenvolvidas economicamente, como a 

capital do estado, Recife, e para a região Sudeste do Brasil, principalmente para o estado 

e cidade de São Paulo, criando outro canal de comunicação com o mundo externo a esta 

região. E alguns destes retirantes ao retornarem, traziam consigo máquinas e o know 

how para produzir as confecções;  

Quarto Pilar - As políticas de desenvolvimento regional a partir da concepção da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE – no final dos anos de 

1950, e o processo de desconcentração produtiva ocorrido no país a partir da década de 

1970, com políticas de estímulos ao investimento e financiamento de diversos projetos 

privados e estatais, que contribuiriam decisivamente para a formação de um mercado 

mais robusto na região, o que seria crucial para a criação do mercado consumidor de 

artigos de confecções e expansão da produção na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. 

Esses são o que chamamos de pilares do processo de desenvolvimento do 

ambiente produtivo existente hoje em Santa Cruz do Capibaribe. Para tratarmos do 

primeiro e segundo pilares propulsores das condições que criariam o ambiente produtivo 

de Santa Cruz do Capibaribe, é necessário englobar o olhar desta narrativa histórica para 

o desenvolvimento do estado de Pernambuco. Que foi um dos territórios mais bem-

sucedidos com o advento das culturas da cana de açúcar, pecuária e do algodão na 

região Nordeste.  

Como nosso objetivo é descrever em especial os fatores mais ligados aos primeiro 

e segundo pilares de formação das condições do ambiente produtivo de Santa Cruz do 

Capibaribe, nos interessará descrever o desenvolvimento produtivo dos ciclos da 

pecuária e, principalmente, do algodão, salientando que foram essas estruturas 

produtivas que impulsionaram a expansão da ocupação em direção ao interior da região 

Nordeste e do estado de Pernambuco. 
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Resumidamente, a história do estado de Pernambuco é contada, conforme 

descrito na página oficial da internet do próprio Governo do estado (Ver Anexo 1), que 

ressalta os principais acontecimentos, revoluções, heróis e conflitos que marcaram sua 

história, são claros os encadeamentos relacionados ao ambiente de desenvolvimento dos 

ciclos do açúcar, que fora responsável pelos primeiros  momentos de sua ocupação e 

formou a região de maior importância econômica e de povoamento ao longo do tempo, 

que são as regiões mais próximas a capital, Recife.  

Pernambuco é um estado da região Nordeste que faz fronteiras ao norte com o os 

estados do Ceará e Paraíba, ao oeste com Piauí, ao Sul com Bahia e Alagoas e ao leste 

é banhado pelo Oceano Atlântico. 

Tendo perpassado todo aquele processo de desenvolvimento de estruturação 

econômica e povoamento característico da evolução nordestina como nos referimos 

antes, Pernambuco tornara-se um grande exportador de cana de açúcar, e como vimos, 

esse processo trouxe a reboque a cultura da pecuária que colaboraria para as primeiras 

formações de povoamento no interior do estado que, contudo, não significaram grandes 

avanços econômicos e sociais com o passar do tempo. Porém, podemos indicar que os 

níveis de complexidade das comunicações e relações entre os povoados davam seus 

primeiros e tímidos passos, seria então, com o advento e expansão da cultura do algodão 

que essas relações melhorariam (SÁ, 2018).  

É preciso esclarecer que o algodão como uma planta tropical, já era conhecida 

pelos indígenas, o qual era utilizado para confecção de instrumentos como cordas e redes 

de pescar e dormir. Espécies como o algodão Seridó ou Mocó eram bastante utilizados 

nas regiões das províncias da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, em função de sua 

capacidade de resistência ao clima hostil das secas, e em Pernambuco as espécies 

nativas deram lugar ao algodão Caiena e Crioula, sobretudo nos ciclos de expansão de 

sua demanda a partir do século XVIII (RIBEIRO JUNIOR, 1981).     

Sobre este processo de crescimento da procura no mercado internacional, e 

Pernambuco possuindo as condições mais adequadas para o crescimento desta cultura, 

Ribeiro Junior (1981, p. 236), explica que: 

 

A partir da demanda, o potencial algodoeiro passou a ser estimulado pelo 
governo português no Brasil-Colônia. Em 1757, Luís Diogo Lobo da Silva, 
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Governador e Capitão General de Pernambuco e anexas (Paraíba, Rio Grande 
do Norte, Ceará e Alagoas), oficiava à metrópole, exaltando as qualidades do 
solo pernambucano para intensificação do cultivo do algodão. Mencionava, 
também, a possibilidade de instalação de teares onde seriam fabricados panos 
grosseiros e forros para fardamento militar. Sugeria, ainda, financiamento à 
produção e garantia de consumo, como complemento a uma lei que obrigasse 
cada “lavoura de açúcar” a produzir, ao menos duas arrobas anuais de algodão. 
Durante o monopólio da Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba 
(1759-1780), os seus administradores, embora sem muita intensidade 
incentivavam o envio de algodão para a metrópole. Procurava-se, assim, 
diversificar a produção agrícola pernambucana, praticamente assentada, 
apenas, na agro-indústria açucareira. A cultura do tabaco era ainda acionada 
(para servir o comércio de escravos), mas seria extinta no decorrer do século 
XVIII, supomos por ser anti-econômica devido à concorrência do tabaco baiano 
e pela perspectiva de maior rentabilidade do algodão. Nessa época exportava 
couros, drogas do sertão e madeiras, mas em valor abaixo do açúcar. 
 

 Ainda segundo Ribeiro Junior (1981), a estrutura produtiva do algodão, na 

verdade, dominou e prosperou mesmo foi nas regiões do semiárido e da zona sub-úmida, 

e encontraria no agreste do estado as condições perfeitas, embora se tratando de uma 

região bem menos úmida que as zona da mata, área já capturada pela cultura da cana 

de açúcar, mesmo assim possuía alguns trechos de clima e solos relativamente úmidos. 

O agreste possui estes contrastes, em faixas de terras próximas, encontram-se áreas 

úmidas e secas, sendo uma zona de transição das faixas de mata atlântica para o sertão 

com predominância da caatinga, tendo, mesmo assim, boa parte de seu território dentro 

do chamado semiárido nordestino (PEREIRA, 2004). 

 A expansão da cultura do algodão deu-se com maior sucesso e intensidade em 

um conjunto de cidades que ocupavam justamente este espaço semiárido do agreste 

pernambucano, e se espraiou para o sertão. 

 

Assim, o algodão foi se espalhando por Pernambuco, em Quipapá, Canhotinho, 
Correntes, Bom Conselho, em terras ribeirinhas do rio São Francisco, penetrando 
até o alto sertão. No centro norte estabeleceu-se em Flores, Triunfo, Ingazeiras, 
Alagoa de Baixo, Pesqueira, Poções, Brejo. Menos distante do Recife, Limoeiro, 
Bom Jardim, Timbaúba, Glória de Goitá, Vitória, Nazaré. Mais distante, Caruaru, 
Gravatá, Bezerros (com exceção das zonas montanhosas). Penetrou ainda o 
algodão, na zona sertaneja seca e fértil numa grande região às margens direita 
dos rios Moxotó e Pajeú até a Serra dos Dois Irmãos e Vermelha, atingindo os 
limites com o Piauí, Paraíba, Ceará e Bahia (RIBEIRO JUNIOR, 1981, p. 237). 

 

Desta forma, chegando também em Santa Cruz do Capibaribe, que fica 

exatamente em sua região agreste. Comparativamente, o algodão podia ser cultivado em 
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áreas e com contingente de mão de obra bem inferiores aos da cana de açúcar, e isto 

desde o cultivo até o beneficiamento de ambos os produtos, possibilitando que pequenos 

lavradores plantassem sem grandes dificuldades e capital, que antes, aliás, em função 

das barreiras de entrada e exclusão proporcionadas pela cultura da cana, se dedicavam 

apenas a atividades de subsistência como na criação de alguns animais e alimentos 

como mandioca, feijão e milho (RIBEIRO JUNIOR, 1981). Vale salientar, no entanto, que 

a despeito das facilidades em comparação com toda a estrutura da cana, o algodão nos 

períodos de colheita exigia uma quantidade de mão de obra maior que para seu plantio 

e cuidados, o que implicava na formação de contingentes que se dedicavam a colher em 

diferentes propriedades e regiões na época das colheitas. 

 

Na época da colheita é que necessitava de um grande número de braços, o que 
restringia a cultura algodoeira. Acrescente-se à colheita o beneficiamento 
manual. Isso nos leva a pensar, analogamente aos “bóias frias” de hoje, na 
existência de um tipo de mão-de-obra sazonal nas áreas algodoeira. Não temos, 
porém, notícias concretas a respeito (RIBEIRO JUNIOR, 1981, p. 237-238). 

  

Tais circunstancias só reforçam o argumento que esta estrutura impulsionou a 

criação de comunicações entre as cidades e pequenos povoados no interior do estado, 

fazendo com que pessoas se deslocassem periodicamente em função da época das 

colheitas e mesmo em função do trabalho dos produtores e vendedores do algodão que 

se deslocavam entre às cidades atrás do produto para leva-los para cidades portuárias 

como Recife, que era a principal saída do produto na região Nordeste, tanto por questões 

relacionada a sua localização geográfica e infraestrutura, quanto por razões fiscais 

(RIBEIRO JUNIOR, 1981). Quanto aos produtores - também chamados de matutos - e 

vendedores, se organizavam em caravanas que em alguns casos, das cidades mais 

distantes, levavam cerca de uma a seis semanas transportando o algodão no lombo e 

carroças tracionadas por animais, parando em vários povoados, aproveitando para se 

abastecerem de mais mantimentos, e na volta tratavam de levar alguns outros produtos 

que necessitariam, ou para apenas comercializarem no trajeto de volta. Vale salientar, 

ainda, que esse modo de comercialização ganhou corpo e além de ampliar a 

comunicação entre as cidades e vilas, colaborou para a caracterização de algumas delas 

como produtoras de alimentos específicos, estando na essência das datas 
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comemorativas em função dos produtos que cultivavam e produziam, os quais eram 

vendidos nas peculiares feiras de rua, que se popularizaram em todo o interior do estado 

e, é igualmente praticado em toda região Nordeste  (RIBEIRO JUNIOR, 1981; LIRA, 

2011; SÀ, 2018; OIVEIRA, 1981; PEREIRA, 2004). 

 As exportações de algodão pelo porto de Recife, em 1789, foram algo em torno de 

89.965 arrobas, já em 1796 foi de 142.589, ou seja, crescia rapidamente, principalmente 

porque nesse período, a Europa e em especial a Inglaterra viviam a efervescência da 

revolução industrial que mudara drasticamente o modo de produzir, fazendo com que o 

algodão, em 1800, igualasse o açúcar em valor exportado e nos anos seguintes o 

ultrapassasse (RIBEIRO JUNIOR, 1981).   

Uma das regiões que mais se desenvolveu neste período no estado de 

Pernambuco foi a sub-região agreste, uma faixa de transição entre a Zona da Mata no 

Leste da própria região Nordeste e do estado, tangencia o Oceano Atlântico ao Norte, e 

o Sertão, ao oeste do estado. E vai até o interior da região Nordeste nos limites dos 

estados da Bahia e Sergipe, conforme podemos observar no Mapa 1, demonstrando a 

faixa agreste em toda a região Nordeste, e Mapa 2, demonstrando sua extensão em 

Pernambuco. 

 

Mapa 1. Sub-regiões no Nordeste 

 
Fonte: (SÁ, 2018, p. 66). 
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Mapa 2. Agreste de Pernambuco 

 
Fonte: SÁ, 2018, p. 66 

 

Como podemos ver, a região é esta pequena faixa branca do Mapa 1, que se 

estende praticamente da divisa entre os estados da Bahia e de Sergipe até o Rio Grande 

do Norte, mas em Pernambuco compreende os municípios da faixa de cor vermelho no 

Mapa 2. De acordo com Lira (2009), a região também é historicamente conhecida como 

o celeiro pernambucano, em função de sua vocação para produção de alimentos que 

abastecia boa parte da capital e região metropolitana, com a produção diversificada de 

alimentos em lavouras, e da pecuária leiteira, mas que teve no algodão um dinamizador 

importante durante décadas, sobretudo entre os séculos XIX e XX. Ainda sobre o início 

da ocupação desse espaço no coração da região Nordeste e do estado de Pernambuco, 

Andrade e Oliveira (2013, apud SÁ, 2018, p. 64-65), complementa que: 

 

Trata-se de “uma zona de transição, com trechos quase tão úmidos como o da 
Mata e outros tão secos como o do Sertão, alternando-se constantemente e a 
pequena distância, que o povo chamou de Agreste” (Andrade, 65 2005: 37), 
localizada quase que totalmente no Planalto da Borborema e cuja ocupação se 
deu de modo tardio. “A parte alta, as superfícies aplainadas sobre a Borborema, 
não haviam sido exploradas, haviam sido contornadas por criadores de gado. [...] 
Só após a guerra holandesa [1634-36], porém, é que esta região seria 
conquistada e economicamente integrada ao Nordeste”.  
Um instrumento jurídico português de doação de terras foi adaptado, utilizado e 
teve papel relevante na ocupação agrestina. “Por meio de doações em regime de 
sesmaria, foram implantadas grandes fazendas na região. Sua ocupação se 
restringia praticamente aos vaqueiros, principais responsáveis pela 
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administração da criação extensiva de gado” (Véras de Oliveira, 2013: 236). 
Deste modo, as terras legalmente concedidas para atividades produtivas foram 
ocupadas por tais vaqueiros que, além de cuidar da criação pecuária, cruzavam 
o interior, abriam caminhos margeando os rios e fundavam ranchos e feitorias 
que depois utilizavam para pernoitar. 

 

Segundo Pereira (2004), o Agreste de Pernambuco se encontra na região do 

semiárido nordestino, com regimes de chuvas bastante irregular e mal distribuídas e bem 

caracterizado por períodos de secas prolongados, mesmo assim possui áreas que variam 

de muito secas e úmidas bem próximas, o que possibilita, nestas áreas mais úmidas, a 

produção de alimentos. E sobre o ambiente econômico, sobretudo das áreas 

predominantemente secas, cita que Celso Furtado indicava que se trata de um fenômeno 

que afeta muitas partes do mundo, com sérias consequências negativas no que diz 

respeito a geração de emprego. 

 No Agreste, em sua parte mais seca, é que nasce o município de Santa Cruz do 

Capibaribe. Para Lira (2011), é justamente no rastro das culturas produtivas da pecuária 

e do algodão que o município se desenvolveria, o primeiro sendo responsável pelos 

passos iniciais de sua ocupação e o segundo para sua evolução e consolidação naquela 

região, com o estabelecimento de comunicações e interações comerciais com os 

municípios vizinhos e com a capital.     

Com informações disponibilizadas pela Câmara Municipal de Vereadores, no 

Quadro 1, podemos ver um breve resumo da história do município de Santa Cruz do 

Capibaribe. 

 
Quadro 1. História de Santa Cruz do Capibaribe 
 

Sua história remonta a 1750, quando o português Antônio Burgos, que por 

recomendações médicas procurava um local que favorecesse sua saúde, construiu 

uma cabana de taipa para se alojar com sua família e escravos na confluência do 

rio Capibaribe com o riacho Tapera. 

 

O seu nome se origina da grande cruz de madeira que colocou em frente a uma 

capela que mandou construir próxima a sua casa, a partir da qual teve início o 

povoamento. O crucifixo é conservado até hoje na Igreja Matriz. 
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O distrito de Santa Cruz foi criado pela lei municipal nº 2, de 18 de abril de 1892, 

subordinado ao município de Taquaritinga. Pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31 

de dezembro de 1943, o distrito de Santa Cruz passou a denominar-se Capibaribe 

e o município de Taquaritinga a denominar-se Taquaritinga do Norte. Foi elevado à 

categoria de município com a denominação de Santa Cruz do Capibaribe, através 

da lei estadual nº 1818, de 29 de dezembro de 1953, data anualmente comemorada. 

 

Em 1953, Santa Cruz do Capibaribe de vila se tornou cidade. Como tantas que 

sobrevivem do feijão, milho e outras culturas de sobrevivência e já existindo as 

tradicionais colchas de retalhos, saiu da rotina, alguém de forma inteligente, ao 

separar os retalhos de tecidos, usou os de maior tamanho para confeccionar shorts, 

que dessa forma, lhe daria mais lucro. A nova ideia se multiplicou em todas as 

costureiras da região e, por se tratar, na época, de algo reciclável, o preço daquele 

produto era irresistível, ganhando qualquer concorrência. Como o produto era de 

fácil venda, os homens se transformaram em mascates e percorreram inúmeras 

feiras do nosso Nordeste, vendendo os produtos, enquanto as mulheres em casa, 

usando de criatividade, inovavam produzindo outros artigos de vestuário, como: 

saias, blusas, camisas, conjuntos infantis, anáguas e outras. 

 

Nos anos 90, novos mercados eram conquistados, e se tornou “O Maior Pólo de 

Confecções do Nordeste” e hoje Santa Cruz do Capibaribe é uma cidade exemplo 

de empreendedorismo, trabalho e conquista. 

Fonte: Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe7 

  

O Mapa 3, na cor vermelho, demonstra sua localização no estado de Pernambuco 

e na região agreste do estado de Pernambuco. 

 

 

 

 
7. Disponível em: http://www.camarasantacruzdocapibaribe.pe.gov.br/historico.htm 
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Mapa 3. Localização de Santa Cruz do Capibaribe no estado de Pernambuco 

 
Fonte: Arquivo Pessoal de Copyright © 2005 Patrick. 

 

 É importante salientar também que além do advento das culturas produtivas da 

pecuária que criaria as primeiras fazendas que dariam início a ocupação daquele espaço, 

e do algodão que dinamizaria a sua economia e redes de comunicações com as cidades 

e regiões adjacentes, outras duas instituições cumpriram um importante papel para a 

existência do município de Santa Cruz do Capibaribe, instituições estas que também 

foram extremamente relevantes para a existência dos municípios que hoje vemos no 

interior do Nordeste, que são a Igreja Católica e o poder público. E isso fica bem latente 

ao percebermos a formação espacial inicial das cidades, ou seja, sua disposição quanto 

às construções das primeiras casas, geralmente cercando e partindo de pontos centrais 

ocupados por igrejas, que ainda, influenciariam profundamente as concepções culturais 

e políticas das comunidades nascentes (SÁ, 2018; OLIVEIRA, 1981). 

Esse conjunto de características estão bem presentes na formação de cidades do 

agreste, além de Santa Cruz do Capibaribe, podemos perceber esta marca em 

municípios como o de Caruaru, a principal cidade da região agreste de Pernambuco, 

próxima à Santa Cruz do Capibaribe.  

O poder público também influenciava fortemente a organização dessas cidades, 

ao alocar alguns recursos para consolidar as redes de comunicação, legitimação, aparato 

burocrático e infraestrutura com a abertura de estradas e ferrovias, construção de 

barragens por instituições como o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - 

DNOCS - e eletrificações, etc. (SÁ, 2018; OLIVEIRA, 1981). 
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Foto 1. Gerador de energia de Santa Cruz do Capibaribe (1940-1960). 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Carlos Augusto Balbino. 
 

 

Foto 2. Postes para instalação da rede de energia elétrica em Santa Cruz do 
Capibaribe, ente (1940-1960) 

 
Fonte: Arquivo pessoal de  Carlos Augusto Balbino. 
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Um aspecto essencial que também deve ser destacado sobre o desenvolvimento 

de Santa Cruz do Capibaribe, é o fato de o município se encontrar próximo a duas das 

principais cidades do interior do Nordeste, que são Campina Grande – cerca de 1078 

quilômetros - na Paraíba e Caruaru – cerca de 59,79 quilômetros – em Pernambuco, 

cidades cujo desenvolvimento econômico e importância política, colaborariam para a 

dinamização das estruturas econômicas e sociais dos povoados ao seu entorno. Além 

disto, Santa Cruz se encontra a cerca de 19210 quilômetros da capital do estado, Recife.  

Outro fenômeno importante, que consiste no segundo pilar fundamental para a 

constituição daquele ambiente econômico, foram as feiras de rua, cujo progresso se deu 

em virtude justamente de toda esta conjuntura do desenvolvimento dos ciclos produtivos 

da cana de açúcar, da pecuária e algodão. Também o processo de ocupação com suas 

implicações relacionadas à produção de alimentos específicos de cada região que fazia 

com que as cidades trocassem-nos por meio das missões dos mascates e vendedores 

de algodão que se deslocavam até a capital. Dentre outras dinâmicas que foram se 

encadeando ao longo do tempo entre os povoados e pequenas cidades no interior 

nordestino, mais especificamente no interior de Pernambuco (LIRA, 2011; SÁ, 2018).  

Retomando a importância de Santa Cruz do Capibaribe se localizar próxima a duas 

das cidades mais importantes do interior do Nordeste, Campina Grande e Caruaru, é 

importante considerar que à época, elas eram entrepostos relevantes na cadeia de 

produção e comercialização da produção da cultura do algodão, onde encontravam-se a 

empresa de beneficiamento do produto, a SANBRA (Sociedade Algodoeira do Nordeste 

Brasileiro S.A)11, que detinha o monopólio do beneficiamento e comercialização do 

produto, além de ter fortes incentivos fiscais concedidos pelo poder público (RIBEIRO 

JUNIOR, 1981). Dado o dinamismo desta região, gerava-se muitos postos de trabalho 

diretos e indiretos, fomentando o plantio do produto por toda região, que também era 

plantado em Santa Cruz do Capibaribe (LIRA, 2011; SÁ, 2018). E como consequência 

 
8. Informação disponível: http://www.distanciascidades.com/distancia-santa_cruz_do_capibaribe-
campina_grande-45071.html 
9. Informação disponível: http://www.distanciascidades.com/distancia-caruaru-santa_cruz_do_capibaribe-
34640.html 
10. Informação disponível em: http://www.distanciascidades.com/distancia-recife-

santa_cruz_do_capibaribe-45070.html 

11. Para saber mais, ver PEREIRA (2017). 
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deste dinamismo, o fortalecimento da comunicação e comercialização entre os 

municípios aumentava, e a forma de comercio principal era justamente nas feiras de rua 

(LIRA, 2011; SÁ, 2018). 

As feiras de rua como expressão cultural e econômica tinham tal 

representatividade para Santa Cruz do Capibaribe, além das demais cidades interioranas 

de Pernambuco nos idos dos Séculos XIX e principalmente XX, que segundo Pereira 

(2004, p. 50), observa: 

 

[...] a população local sempre teve uma vocação para comercializar em feiras 
livres, as tradicionais feiras de rua existentes em toda cidade de interior que se 
preza. Nas décadas de 1940, 1950 e 1960, o escambo, ou seja, a troca direta de 
mercadorias sem a interveniência da moeda, era bastante utilizado. Nas feiras 
livres, era comum a troca de roupas por outras mercadorias. Esse tipo específico 
de feira foi imortalizado pela harmoniosa música Feira de Mangaio, do mestre 
Sivuca, que logo se transformou em um clássico da música popular brasileira. 

 

 Continua afirmando que: 

 

No livro Raimundo Aragão: sua vida, suas obras, sobre a trajetória de vida e 
realizações de Raimundo Aragão, o libertador da terra das confecções, o escritor 
e professor Lindolfo de Lisboa relata que muito tempo antes de sua emancipação 
política, Santa Cruz - ainda distrito do município de Taquaritinga do Norte - já 
contava com uma das maiores feiras de rua, em lugares do seu tamanho, ou seja, 
vem de muito longe essa tendência e tradição mercantilista em feiras grandiosas. 
O tamanho dessa feira já na década de 1940 serviu inclusive como um forte 
argumento oficial no processo de emancipação política do lugar. Em 
contrapartida, a feira era também um dos principais motivos pelo qual a sede do 
município, Taquaritinga do Norte, não queria sua emancipação política, pois a 
grandiosa feira de Santa Cruz representava uma boa fonte de recursos para a 
Prefeitura de Taquaritinga. Em suma, a feira do distrito era bem maior e mais 
movimentada do que a feira da própria sede do município (PEREIRA, 2004, p. 
51). 

  

As feiras de rua eram o principal momento de confraternização das populações do 

interior, nas pequenas cidades e vilarejos. Naquele ambiente trocava e vendia 

mercadorias diversas, de vestimentas a alimentos, as pessoas apresentavam suas 

posses, e geralmente ocorriam nos dias de missa na igreja católica, aos domingos 

(FERREIRA, 2001, apud SÁ, 2018).  

Dada as difíceis condições de vida nos séculos XIX e XX, na região agreste de 

Pernambuco, assim como nas demais do Nordeste, mesmo Pernambuco tendo sido 

relativamente bem sucedido na exploração econômica da cana de açúcar e do algodão, 
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sua estrutura produtiva não representara ganhos para a população trabalhadora, 

reservados apenas para os detentores do capital (GUIMARÃES NETO, 1997), as feiras 

de rua representavam a oportunidade para famílias buscarem alguma fonte de renda, isto 

para uma população pouco ou nada instruída e com uma estrutura de mercado de 

trabalho quase inexistente, sendo, a economia, baseado em modos de produção de 

subsistência (SÁ, 2018). As pessoas organizavam sua produção e dirigiam-se de cidade 

em cidade para oferecê-las nestas feiras de rua, e tornar-se mascate era na época uma 

excelente alternativa para sobrevivência sob aquelas condições de vida, o que 

impulsionou e fortaleceu as feiras como a de Santa Cruz do Capibaribe (SÁ, 2018).    

 

Foto 3. Feira livre de Santa Cruz do Capibaribe na década de 1940. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal de  Carlos Augusto Balbino 
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Foto 4. Dia de feira de rua, Santa Cruz do Capibaribe, 1947 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SÁ, 2018, p. 74) 
 

No que diz respeito ao início, de fato, da cultura da produção de confecções, não 

se sabe quando ao certo, mas sabe-se que nascera em função da necessidade de 

vestimenta das famílias, uma vez que eram em sua maioria pobres e situadas em um 

ambiente onde os bens comercializáveis se resumiam basicamente a alimentos e alguns 

artigos para realização do trabalho no campo. Assim, as mulheres, empiricamente, 

costuravam de forma manual as vestimentas dos membros da família. Não havia o habito 

de comercializá-las, mesmo assim, nascia a prática da cultura produtiva da confecção de 

artigos do vestuário, estimulada pelas condições precárias de vida e da dificuldade de se 

obter vestimentas naquele tempo (PEREIRA, 2004; LIRA, 2011). 

Ainda em virtude da própria condição precária do ambiente econômico da região, 

a produção de artigos de confecções ganharia corpo com o tempo, sobretudo depois da 

crise no mercado algodoeiro que forçou as pessoas a migrarem para outras regiões, 

sobretudo para o Sudeste do país ou para capitais ou outras cidades de maior porte no 

Nordeste, e as que não se dispuseram à migrar, tiveram que achar outros meios 

econômicos para sobreviverem aos tempos difíceis que se apresentavam (PEREIRA, 
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2004; SÁ, 2018; LIRA, 2011). O que nos traz ao Terceiro Pilar de Sustentação, que deu 

origem ao ambiente produtivo de artigos de confecções em Santa Cruz do Capibaribe. 

O algodão tornara-se um produto extremamente valorizado no mercado mundial, 

o que atraia cada vez mais produtores em escala global e com a forte retomada da 

produção nos Estados Unidos da América, no século XX, e sua expansão no Sudeste 

brasileiro, principalmente no estado de São Paulo, as condições de produção e geração 

de riquezas a partir de sua exploração no Nordeste e em especial na região Agreste de 

Pernambuco, foram seriamente afetadas.  

Nesse contexto, a indústria têxtil em Pernambuco passou por momentos de 

expansão e decadência entre os séculos XIX e XX, segundo Santos (2006, apud 

ANDRADE, 2016, p. 14): 

 

Em Pernambuco, as fábricas de tecidos iniciais surgiram no período de 1826, 
devido à produção de algodão em grande escala e à mão de obra abundante e 
barata. Neste cenário, surgiu a primeira fábrica de fiação e tecidos de algodão de 
Pernambuco, fundada por Gervásio Pires. Tratava-se de uma fábrica de 
descaroçar, fiar e tecer algodão e situava-se no bairro da Boa Vista, em Recife. 

 

Ainda Silva A. (1980, apud ANDRADE, 2016, p. 14), sobre a abertura de algumas 

indústrias do segmento têxtil, indica que: 

 

Embora tivesse mercado, uma vez que Recife era o centro que abastecia e 
escoava a produção de Pernambuco para as províncias vizinhas, a crescente 
ascensão da indústria têxtil no estado, que englobasse desde a produção do fio 
até o produto final, só ocorreria a partir de 1860, principalmente por conta do 
início da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, quando o abastecimento 
norte-americano para a indústria inglesa foi interrompido, gerando uma grande 
procura pelo algodão que, por isso, alcançou preços elevados. Nesse contexto, 
surgiu a segunda indústria têxtil em Pernambuco, situada no bairro da Madalena, 
em Recife. Depois, vieram outras unidades, tais como: a Cia de Fiação e Tecidos 
de Pernambuco (Fábrica da Torre), Fábrica de Tecidos Paulista (1891), Cia 
Industrial Pernambucana, em Camaragibe (1891), além de fábricas de tecidos 
em Goiana e Apipucos, e uma fábrica de malhas na Várzea 

 

A indústria têxtil só entraria em decadência, segundo Apolinário (2000, apud 

ANDRADE, 2016, p. 16):  

 

A década de 1950 é marcada pelo declínio da indústria têxtil de Pernambuco e 
de todo parque fabril nordestino, devido, entre outros fatores, a aceleração do 
processo de industrialização brasileira que reforçou o núcleo industrial do 
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Sudeste. Ao privilegiar o parque têxtil nacional na Região Sudeste do país, as 
decisões políticas reduziram a competitividade e desarticularam a indústria têxtil 
no Nordeste (APOLINÁRIO, 2000). 

 

Esse processo cominou na decadência das condições de competitividade 

produtiva da região, e no declínio da produção e beneficiamento em cidades do interior 

nordestino como Caruaru e Campina Grande12, como citado anteriormente, duas das 

principais cidades nordestinas e ambas próximas à Santa Cruz do Capibaribe, cuja 

estrutura econômica fora beneficiada em virtude de sua posição geográfica próxima a 

ambas, e que com a crise que se estabelecia, também passara a sofrer consequências 

negativas em sua economia (LIRA, 2011; PEREIRA,  2016; SÁ, 2018). 

Então para fugir da miséria, pessoas de algumas dessas cidades recorreriam a 

outras culturas produtivas e de comercialização, a exemplo da confecção de artigos de 

couro em Caruaru e Toritama e, em Santa Cruz do Capibaribe, o trabalho em retalhos de 

tecidos trazidos por caminhoneiros como os senhores Manoel Caboclo, Pedro Diniz e 

Dedé Moraes, que levavam carvão vegetal, galinhas e queijos para a capital do estado, 

Recife. Na volta para Santa Cruz do Capibaribe eles traziam os rejeitos de fábricas de 

tecidos que existiam no Recife, que no início não lhes cobravam nada pelo material, isto 

por volta da década de 1950.  

Com o tempo e com a expansão da procura pelos retalhos, o produto passaria a 

ser buscado inclusive em São Paulo. E o que era uma atividade aparentemente 

despretensiosa e realizada por poucos, encontraria em Santa Cruz do Capibaribe, o 

ambiente perfeito para crescer e gerar um fenômeno produtivo no agreste de 

Pernambuco, que se destacaria regionalmente e nacionalmente nas décadas posteriores 

(PEREIRA, 2016; LIRA, 2011; SÁ, 2018). 

 

Tentando encontrar uma solução para a crise agrícola, Santa Cruz do Capibaribe 
foi o lugar pioneiro a se dedicar à produção de sulanca na sub-região. A produção 
de calçados também fez parte de sua atividade econômica urbana, mas, aos 
poucos, foi sendo substituída pela atividade predominante de confecções. 
Iniciando-se entre as décadas de 40 e 50 do século XX, a forma da produção das 
confecções era puramente artesanal (LIRA, 2011, p. 92). 

 

 
12. Para mais informações sobre o desenrolar deste processo no município de Campina Grande, ver 

Pereira, (2017). 
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Nesse contexto as feiras de rua desempenharam um papel extremamente 

importante para a evolução da produção. Aproveitando que as cidades da região 

preservavam a cultura da realização das feiras populares em dias específicos, alguns 

produtores de Santa Cruz do Capibaribe enxergaram nelas a oportunidade para levar 

confecções que pudessem ser adquiridas por preços baixos e comercializá-las nas feiras, 

tornando a produção de Santa Cruz do Capibaribe cada dia mais conhecida na região. 

 

Retomando Pereira (2004, p. 58), “Como se tratava de viagens exclusivamente 
comerciais, selecionavam-se as regiões onde existia uma maior concentração de 
dinheiro na praça, nos períodos que coincidissem com os períodos de pagamento 
dos trabalhadores das culturas agrícolas”. Isso demonstra que os comerciantes 
planejavam de forma simples e objetiva, a ampliação do mercado dos seus 
produtos, buscando os melhores locais e de acordo com os melhores períodos 
de vendas. 
Essas viagens mercantilistas contribuíram para, além do escoamento da 
produção, divulgar a sulanca e a cidade de Santa Cruz do Capibaribe pelo Brasil 
afora, através da propaganda boca a boca, o que favoreceu para que, ainda hoje, 
compradores de todo o país procurem o município e a região para adquirir os 
seus produtos. (LIRA, 2011, p. 95). 

 

Uma vez que se tratava de estruturas produtivas pequenas e formadas em sua 

maioria, no início, por membros da própria família, sem estruturação burocrática de 

formalização ou a inclusão de custos relacionados ao arcabouço legal de pagamentos de 

salários e demais tributos para produção, e produzindo mercadorias bem básicas e sem 

muito valor agregado como colchas de retalhos, calças e shorts que poderiam ser 

utilizados no dia a dia, e para as atividades laborais no campo e nas cidades, o produto 

de Santa Cruz do Capibaribe ganhava cada dia mais consumidores e ia sendo difundindo 

na região.    

 

Com isso, foi-se constituindo, ao longo do tempo, a base sobre a qual se 
consolidou o aglomerado atual de confecções do Agreste pernambucano, 
reunindo um conjunto de territórios que, embora fragmentados, articulam-se 
produtivamente e comercialmente (LIRA, 2011, p. 84). 

 

Uma característica que marcou o início deste processo e que vale ser um pouco 

mais salientada aqui foi justamente o aspecto rústico da produção, ou seja, tratava-se de 

peças de roupas sem muito valor agregado. Com isto, a confecção produzida em Santa 

Cruz do Capibaribe ficaria por muitos anos conhecida como sulanca. 
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Etimologia é a parte da gramática que trata da origem das palavras. A etimologia 
da palavra sulanca é na verdade incerta. Alguns registros indicam que vem de 
"helanca vinda do sul" (helanca, por sua vez, é um tipo de tecido). Existe, 
também, outra versão suficientemente lógica para a origem da palavra sulanca. 
Algumas pessoas que ajudaram a criar desde o princípio a atividade 
confeccionista local relatam um fato que teria originado o termo sulanca. Dizem 
que um comprador de roupas (ninguém sabe quem foi), enquanto olhava as 
peças que iria comprar, ficou procurando um termo para classificar aqueles 
produtos e o associou à sucata. Como sucata é um termo utilizado normalmente 
para metais, ele criou espontaneamente uma derivação: sulanca, que seria uma 
espécie de sucata de tecido. 
Como se priorizou a fabricação de confecções populares - sobretudo nas quatro 
primeiras décadas -, com preços baixos e qualidade inferior, o termo sulanca é 
associado a essas duas características. Depois de 1990, começaram surgir as 
primeiras confecções mais trabalhadas, com ótima qualidade e valor agregado 
de algumas marcas de empresas da própria cidade. Assim, Santa Cruz passou a 
produzir não apenas a tradicional sulanca mas também uma confecção de 
excelente qualidade (PEREIRA, 2004, p. 46). 

 

 E a partir desta simbiose de acontecimentos, nascia a cultura da produção de 

artigos do vestuário em Santa Cruz do Capibaribe, que logo se tornaria um sucesso, uma 

vez que as famílias dedicadas a produção cada dia mais aumentavam suas vendas e 

obtinham rendas consideráveis. Consequentemente, com o sucesso da produção em 

Santa Cruz, logo Caruaru e Toritama passariam a fazer parte desta estrutura, 

principalmente em função das dificuldades do mercado calçadista que enfrentava tempos 

difíceis com a concorrência com os produtos do Sudeste e com o encarecimento de sua 

principal matéria prima, o couro. Dando início a formação do aglomerado de produção de 

confecções do interior de Pernambuco, conhecido por Polo de confecções do agreste de 

Pernambuco (LIRA, 2011; PEREIRA, 2004; SÁ, 2018). 
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Foto 5. Mascates de SCC vendendo sulanca na Bahia, final dos anos setenta. 

 
Fonte: (SÁ, 2018, p. 100) 
 

 Desta maneira, estavam dadas às condições para a formação de uma das 

estruturas produtivas industrias mais bem sucedidas do interior de toda região Nordeste 

do Brasil, a criação daquele que hoje é tido como o segundo maior Polo de produção de 

artigos do vestuário do país13, atrás apenas do situado no estado de São Paulo. Gerando 

riquezas e milhares de empregos desde seu nascimento até os dias atuais, em uma das 

regiões mais complexas do país quando considerarmos questões como a seca, 

estruturas produtivas baseadas na agricultura e na criação de animais apenas para 

subsistência, cujo desenvolvimento social, principalmente relacionados a questões como 

educação e distribuição de renda, historicamente eram extremamente desiguais e 

precárias, replicadoras de ciclos de pobreza e baixos níveis de desenvolvimento.   

 
13. Informação disponível em: http://www.camarasantacruzdocapibaribe.pe.gov.br/historico.htm 
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Contudo, todo o processo de desenvolvimento que se seguiria em Santa Cruz do 

Capibaribe a “Capital da Sulanca”,  talvez não teria tido o sucesso que teve caso não 

houvesse existido no Brasil um processo de desenvolvimento econômico mais amplo e 

planejado, que aqui chamamos de ‘esforço de industrialização’ do Brasil, com vários 

mecanismos de estímulos à produção industrial e ao desenvolvimento regional, cuja 

criação de mercados consumidores mais pujantes e incentivos fiscais e financeiros 

contribuiriam decisivamente para a estrutura produtiva do Polo de confecções do agreste 

de Pernambuco, especialmente para o ambiente produtivo de Santa Cruz do Capibaribe, 

e constitui o que indicamos ser o quarto pilar do processo de desenvolvimento da 

formação e evolução do ambiente produtivo de confecções. 
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4. O ESTADO E AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA O 

NORDESTE DO BRASIL 

 

Antes de discutirmos as políticas de desenvolvimento regional, mais 

especificamente, o papel da Superintendência de desenvolvimento do Nordeste e de 

outras instituições, e suas implicações para a evolução da estrutura produtiva de 

confecções de artigos do vestuário para Santa Cruz do Capibaribe, é preciso entender o 

Brasil passou por importantes mudanças econômicas desde o início do século XX, 

sobretudo a partir de 1930, e essas mudanças implicaram na organização de estruturas 

produtivas que favoreceram algumas regiões em detrimento de outras, cujo 

discrepâncias ao longo de algumas décadas, favoreceram a criação de políticas que 

visavam diminuir as disparidades entre as regiões, como veremos a seguir. 

O Brasil se inseriu em um contexto de mudanças quanto ao desenvolvimento de 

sua estrutura econômica, extremamente profundas no início do século XX, sobretudo a 

partir dos anos de 1930 com a ascensão política de Getúlio Vargas à presidência da 

República exatamente em 3 de novembro de 1930. Esse acontecimento finalizou um 

período marcante de dominação política no Brasil conhecido como República Velha, no 

qual velhas oligarquias agrárias dos estados de Minas Gerais e de São Paulo dominaram 

o poder. Assim, depondo o presidente Washington Luís e impedindo a posse do então 

presidente eleito, Júlio Prestes, naquela que ficou conhecida como Revolução de 1930, 

ascendia à presidência, Getúlio Dornelles Vargas (FAUSTO, 2007). 

Assim ruía parte do poderio das oligarquias concentradas em São Paulo e Minas 

Gerais, e cresciam em outras regiões grupos de influência, movimentos que 

reivindicavam maior participação nas estruturas de poder (CARVALHO, 2001; 

LIMONCIC, 2003). 

O mundo estava imerso em uma de suas maiores crises econômicas de que se 

tinha registros, irrompida pela quebra da Bolsa de Nova Iorque nos Estados Unidos da 

América no fim da década de 1920. Não obstante a esta realidade, o Brasil sofrera 

intensos impactos desta crise. Historicamente marcado por sua dinâmica produtiva 

baseada na exportação de produtos primários que, inclusive, montara toda uma estrutura 

de poder econômico e político subordinado às forças que dominavam a terra no Brasil 



76 
 

até esta época, e que foi extremamente abalada com o advento da crise que abatera 

inicialmente os Estados Unidos e depois praticamente todo o mundo (LIMONCIC, 2003).  

Em meio à crise, a experiência de desenvolvimento dos países capitalistas mais 

avançados, desde os séculos XVIII e XIX, serviu de guia para encontrar um caminho 

alternativo de desenvolvimento para o Brasil, também abalado pela crise econômica de 

1929. Esses países passaram por importantes momentos de desenvolvimento de suas 

estruturas produtivas, baseados na industrialização. E enquanto o mundo capitalista 

desenvolvido passou por momentos importantes de expansão industrial, a primeira na 

Inglaterra e depois entrando na Europa continental, retardatariamente, o Brasil agrário 

viria finalmente visualizar um conjunto de mudanças que lhe permitisse adentrar nesse 

movimento.  

Neste contexto, teve início o processo de desenvolvimento baseado no esforço de 

industrialização no Brasil, com uma série de medidas que passariam a ser adotadas, e 

que privilegiavam e estimulavam os investimentos para formação de uma base industrial 

no país. Inspirados em uma série de políticas econômicas de combate aos efeitos da 

crise de 1929, que teve como um de seus maiores teóricos J. M. Keynes, propostas 

sugeriram uma maior participação dos Estados nas economias a partir de um conjunto 

de medidas que colaborariam para a recuperação econômica dos países capitalistas 

(SKIDMORE, 2010). 

Estas medidas baseavam-se, dentre outros aspectos, em uma maior regulação da 

economia, no aporte de grandes investimentos estatais em obras públicas de 

infraestrutura em diversos setores como transporte, educação, saúde, energia, etc., 

criando novas cadeias de investimento e de logísticas essenciais à economia, com o 

objetivo primordial de dinamizar o mercado de trabalho, para empregar a massa de 

trabalhadores que se encontrava desempregada, em decorrência das implicações 

negativas causadas pela devastadora crise (RODRIGUES, 2009). E nesse contexto de 

transformações o Brasil inicia o que aqui chamamos de esforço de industrialização de 

sua economia, visando adentrar de maneira mais consistente no conjunto de países 

industrializados. Era a industrialização baseada no modelo de substituição de 

importações, que cresceria e tornaria o Brasil em uma importante potência econômica 

(FAUSTO, 2007).   
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É fato que as políticas de estímulo à industrialização  a partir dos anos de 1930, 

lançaram o Brasil ao clube de países que possuíam na indústria uma forte base 

econômica. Seguido de uma série de planos econômicos que visavam estimular o 

crescimento, dentre eles o Plano SALTE, aprovado em 1950 no governo do Presidente 

Eurico Gaspar Dutra (1946-1951), que tinha como intuito priorizar e ampliar investimentos 

nas áreas de saúde, alimentação, transporte e energia, que dava os primeiros passos 

para o então Plano de Metas de 1956, no governo do Presidente Juscelino Kubitschek 

(1956-1961), que consistia na execução de investimentos em áreas estratégicas como 

energia, transportes, alimentação, indústria de base e educação, estabelecidos pelo 

Conselho de Desenvolvimento criado pelo governo, tendo sido instituído, o plano, pelo 

Decreto nº 38.744 de 01 de fevereiro de 1956. Sem esquecer a construção de Brasília 

para sediar o centro dos poderes do Executivo Federal, do Judiciário Federal e o 

Congresso Nacional  (SKIDMORE, 2010). 

 E essas medidas surtiram efeitos relevantes quando consideramos o crescimento 

e organização da estrutura econômica e produtiva do Brasil. De acordo com Couto 

(2013), por exemplo, o país obteve crescimento real anual médio superior a 10% no 

triênio correspondente a 1958-1960 e o tamanho da economia crescera 

aproximadamente 50% com a indústria tendo crescido cerca 80% nos 5 anos do governo 

JK. Além disto, promoveu uma forte integração produtiva e de comunicação entre as 

regiões do país, estruturou e aumentou relevantemente a capacidade logística e de 

infraestrutura. Contudo, esse crescimento concentrou-se, principalmente, na região 

Sudeste do País, sobretudo no estado de São Paulo, que obteve crescimentos absoluto 

e relativos bem díspares e superiores em relação aos demais estados, e como um todo, 

a região Sudeste também se destacou como a de maior crescimento.    

O progresso pelo qual passara o Brasil desde os anos 30 afetaria também a região 

Nordeste. Um conjunto de medidas econômicas foram destinadas com o fim de fazer com 

que a região se aproximasse dos níveis de desenvolvimento do restante do país, 

sobretudo do desenvolvimento das regiões Sul e Sudeste, com implicações, claro, na 

região de influência do município de Santa Cruz do Capibaribe, como passaremos a 

analisar a partir daqui, sobretudo em função das medidas de estímulo produtivo 

capitaneadas pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE – sob 
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um conjunto de preceitos de planejamento iniciados ainda no governo de JK, que 

ajudariam a elevar os investimentos estatais e do capital privado na região, além de 

ampliar o acesso das pessoas ao mercado consumidor, cujo desenrolar seria decisivo 

para a evolução do setor produtivo de confecções de artigos do vestuário em Santa Cruz 

do Capibaribe, principalmente a partir dos anos de 1970.   

 

4.1 O NORDESTE DO BRASIL E AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

A região Nordeste, uma região, assim como as demais regiões do país até o início 

do século XX, predominantemente agrícola e muito dependente da produção para 

exportação, com grande ênfase em produtos como Cana de Açúcar e Algodão. Estrutura 

produtiva esta que influenciou radicalmente sua disposição geográfica e política e que 

diante das ações relacionadas a integração ao novo modelo de desenvolvimento do 

Brasil, a partir dos anos de 1930, até o final dos anos de 1950, ainda poderia ser 

considerado incipiente, ou seja, o Nordeste fora até então menos afetado pelas 

mudanças em curso, que buscavam principalmente dar origem a uma condição produtiva 

baseada na industrialização (CARVALHO, 2001). 

É então que nasce no Governo do Presidente Juscelino Kubitschek, conforme 

indicado no documentário “O Longo Amanhecer - Uma biografia de Celso Furtado”, 

baseado na experiência de Celso Furtado na Comissão Econômica para a América Latina 

e o Caribe, uma iniciativa que procurava diagnosticar e propor medidas que incluíssem o 

Nordeste no circuito do desenvolvimento social e econômico do país. Realizar-se-ia, a 

princípio, projetos fundamentados em propostas que tinham a industrialização como força 

motriz - se bem que também propunha diversas medidas relacionadas ao setor agrícola 

-. Para tal, criou-se em 1958 o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 

- GTDN - que daria origem, posteriormente, em 1959, a Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE - neste caso, uma autarquia voltada para 

executar por meio de uma série de Planos Diretores as ações propostas em um conjunto 

de áreas e setores da economia da região Nordeste do Brasil. 



79 
 

 Há de se considerar também que neste período, a região Sudeste concentrava 

grande parte desta pujança econômica, claro que em função de já concentrar grande 

parte do capital financeiro do país em virtude do seu próprio desenvolvimento pretérito, 

ou seja, do ciclo do café e de outras estruturas econômicas. Mas o próprio dinamismo de 

investimentos e medidas de estímulos da política desenvolvimentista a partir de 1930 até 

1958, claramente favoreceram mais o Sudeste do Brasil (CARVALHO, 2001). 

Em entrevista apresentada no documentário, O Longo Amanhecer - Uma biografia 

de Celso Furtado, o referido  diz que ao ser chamado para compor o quadro de 

colaborados do BNDE, condicionou a aceitação a criação, em suas palavras, de “uma 

área especializada para se preocupar com os problemas do Nordeste”. Neste contexto, 

ocorreram as eleições de 1958, cujo resultado havia sido desfavorável ao partido do 

presidente JK, o Partido Social Democrático (PSD), sobretudo na região Nordeste do 

Brasil, emergindo no governo a preocupação em assistir esta região pobre do Brasil, o 

que seria, então, uma importante semente para o pensamento e execução de políticas 

regionais de desenvolvimento no país (O Longo Amanhecer..., 2006). Medida que 

ajudaria a transformar a paisagem produtiva da região Nordeste, por consequência, 

colaboraria para criar um mercado consumidor mais robusto, promoveria investimentos 

e formas de financiamento produtivos que dentre outras repercussões, ajudaria Santa 

Cruz do Capibaribe na caminhada para se tornar a capital das confecções no Nordeste, 

constituindo, então, o Quarto Pilar de Sustentação do processo de formação e 

consolidação da estrutura produtiva de confecções do agreste de Pernambuco. 

 De início, como explanado anteriormente, em 1958, no Governo de JK, foi criado 

o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste - GTDN -, com o intuito de 

realizar um amplo diagnóstico dos possíveis gargalos e potenciais produtivos existentes 

na região Nordeste e que poderiam proporcionar maior desenvolvimento econômico e 

social para região. E conforme Carvalho (2001, p. 42), fazendo referência aos próprios 

documentos da instituição, foram realizados levantamentos que cominaram nas 

seguintes recomendações:   

 

Com base em seu diagnóstico, o GTDN, em seu plano de ação, recomendou a 
adoção de políticas que, na opinião de seus formuladores, se efetivadas, 
realizariam a tão necessária transformação do Nordeste. Elas consistiam em: a) 
intensificação dos investimentos industriais para criar no Nordeste um centro 
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manufatureiro autônomo; b) garantia, por meio de uma mudança radical na 
economia agrícola da faixa úmida, de uma oferta adequada de alimentos que 
viabilizasse o crescimento dos centros urbanos e a industrialização; c) 
transformação progressiva da economia das áreas semi-áridas no sentido de 
elevar sua produtividade e de torna-la mais resistente ao impacto das secas; e d) 
deslocamento da fronteira agrícola, visando incorporar à economia da região as 
terras úmidas da hinterlândia maranhense, em condições de receber os 
excedentes populacionais criados pela reorganização na faixa semi-árida. 

 

No decorrer das décadas seguintes com implementação dos trabalhos do GTDN 

através da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, ainda no governo JK, em 

1959, diversos projetos para o fortalecimento do setor agrário foram criados, sobretudo 

ligados às pretendidas soluções de convivência com o clima seco característico da região 

Nordeste, reforma agrária e expansão para as áreas mais úmidas da região, além das 

chamadas soluções hidráulicas que previam a expansão dos investimentos em 

barragens, dentre outras medidas, em toda região (CARVALHO, 2001).  

Para destacar alguns pontos importantes, podemos citar os seguintes programas: 

Programa de Integração Nacional (PIN); Programa de Redistribuição de Terras, e de 

Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA); Também uma maior 

atenção para a região Nordeste na formulação do segundo Planos Nacional de 

Desenvolvimento (II PND) e os programas especiais como o Programa de 

Desenvolvimento de Áreas Integradas no Nordeste (POLONORDESTE) e o Programa 

Especial de Apoio ao Desenvolvimento da Região Semiárida do Nordeste (Projeto 

Sertanejo)14 (CARVALHO, 2001).  

Ou seja, foi um amplo arcabouço de projetos que iam da concessão de isenções 

fiscais, estímulos ao investimento na região através da atração de capital externo, 

sobretudo do capital de investidores da região Sudeste do Brasil, capital do próprio 

Estado brasileiro, com ações relacionadas a investimentos em infraestrutura, cujo 

objetivos eram promover o crescimento e a reestruturação produtiva na região e fazer 

com que esta deixasse para trás décadas de atraso em relação aos modos de produção 

até então existentes no restante do país (CARVALHO, 2001). 

No caso do setor industrial, houve um relativo sucesso uma vez que os programas 

de estímulo impulsionaram investimentos importantes, incluindo fatias relevantes de 

 
14. Para mais informações, ver Carvalho (2011). 
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capital externo, ou seja, além do capital nacional do Sudeste, capital estrangeiro. E este 

movimento ajudou a consolidar diversas estruturas industriais de base, e mais 

complexas. Como consequência observou-se um conjunto de mudanças que fizeram 

com que a partir dos anos de 1970, houvesse um processo de expansão da 

industrialização no Nordeste, inclusive com ganhos relativos em comparação, por 

exemplo, com os da região Sudeste. Era um momento de desaceleração da economia 

após o chamado milagre econômico, onde, mesmo assim, ambas as regiões mantiveram 

ganhos absolutos de crescimento, mas com o Nordeste obtendo ganhos relativos por 

crescer percentualmente acima da região Sudeste, assim como outras regiões periféricas 

da economia nacional, o que ficou conhecido como processo de desconcentração 

produtiva, uma vez que em função do seu alto nível de crescimento das décadas 

anteriores fez com que grande parte da indústria existente no Brasil estivesse baseada 

no Sudeste, mais especificamente no estado de São Paulo e em sua Capital 

(CARVALHO, 2001). 

Um dos efeitos principais destas medidas fora que elas dariam força a um 

movimento, pelo dinamismo que gerou, de complementariedade produtiva em relação às 

estruturas produtivas do próprio Sudeste, criando articulações que se traduziram, no final 

das contas, em mecanismos de dependência do Nordeste em relação ao capital do 

Sudeste do País, e dando pouca margem a criação de uma classe capitalista 

propriamente Nordestina, que era um dos objetivos dos programas encabeçados nos 

esforços da SUDENE (CARVALHO, 2001). 

A SUDENE constituiu-se como primeiro esforço planificado de desenvolvimento 

de uma região para o Brasil, em função da latente desigualdade observada no que diz 

respeito ao desenvolvimento econômico e, por consequência, social, sobretudo quando 

comparava-se o desenvolvimento da região Sudeste com as demais, tendo o Nordeste 

um caráter singular quanto a isto, uma vez que sempre apresentou importante peso 

populacional para o conjunto populacional do país (ARAÚJO, 1995; CARVALHO, 2001).  

De acordo com Moreira (2000, apud CARVALHO, 2001, p. 43): 

 

De acordo com a Lei de criação da SUDENE, competiria à Autarquia: "a) estudar 
e propor diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste; b) supervisionar, 
coordenar e controlar a elaboração e execução de projetos a cargo dos órgãos 
federais na Região que se relacionem especificamente com o seu 
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desenvolvimento; c) executar, diretamente ou mediante convênio, acordo ou 
contrato, os projetos relativos ao desenvolvimento do Nordeste que lhe foram 
atribuídos nos termos da legislação em vigor; e d) coordenar programas de 
assistência técnica, nacional ou estrangeira, ao Nordeste" [...]. 

  

Com estas diretrizes, a SUDENE ocupar-se-ia de gerenciar este esforço de 

atração de investimentos para a região Nordeste, e isto a incumbia de estruturar quadros 

técnicos, desenvolver pesquisas e prospecção de projetos em infraestrutura. Funções 

estas, que a levou a promover 4 Planos Diretores, com o intuito de atingir as metas 

programadas de crescimento e desenvolvimento para a região (CARVALHO, 2001, p. 

43). 

 Ainda de acordo com Furtado (1992, apud CARVALHO, 2001), o I Plano Diretor 

estabelecido pela Lei nº 3.995, de 14 de dezembro de 1961, indo até 1963, estabelecia 

metas relacionadas à questão da infraestrutura, como a construção de estradas, energia 

e comunicações. Tais investimentos criariam as condições básicas para a atração de 

capital privado e posteriores investimentos públicos, e complementa que:  

 
[...] cobria os setores de eletrificação, transportes, aproveitamento dos recursos 
hídricos, reestruturação da economia rural, melhoria das condições de 
abastecimento, levantamento e prospecção mineralógicos, levantamento 
cartográfico, serviços de abastecimento de água das cidades do interior, acesso 
das populações a condições mínimas de instrução e incentivos aos investimentos 
privados no setor industrial [...] (CARVALHO, 2001, p. 44). 

 

 Como destaque deste conjunto de medidas do I Plano Diretor, quanto à criação 

das condições para atração do capital privado, podemos indicar o seu artigo 34, cujo 

objetivo era conceder as empresas nacionais deduções no imposto de renda ao 

investirem em projetos industriais na região (CARVALHO, 2001). 

 

A sistemática adotada, que se baseava na experiência Italiana adotada pela 
Cassa per Mezzogiorno, previa que as pessoas jurídicas poderiam optar por 
descontar metade do seu imposto de renda devido e colocar esses recursos à 
disposição para serem investidos em projetos considerados prioritários para o 
desenvolvimento da região. Ou seja, o Governo Federal abria mão de uma receita 
fiscal para que a quantia correspondente fosse aplicada, pelo setor privado, no 
Nordeste (CARVALHO, 2001, p. 44-45) 

 

 Já o segundo Plano Diretor viria com a Lei nº 4.239 de 27 de junho de 1963, com 

vigência até 1965, que complementava as medidas do plano anterior e estendia as ações 
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para áreas relacionadas à educação e qualificação de mão de obra, habitação, 

instalações portuárias, pesca e eletrificação rural, ainda modificava o artigo 34, inserindo 

as atividades agrícolas no escopo de atividades que receberiam investimentos nas 

condições de deduções no imposto de renda para quem tivesse tal interesse, e o projeto 

fosse aprovado pela SUDENE, além de permitir a abertura, sob condições15, para que 

empresas nacionais com capital estrangeiro, também pudessem participar desta 

modalidade de investimentos no Nordeste (CARVALHO, 2001).  

De acordo com Simonsen e Campos (1979, apud CARVALHO, 2001, p. 46): 

 

Surgia, então, o Sistema 34/18, o qual se baseava na relação entre três agentes, 
a empresa optante, a empresa beneficiária e a SUDENE. A optante era a pessoa 
jurídica, situada em qualquer região do país, que deduzia do imposto de renda 
devido quantias a serem investidas no Nordeste. A beneficiária era responsável 
por elaborar, implantar e desenvolver projetos, localizados no Nordeste, e 
aprovados pela SUDENE. Essa empresa beneficia-se dos recursos financeiros 
oriundos dos incentivos fiscais: É permitido que a empresa beneficiária seja 
subsidiária da optante. Além disso, a beneficiária pode captar os incentivos fiscais 
de mais de uma optante, caso consiga. Fechando o Sistema, há a SUDENE, que 
examina e aprova projetos, e fiscaliza a aplicação dos recursos de acordo com 
planos traçados para o desenvolvimento regional... 

 

Complementando as informações sobre o mecanismo de funcionamento do 

sistema 34/18, Santos (1994, apud CARVALHO, 2001, p. 46-47), indica que:  

 

[...] funcionava da seguinte forma: inicialmente, os contribuintes faziam opção 
pela dedução de 50% do imposto de renda devido. Os recursos, então, eram 
depositados no banco operador (o Banco do Nordeste), que, por sua vez, 
entregava ao optante um documento atestando sua propriedade sobre um 
montante determinado de ações. Primeiro, a opção dos contribuintes recaía para 
a região ou setor que iria aplicar os recursos investidos, e, em seguida, em um 
projeto específico. Os investidores, por sua vez, depois que tinham seus projetos 
aprovados pela SUDENE, recebiam um documento que os habilitava a captar no 
mercado de capitais um montante projetado de incentivos... 
Na operação de captação de incentivos, os investidores credenciavam corretoras 
privadas, responsáveis pelo recebimento dos Certificados de Depósitos (ou 
Aplicação) de Incentivos Fiscais; como contrapartida, os contribuintes/optantes 
recebiam ações (preferenciais, sem direito a voto e com um prazo de carência de 
05 anos) dos empreendimentos. 

 

 
15. Para mais informações, ver Carvalho (2001). 
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O III Plano diretor viria para tentar corrigir desajustes nos anteriores, por exemplo, 

constatou-se que no período 1961-1965, cerca de 60% dos recursos dos planos foram 

liberados pela União, incidindo em aportes relacionados ao “apoio técnico e financeiro 

para programas de treinamento de pessoal e de modernização administrativa” 

(GOODMAN; ALBUQUERQUE, 1974, apud CARVALHO, 2001, p. 50). Previa medidas 

mais incisivas em relação à áreas como saúde e educação, agropecuária, sobretudo nas 

regiões do Vale do rio São Francisco e do vale do rio Jaguaribe, incluía ações para 

colonização do território do estado do Maranhão (CARVALHO, 2001), e na área de 

indústria propunha: 

 

[...] dar maior flexibilidade operacional ao mecanismo 34/18. O limite de 
participação dos recursos no financiamento de projetos foi elevado a 75%. 
Paralelamente, foram criadas faixas de prioridade, dentro das quais, e conforme 
o grau de interesse por parte da SUDENE, os beneficias para o financiamento 
dos projetos poderiam representar 25%, 50% ou 75% dos investimentos totais. 
De forma a orientar os procedimentos de avaliação e determinar a classificação 
de projetos, criou-se um sistema de pontos visando ao estabelecimento de 
critérios de prioridade para a seleção de projetos e que conferia pesos diferentes 
às características dos projetos submetidos à análise. Esse sistema deveria servir 
"para esclarecer as finalidades da política de industrialização da SUDENE, 
discriminando favoravelmente, por exemplo, os projetos destinados à produção 
de bens intermediários e de capital, ou os que promovessem a substituição de 
importações, a nível regional" (GOODMAN; ALBUQUERQUE, 1974, apud 
CARVALHO, 2001, p. 50). 

  

Finalmente, o IV Plano Diretor instituído pela Lei nº 5508, de 11 de outubro de 

1968, também com propostas que buscavam ampliar as ações previstas nos planos 

anteriores, corrigir questões relacionadas ao não atingimento das metas de 

financiamentos orçados (CARVALHO, 2001). Contudo, é necessário indicar que outra 

medida com importante impactos nas ações e projetos de desenvolvimento do Nordeste 

viria com o II Plano Nacional de Desenvolvimento, de 1974, que modificaria o sistema 

34/18 (CARVALHO, 2001).  

As mudanças diziam respeito ao:   

 

[...] fato de que o contribuinte, pessoa jurídica localizada em qualquer parte do 
Brasil, deixaria de optar por um projeto especifico. O optante, agora, apenas 
escolhia o fundo no qual desejava aplicar (por exemplo, FINOR, FINAM', FISET). 
Uma vez escolhido o FINOR, no máximo 24% das deduções do imposto de renda 
eram revertidas para o fundo, passando o contribuinte a ter a condição de quotista 
do FINOR, cujo órgão gestor era a SUDENE, tendo, para tanto, o direito de posse 
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de um Certificado de Investimento, com valor correspondente ao total da opção 
[...] (SANTOS, 1994, apud CARVALHO, 2001, p. 65). 

 

Carvalho (2001, p. 65), ainda complementa que: 

 

Por sua vez, o investidor, também pessoa jurídica, que pretendesse implantar ou 
modernizar sua empresa no Nordeste, após ter seu projeto aprovado, passava a 
ter o direito a emitir ações para a carteira do fundo, administrado pelo BNB, em 
troca de um montante correspondente às liberações. 
Tais ações eram, periodicamente, lançadas por uma Bolsa de Valores, em leilões 
especiais. Estabelecia-se, assim, a permuta das ações dos 
empresários/investidores pelos certificados de investimento em poder dos 
contribuintes/optantes. 

  

Neste contexto, a professora Tânia Bacelar de Araújo, no trabalho “Nordeste, 

Nordestes: que Nordeste?”, (1995), enfatiza, também, importantes investimentos 

governamentais através de empresas estatais como a PETROBRÁS, na Bahia e no 

Maranhão, e com instituições extremamente importantes tanto para estes investimentos, 

como para diversos outros na região, que são o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES - e do Banco do Nordeste do Brasil - BNB -, que iniciariam 

um longo processo de relevantes investimentos públicos extremamente importantes para 

economia nordestina, integradas a um conjunto de esforços comandados pela SUDENE 

para dinamizar o ambiente produtivo, também com a participação do setor privado, com 

destaque para o setor industrial.  

Nordeste que historicamente, apesar dos problemas climáticos, tinha no setor 

agrário grande parte de sua estrutura produtiva, e passaria, a partir do conjunto de ações 

e investimentos capitaneados pela SUDENE, por mudanças consideráveis em seu 

ambiente produtivo (ARAÚJO, 1995).         

 Para se ter uma ideia mais precisa destas transformações, podemos destacar 

alguns números que apontam que de 1967 a 1989, a participação global da agropecuária 

no PIB Nordestino, caiu de 27,4% para 18,9%, e a indústria foi de 22,6% para 29,3%, 

enquanto o setor terciário foi de 49,9% para 58,6%, de acordo com dados da própria 

SUDENE (ARAÚJO, 1995). E mais, entre 1970 e 1987 a participação do PIB do Nordeste 

em relação ao do país cresceu de apenas 12,6% para 15,8%; o PIB per capita também 

oscilou positivamente de 45,8% para 54,4; a produção industrial de 9,6% para 10,5; o 

setor terciário saiu de 12,4% para  15,8%, outro dado interessante é o da arrecadação 
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do Imposto Sobre Circulação Mercadorias e Serviços – ICMS – onde em 1975 sua 

arrecadação no Nordeste em relação ao conjunto do país era de apenas 9,2%, passou 

para 12,5% em 1987 (DUARTE, 1989, apud ARAÚJO, 1995). Assim, neste período, o 

produto nordestino cresceu praticamente 6 vezes entre 1960 – que marca o início das 

ações das políticas de estímulo ao crescimento econômico regionais no Brasil –, até 

1990, saindo de US$ 8,6 bilhões para US$ 50 bilhões (ARAÚJO, 1995, p. 5).  

Isto em um período de nossa história no qual o Brasil consolidara seu programa 

de crescimento via industrialização, como apontamos na seção anterior, com taxas de 

crescimento, em nível nacional, relevantes, porém, com a região Sudeste mantendo 

ganhos absolutos de crescimento, mas ficando relativamente atrás da região Nordeste.  

 

No global, nas décadas dos 60, 70 e 80, o Nordeste foi a região que apresentou 
a mais elevada taxa média de crescimento do PIB, no País. De 1960 a 1988, a 
economia nordestina suplantou a taxa de crescimento média do País em cerca 
de 10%; e entre 1965 e 1985, o PIB gerado no Nordeste cresceu (média de 6,3% 
ao ano) mais que o do Japão no mesmo período (5,5% ao ano)... (ARAÚJO, 
1995, p. 4). 
 

 Resultados estes que demonstram uma boa evolução das condições de 

crescimento da região, em um contexto de crescimento nacional, mas que no entanto, 

não se traduziu necessariamente em elevações significativas na participação geral do 

Produto, conforme podemos verificar na Tabela 1, que apresenta, por exemplo, no 

período de crescimento acelerado do processo de industrialização, de 1939 até 1970, 

para efeito de comparação com o ambiente que liderava os investimentos, o estado de 

São Paulo, que cresceu de uma taxa de participação no PIB de 31,2% para 39,5%, e o 

conjunto dos estados da região Nordeste de 16,7%, para 12%. E a partir da década de 

1970, é possível verificar uma pequena retomada da participação da região Nordeste, 

indo para 14,1% em 1985. Quanto à diferenças regionais da renda média por habitante 

para o Brasil, conforme a Tabela 2, o Nordeste apresentava a taxa de 33%, ou seja, a 

renda na região representava 33% da renda média para o país, crescendo para 40% em 

1980 e para 44% em 1990. Houve no período, contínua evolução da renda, salientando 

que o país crescia consideravelmente, e a região Nordeste, mesmo que com índices bem 

abaixo das taxas de participação no produto e em relação à renda média nacional, de 

algum modo não ficará para trás. 
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Tabela 1. Participação regional no PIB (Brasil = 100%) 1939-2004 

 
Fonte: FGV (1939-1980); IBGE-CR (1985-2004). Apud CANO, 200816, p. 50 
*NO: inclui TO a partir de 1980. 
*CO: inclui TO em 1939-1985; exclui DF. 

 

Tabela 2. Diferenças regionais da renda média por habitante (Brasil = 100) 1939-2004 

 
Fonte: FGV/FIBGE – Censo Demográfico e Contas Nacionais. Apud CANO, 200817, p. 50 
Centro-Oeste¹ - Exclui Distrito Federal; inclui Tocantins em 1939-1980 
Norte¹ - Inclui Tocantins a partir de 1990. 
 

 Com isto, podemos concluir que foi um período de crescimento do país, no qual o 

Nordeste recebeu importantes investimentos privados e do Estado, colaborando para o 

 
16. CANO, Wilson. Desconcentração produtiva regional do Brasil 1970-2005. 3ª ed. Revista e ampliada – 

São Paulo: Editora UNESP, 2008. 

17. CANO, Wilson. Desconcentração produtiva regional do brasil 1970-2005. 3ª ed. Revista e ampliada – 
São Paulo: Editora UNESP, 2008. 
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processo de desconcentração produtiva que se criou na região Sudeste, sobretudo após 

o período de expansão industrial pós anos de 1930. Ocasionando importantes 

transformações na estrutura produtiva e crescimento econômico e da renda na região18.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18. Para saber mais, ver: Guimarães Neto, 1997 e Wilson Cano, 2008. 
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5. EVOLUÇÃO E ORGANIZAÇÃO ATUAL DA ESTRUTURA PRODUTIVA DO 

SEGUIMENTO DE CONFECÇÕES EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 

 

 Com o período de crescimento nacional experimentado nos anos da consolidação 

das políticas desenvolvimentistas iniciado nos anos 30, e com o advento da cultura da 

produção de confecções em Santa Cruz do Capibaribe, também se consolidaria nesta 

pequena parte do agreste pernambucano, incrustado nas paisagens secas do semiárido 

nordestino, um fenômeno de crescimento industrial e econômico extremamente pujante. 

Que saía de uma simples tentativa de encontrar meios de sobrevivência em meio as 

dificuldades enfrentadas pelas crises relacionadas à suas bases produtivas fundadas na 

agricultura e pecuária de subsistência, principalmente da crise do algodão, que afetou 

seriamente a economia regional. Finca-se ali uma experiência de desenvolvimento 

econômico que, até os dias atuais, é exemplo de empreendedorismo e geração de 

riquezas. Tendo iniciado por volta dos anos de 1940, a produção de confecções cresceu 

e se expandiu de maneira mais enfática a partir da concretização dos mecanismos de 

estímulo ao desenvolvimento regional, com participação de capitais privados e estatal, 

sobretudo com financiamentos e investimentos que permitiriam ampliar e reestruturar a 

organização produtiva e ampliar o mercado consumidor, que como apontado 

anteriormente, constitui-se no Quarto Pilar de Sustentação para formação e evolução da 

estrutura produtiva de confecção de artigos do vestuário em Santa Cruz.    

 Cunhada na esteira dos esforços dos mascates das confecções que levavam a 

produção para as regiões circunvizinhas à cidade de Santa Cruz, e mesmo fora do estado 

de Pernambuco, a fama dos produtos da terra das confecções crescia e a velha feira de 

rua, concentrada na oferta de produtos alimentícios e acessórios para o trabalho no 

campo, se transformava em uma verdadeira feira de moda ao ar livre, atraindo clientes 

interessados em obter produtos a baixo custo para comercialização nas suas cidades.  

Com a expansão da comercialização e produção para as cidades próximas, 

primeiro Caruaru e depois Toritama, nascia o Polo de Confecções do Agreste de 

Pernambuco, que segundo o entendimento de Lira (2011), traduzia-se na verdade em 

uma espécie de aglomerado produtivo, uma vez que não haviam estruturas ou dinâmicas 

organizadas que a fizessem chamar de Polo. Tratava-se de um agrupamento de 
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produtores, sobretudo mulheres, que reuniam-se para comercializar as peças de roupas 

na feira de rua, assumindo cada vez mais os espaços antes destinados aos produtos 

alimentícios e de acessórios do trabalho no campo ou utensílios de casa para o dia a dia, 

sem nenhuma articulação ou orientação planejada por qualquer órgão civil, cooperativas, 

ou mesmo governos. No entanto, de acordo com o que discutimos até aqui, este último 

contribuiria para a evolução desta estrutura, tempos depois de sua formação, como 

veremos melhor mais adiante.  

Era antes de mais nada a força empreendedora de um povo que enxergara a 

oportunidade para produzir algo e dali tirar o sustento de suas famílias, sobretudo de suas 

bravas mulheres. E assim se formava a feira da sulanca do Agreste de Pernambuco.     

 

Os retalhos que lá chegavam abasteciam casas repletas de gente e com 
crescente número de máquinas. Advindas do campo e instaladas na cidade, 
muitas famílias adaptaram sua rotina de trabalho na roça para as casas de 
máquinas. Por outro lado, a experiência e a desenvoltura da venda em feiras de 
rua não era algo estranho a quem se deslocava a tais centros para comercializar 
a antiga produção agrícola. Para muitos, a adaptação aqui foi da mercadoria, dos 
frutos da terra para o que se costurava naquelas máquinas, que traziam, já em 
sua denominação, parte da industrialização para a economia doméstica agrestina 
(SÁ, 2018, p. 97). 

 

 A feira livre de confecções funcionava em apenas um dia ou dois durante a 

semana, transformara-se em um atacado de confecções para lojistas da região, que com 

o crescimento da produção, deslocavam-se cada dia mais de cidades mais distantes, 

uma vez que os preços eram compensadores. Assim, criando redes de clientes que 

formavam canais de disseminação e conhecimento da produção de Santa Cruz do 

Capibaribe, não mais circunscritos às cidades do agreste de Pernambuco, mas se 

espalhando por quase todo o estado, chegando a Paraíba e depois a Bahia, com os 

clientes se deslocando em veículos próprios ou em ônibus fretados por grupos de 

compradores (Pereira, 2004; Sá, 2018; Lira, 2011). 
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Foto 6. Ônibus de compradores de fora da cidade estacionados nas ruas próximas à 
Feira da Sulanca de Santa Cruz do Capibaribe, nos anos 80. 

 
Fonte: Acervo particular de Carlos Augusto Balbino. 
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Foto 7. Fotografia aérea de uma das ruas com comerciantes na Feira da Sulanca de 
Santa Cruz do Capibaribe, nos anos de 1980. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Bruno de Sousa Bezerra. 
 

 Contudo, este fenômeno ocorria concomitantemente a um período de verdadeira 

metamorfose da economia nacional, que como vimos anteriormente, trouxe para o 

Nordeste - principalmente a partir das políticas de desenvolvimento regionais com 

instituições como a SUDENE e dos investimentos diretos do Governo Federal e de suas 

Estatais - novas perspectivas de investimentos e consolidação de um mercado 

consumidor mais robusto se apresentavam. E no início da década de 1970, a 

disseminação de instrumentos mais modernos de produção, expandiria ainda mais a 

estrutura produtiva na capital das confecções nordestina, Santa Cruz do Capibaribe, 

como indica Pereira, (2004, p. 56):   

 

Observa-se pela pesquisa do passado da terra das confecções, mais 
precisamente a partir da década de 1970, com o surgimento mais expressivo das 
máquinas de costura industriais e consequentemente com a gradual substituição 
das máquinas manuais, também conhecidas como pé-duro - que até então 
predominavam -, por essas máquinas industriais mais produtivas, observa-se o 
gradativo aumento da produção de roupas no município, tornando-se necessário 
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escoar a produção mais rapidamente, para um maior e melhor giro nos produtos 
e no capital investido, já que a venda na feira da cidade era por demais acanhada, 
em relação ao volume produzido. 

 

 Quando finalmente ocorre um dos acontecimentos mais importantes para o 

fortalecimento desta estrutura produtiva na região, que foi o incremento tecnológico 

aportado pelos empréstimos do Banco do Brasil S/A, para os produtores de confecções 

da cidade, mais especificamente, para o financiamento da modernização dos 

equipamentos necessários à produção, como na compra de máquinas mais modernas, 

como sucintamente observa Lira (2011, p. 94), em seu livro:  

 

Inicialmente, com uma produção apenas, de artigos populares, os 
confeccionistas de Santa Cruz do Capibaribe, já na década de 1970, passaram a 
investir em máquinas industriais, com financiamento do Banco do Brasil. Isso deu 
um impulso à produção e os comerciantes resolveram encontrar outros locais 
para escoar as mercadorias, além da feira [...].  

 

 E neste contexto de participação do Banco do Brasil, uma pessoa se destaca, 

costuma-se atribuir a ele a responsabilidade por elaborar os projetos e destravar os 

tramites burocráticos que impulsionariam a expansão da produção de confecções, com 

ações que iam além das obrigações cotidianas do cargo e dos horários de trabalho, indo 

visitar os produtores e convencendo-os, um a um, a realizarem as operações de 

financiamento que o Banco disponibilizara para o incremento de sua estrutura produtiva, 

para adquirirem máquinas mais modernas e produtivas, no caso, o gerente da instituição, 

popularmente chamado como Senhor Barroso. 

 

[...] dentro do contexto de popularização das máquinas de costura industriais no 
município, um acontecimento merece registro. A ousadia e a competência do sr. 
Barroso, então gerente da agência do Banco do Brasil em Santa Cruz do 
Capibaribe, no importante trabalho de financiamento das máquinas. Um trabalho 
de campo, de busca, que acelerou consideravelmente o processo de 
popularização das máquinas na Terra das Confecções [...] (PEREIRA, 2004, p. 
56). 

  

Dava-se início ali um processo de desenvolvimento que impulsionaria 

drasticamente o nível de produção dos empreendedores locais. Tal foi a expansão que 

se considerarmos, por exemplo, o crescimento populacional da cidade de Santa Cruz do 

Capibaribe, no começo do processo da cultura de produção das confecções de artigos 
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do vestuário entre as décadas de 1940-1950, onde a população da cidade girava em 

torno de 3.000 mil habitantes, em relação a população existente na cidade na década de 

1980, que crescera para cerca de 38.000 habitantes, podemos observar um crescimento 

populacional de aproximadamente 1.166,66%, neste período (SILVA, 2012). E hoje em 

dia, no ano de 2018, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE -, 

conta com uma população de aproximadamente 105.936 (cento e cinco mil, novecentos 

e trinta e seis) habitantes19. 

 Destacando a importância desta ação do Srº. Barroso, Sá (2018, p. 97), indica que: 

 

As máquinas semi-industriais inicialmente trazidas de São Paulo – nas quais 
seria possível aumentar a produção e costurar a “helanca do sul”, tipo de malha 
que será a marca da “sulanca” de SCC – aliaram-se ao fato do Banco do Brasil 
ter concedido crédito sem exigir os requisitos formais então padronizados pela 
instituição. Algo difícil de conseguir naquele tempo, considerando o caráter 
doméstico e familiar dos negócios que não tinham como apresentar a 
documentação necessária a este tipo de operação. Conta-se muito, como na 
história anterior, que os critérios do banco foram relativizados pelo gerente para 
viabilizar a compra daquelas máquinas pelos moradores locais. Ao proceder 
deste modo, ele se tornou personagem mítico da história do município. Estes 
elementos históricos se associaram ao comércio de feira de rua, à migração de 
população rural para uma incipiente urbanidade, ao comércio de retalhos e 
repercutiram de modo decisivo no processo de conformação de SCC em terra de 
confecções. 

 

 Tal foi o nível de expansão das atividades produtivas na cidade após a metade 

dos anos de 1970 e o ano de 1980, cominando no forte crescimento da aquisição de 

máquinas industriais, que a fabricante de máquinas alemã, Phaff, enviou um dirigente até 

Santa Cruz para compreender o que, afinal, estava acontecendo nesta pequena cidade 

do agreste pernambucano (PEREIRA, 2004).  

Buscando contar, nas suas próprias palavras, os acontecimentos que se 

sucederam e sua participação neste processo, o Srº. Barroso escreveu no ano de 2017, 

uma carta que hoje está sob a guarda da Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Cruz 

do Capibaribe, uma entidade empresarial que reúne empresas de diversos seguimentos 

comerciais do município, cujo conteúdo está exposto integralmente no Anexo 2 dessa 

dissertação.  

 
19  Informação disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/santa-cruz-do-capibaribe/panorama 
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Na carta, o Srº. Barroso enaltece a importância que o trabalho das mulheres 

representou para o sucesso do desenvolvimento da atividade, sobretudo da parceria 

estabelecida nos projetos de financiamento do Banco do Brasil. Ainda cita que enfrentou 

contratempos, ou como escreve: “desencontros” em relação a alguns superiores na 

hierarquia da instituição, evidenciando que apesar de o Banco disponibilizar os recursos 

para o estímulo da produção em uma época em que o governo federal voltou-se ao 

desenvolvimento regional, em especial ao desenvolvimento no Nordeste, mesmo assim 

as características peculiares do ambiente produtivo da terra das confecções eram 

entraves. Isto porque, por exemplo, é preciso considera que poucos eram os produtores 

legalmente constituídos como empresa, ou seja, em sua maioria eram informais. O que 

de fato, exigiu maior empenho e audácia por parte do Srº. Barroso, na tomada de 

decisões para concessão dos financiamentos, dado os riscos de se emprestar capital a 

produtores informais. 

 De maneira bem simples e até mesmo poética, ele descreve os principais objetivos 

dos produtores, a compra dos equipamentos que ele denomina de kit, com as máquinas 

de costura reta e overloock, que constituíam a base dos processos de fabricação das 

peças de roupas produzidas. Com o prazo de 56 meses, sendo os primeiros 6 meses o 

período de carência para o primeiro pagamento. Posteriormente financiando também os 

insumos para o processo produtivo, em condições igualmente vantajosas para os 

produtores.  

Constituía-se em um dos principais pilares do desenvolvimento do ambiente 

produtivo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe. E ainda nas palavras do dele, 

sobre o papel do Banco do Brasil, “sem este instrumento governamental, talvez não 

houvesse germinado essa semente com tanto vigor”, referindo-se, claro, à expansão que 

se seguiria na estrutura produtiva e, consequentemente, no crescimento da cidade e 

disseminação da produção de confecções para às cidades circunvizinhas de Caruaru e 

Toritama, para então formar o Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco. Era, 

portanto, provavelmente a principal contribuição governamental para o estabelecimento 

desta estrutura produtiva de grande sucesso no interior do semiárido nordestino, 

cumprindo o objetivo de ampliar os horizontes de crescimento da região, que com 

maiores investimentos em outras áreas, proporcionou o aumento de renda da população 
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e, consigo, maior base de consumo e perspectivas de geração de renda e oportunidades. 

Condição esta, fielmente traduzida nos acontecimentos que se sucederam para a 

formação da organização produtiva baseada na confecção de artigos do vestuário em 

Santa Cruz do Capibaribe. 

 

Ainda hoje, SCC concentra o maior número de negócios de produção e 
comercialização de confecções dentre os municípios do eixo (SEBRAE, 2003, 
2013). Seu pioneirismo repercutiu ao longo das décadas seguintes, projetando a 
cidade para a condição de epicentro irradiador da atividade confeccionista (e 
demais periféricas a esta), nos termos da “sulanca”, pelo seu entorno. Foi assim 
que serviu de referência para municípios vizinhos... (SÁ, 2018, p. 102-103).  

 

Sá (2018) destaca que em 1979 o Governo Federal realizou a ligação asfáltica da 

cidade de Santa Cruz do Capibaribe à BR-104, que a ligaria de maneira mais rápida e 

segura aos centros econômicos mais dinâmicos da região, as cidades de Caruaru e 

Campina Grande e, como consequência,  podendo ampliar de maneira mais eficiente o 

escoamento da produção local para toda região Nordeste e para o restante do País.     

E finalmente, buscando entender um pouco dos acontecimentos que afetaram o 

desenvolvimento da estrutura produtiva da terra das confecções, Santa Cruz do 

Capibaribe a partir dos anos de 1980 até os dias atuais, a seguir discutiremos brevemente 

alguns episódios e mudanças no campo econômico nacional, cujo transformações 

incorreram em impactos relevantes nas políticas de desenvolvimento regional, até então 

cruciais para o crescimento econômico do Nordeste e consequentemente de Santa Cruz.  

É importante salientar que durantes os anos das décadas de 1980, sobretudo a 

partir do final desta, até o início dos anos da década de 2000, o poder público reduziu 

sua participação direta na organização e execução de projetos de estímulos, fazendo 

com que o ambiente produtivo de Santa Cruz do Capibaribe, se mantivesse em função 

dos estímulos ocorridos em décadas anterior, sendo possível retomar uma dinâmica de 

crescimento com maior apoio público, no decorrer da própria década dos anos 2000. A 

reinserção do apoio do poder público seria, então, essencial para a retomada do 

crescimento da região e para evolução daquela estrutura produtiva, quando do apoio à 

construção de um centro atacadista que reuniria os produtores, o Moda Center Santa 

Cruz, melhorando as condições de infraestrutura e fortalecendo a organização dos 

produtores. 
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5.1 AS CRISES ECONÔMICAS BRASILEIRAS DAS DÉCADAS DE 1980 E 1990, A 

RECUPERAÇÃO DOS ANOS 2000 

   

O modelo desenvolvimentista de crescimento econômico do Brasil sofreria sérios 

abalos a partir da primeira metade da década de 1980. E também o modelo focado em 

diminuir as disparidades econômicas de algumas regiões tais como a região Nordeste do 

Brasil, se deparou com gargalos importantes no início dos anos de 1980, fatores como 

as duas crises do petróleo (1973 e 1979), a forte elevação das dívidas dos países 

importadores de petróleo, sobretudo dos países latino americanos, cujo dinamismo 

conquistado a duras penas nos 50 anos anteriores possuía uma alta carga de 

participação de capital e estímulos dos Estados, agora extremamente endividados, e que 

teve como consequência uma série de moratórias como no caso do México em 1982 e 

na segunda metade da década de 1980, do Brasil (RODRIGUES, 2009). 

Estes acontecimentos, dentre outros, mas possivelmente representando os 

principais, prejudicaram a capacidade do Estado Brasileiro de fazer frente às 

necessidades de investimento que a economia precisava para poder crescer. E assim 

como é inerente ao sistema capitalista, o crescimento tem uma forte relação com os 

níveis de investimento existentes na economia, portanto, a sustentabilidade dos 

investimentos diretos e dos programas de estímulos tornaram-se cada vez mais 

escassos, o que representou uma um grande retrocesso para as políticas do modelo 

desenvolvimentista que estava em curso, e o início de um novo ciclo, agora com foco na 

diminuição do papel do Estado, com medidas que o fizessem tornar sua dívida 

controlada, e depois combater as elevadas taxas de inflação. Que no final das contas, 

significou o quase abandono completo do modelo de desenvolvimento estruturalista que 

ganhou impulso desde os anos de 1930 (RODRIGUES, 2009). 

E, não obstante a isto, a região Nordeste sofreria sérios abalos a partir do início 

desta década de 1980, com maior aprofundamento nos anos de 1990, resultando na volta 

da diminuição de sua participação relativa no Produto Interno Bruto do País, e assim 

como no restante do país, taxas de desemprego elevadas e estagnação econômica. 

(ARAÚJO, 1995). 
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Situação que predominou a partir da redemocratização do Brasil em 1987, que 

incluíram, ainda, várias medidas como a abertura comercial e as desestatizações, dentre 

várias outras, principalmente durante os governos dos presidentes Fernando Collor de 

Melo, (1990-1992), Itamar Franco, (1992-1994) e Fernando Henrique Cardozo, (1995-

2002), que procuravam administrar as tensões e instabilidades geradas em função das 

várias mudanças no panorama econômico internacional e nacional, desde o combate aos 

efeitos perversos herdados das crises do petróleo, da crise da dívida Brasileira e de 

outros países importadores de petróleo e várias outras que cominaram em um período 

de considerável descontrole macroeconômico no Brasil, que acarretaram, dentre outras 

consequências, em níveis altíssimos das taxas de inflação e redução dos investimentos 

e estímulos à economia, pelo Estado (ECONOMIA..., 2016).  

Santa Cruz do Capibaribe e o restante das cidades do Polo de Confecções do 

Agreste de Pernambuco cresciam muito em função da rede de interligações 

estabelecidas que disseminara a produção local para todo o Nordeste e para fora desta 

região, da própria proteção conferida pelo elevado percentual de empresas informais, 

cujo custos eram mais baixos e, por consequência, mais competitivos do que os de outras 

regiões fornecedoras de confecções do país como Fortaleza no Ceará, também no 

Nordeste e São Paulo, no Sudeste do país. Mas, o próprio aperfeiçoamento das técnicas 

de produção e da qualidade dos produtos, ajudaria a impulsionar a estrutura produtiva de 

Santa Cruz e do restante do Polo de Confecções, apesar da crise (PEREIRA  2004, pp. 

34-35): 

 

[...] a partir de 1990 um pequeno porém expressivo grupo de confeccionistas no 
município passou a buscar um conjunto de ações direcionadas para a 
modernização do setor, visando a uma real estruturação das organizações, mas 
também buscando uma melhor estrutura para superar os momentos de crise e 
incertezas da economia brasileira da época, como os vividos naquele período de 
planos econômicos confusos, comuns em países sem rumo bem definido. 
Essa sequência de planos ocorreu especialmente entre os anos de 1986 e 1991. 
Nesse período de inflação alta, turbulências violentas e constantes mudanças na 
economia brasileira, existiram os planos Cruzado I e II, em 1986; Bresser, junho 
de 1987; Verão, janeiro de 1989; Collor I, março de 1990 e Collor II, janeiro de 
1991. 
Entre as principais ações dos confeccionistas santa-cruzenses, destacam-se a 
participação em feiras de matéria-prima e maquinário do setor têxtil e do 
vestuário, para obter conhecimento técnico, de novos mercados e, 
principalmente, da concorrência, além das novidades desses setores; as 
consultorias empresariais; a racionalização do processo produtivo, com o curso 
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“Organização e Controle da Produção; a implantação de programas de qualidade 
total; os cursos de vendas, gerenciamento e custos, entre outros. Esse período 
pode ser considerado o início do processo de evolução, com base também na 
busca de conhecimento científico para atividade confeccionista local, que até 
então era fundamentada apenas no conhecimento empírico. 

 

Mas após este período de reformulação das políticas macroeconômicas e do papel 

do Estado na promoção do desenvolvimento econômico, o Brasil passaria por 

importantes transformações a partir de meados dos anos 2000.  

 Neste cenário ocorreram as eleições do ano de 2002 e a então ascensão do 

Partido dos Trabalhadores ao poder executivo no país e com ele uma série de novos 

conceitos que propunham mudanças na condução econômica e das ações sociais do 

país, acompanhado por um momento de maior crescimento da economia global que teria 

impactos na economia nacional. Um novo movimento de estruturação da economia 

nacional se desenhava com a reinserção dos agentes governamentais com um forte 

papel a desempenhar. 

Baseado nas informações do documentário: Economia Brasileira: a história 

contada por quem a fez (2016), e de Araújo (2017), podemos indicar alguns fatores 

importantes que precisam ser destacados para melhor dimensionar o conjunto de 

mudanças que pretendemos descrever, a partir dos anos 2000. Ou seja, as mudanças 

nas condições do ambiente econômico que citamos anteriormente constituíram uma 

função extremamente relevantes nos acontecimentos que viriam a seguir, dos quais 

destacamos: 

i) a desvalorização cambial da moeda brasileira, o Real, em relação ao Dólar no início 

dos anos 2000, em função das crises seguidas da década anterior e mesmo por causa 

do temor do mercado financeiro especulativo frente à ascensão do Partido dos 

Trabalhadores, dentre outros fatores; 

ii) um período que se seguiria na década de 2000 com uma economia global em 

crescimento, com menos crises e com os preços dos produtos básicos (commodities) em 

expansão, fator que favoreceria bastante o Brasil, uma vez que nosso país possui na 

produção e exportação deste tipo de bem, uma de suas maiores forças econômicas; 

iii) ainda a ampliação das relações comerciais do Brasil com os países de economias 

emergentes na Ásia, Oriente Médio (Ásia e Norte da África), África e mesmo na América 
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Latina, resultando, em conjunto com o crescimento global e da elevação dos preços dos 

produtos básicos que há muito eram uma especialidade e que possui uma importante 

participação nas exportações e produção no país, sucessivos superávits na balança 

comercial brasileira; 

iv) a instituição da política de valorização do salário mínimo que garantiria ganhos reais 

de salários na década de 2000; 

v) o subsequente aumento do consumo das famílias; 

vi) ampliação da oferta de crédito na economia e subsequente elevação dos 

investimentos privados; 

vii) a instituição de importantes programas sociais de transferência de renda como o 

Bolsa Família; e, 

viii) abrangentes programas de investimento públicos à exemplos dos PAC I e PAC II, 

sobretudo na área de habitação, que promoveriam a ampliação da demanda agregada e 

geração de empregos no país.  

 No Nordeste, não diferentemente do restante do país, estas medidas do início da 

década dos anos 2000, promoveriam a ascensão social e a geração de renda da 

população de forma, inclusive, mais acelerada do que no restante do Brasil, resultados 

não somente de políticas explícitas de direcionamento de recurso para a região através 

do planejamento estatal, como no caso dos investimentos diretos das estatais e do 

Governo Central em setores como os de infraestrutura, assim como ocorrera na época 

das políticas existentes no período do chamado desenvolvimentismo em que foram 

criados diversos planos e a própria SUDENE, mas foi principalmente em função das 

mudanças macroeconômicas e da situação da economia mundial, como indicamos 

anteriormente (ARAÚJO, 2017).  

Desta forma, as políticas implícitas, ou seja, estas políticas macroeconômicas e 

abrangentes trouxeram diversos benefícios para a região Nordeste, uma vez que a 

economia do país começou a crescer, e com as estruturas produtivas cada vez mais 

interligadas, mesmo no Nordeste com uma estrutura industrial relativamente fraca em 

comparação com as regiões sul e Sudeste, viu-se em franca expansão de suas 

atividades. Houveram importantes expansões, à exemplo dos investimentos crescentes 

na agropecuária como nos investimentos resultantes dos Polos de agricultura da região 
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de serrado que abrange as intersecções dos estados da Bahia, Maranhão, Tocantins e 

Piauí, também nas regiões ribeirinhas às margens do Rio São Francisco nas regiões das 

cidades de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) e vários outras regiões com apoio de 

instituições como Banco do Nordeste do Brasil S.A. (ARAÚJO, 2017).  

Sem esquecer de citar os grandes projetos de infraestrutura como a Transposição 

do Rio São Francisco, a construção da Ferrovia Transnordestina, vários investimentos 

em rodovias, portos, aeroportos, projetos de geração de energia eólicas, estaleiros para 

construção de navios sob encomenda da Petrobras, projetos de criação de refinarias na 

região, diversas obras de infraestrutura de melhoria de estradas, portos, aeroportos, 

geração de energia eólica, etc. Além de investimentos privados, no caso do estado de 

Pernambuco, onde fica o município de Santa Cruz do Capibaribe, como a implantação 

de estruturas produtivas do setor automobilístico, de bebidas e de alimentos, dentre 

outros (ARAÚJO, 2017).  

Assim, fica fácil inferir que tais investimentos repercutiram bastante, também, no 

comércio e nos serviços, setores que criaram muitos empregos, sobretudo empregos 

com carteira assinada, o que significa que houve uma elevação de medidas de proteção 

sociais em um ambiente marcado por baixos níveis de geração de empregos formais ao 

longo de sua história, uma vez que é uma região historicamente marcada pela produção 

agrícola em ambientes bem hostis quanto às garantias de direitos e na qualidade dos 

empregos nas áreas de predomínio da produção agrícola e pela informalidade nos 

centros urbanos (ARAÚJO, 2017).           

 Finalmente, destacando alguns números que podem traduzir claramente qual foi o 

tamanho do avanço do desenvolvimento da região Nordeste do Brasil no período a partir 

dos anos 2000, quando comparamos alguns índices médios do país, por exemplo, a taxa 

anual de crescimento do PIB para o Brasil foi de 3,6% a.a. entre 2000 e 2010, enquanto 

isto para o Nordeste esta taxa foi de 4,4 com uma média por estado do Nordeste bem 

próximas entre si, com destaque para o Maranhão com 5,4% a.a., Sergipe e Piauí com 

5% a.a., e onde os demais também estiveram próximos ou acima da média nacional, com 

exceção do estado de Alagoas com uma taxa média de crescimento anual do PIB de 

3,5% a.a. Outro dado interessante é do crescimento do PIB per capita o qual para o Brasil 

apresentou uma taxa de crescimento anual médio de 2,2% a.a. também neste período 
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entre os anos 2000 e 2010. Para o Nordeste o crescimento médio do PIB per capita foi 

de 3,3% a.a., com destaque positivo para o estado do Piauí que cresceu a 4,0% a.a., e 

negativamente para Alagoas que cresceu 2,5% a.a., resultado que apesar de estar 

ligeiramente abaixo da média para a região, foi um pouco superior à média do Brasil. E 

outro dado extremamente importante é o do índice de Gini, que apresentou recuos 

quando se verifica os dados para o Brasil de 0,632 no ano 2000 para 0,596 no ano de 

2010. Enquanto no Nordeste, onde também houve recuo, temos no ano 2000 um valor 

de 0,649 recuando para 0,617 (ARAÚJO, 2017). 

 Neste meio tempo, onde transformações importantes se deram, o Polo de 

Confecções manteve-se em evolução, e em Santa Cruz do Capibaribe, uma 

reestruturação e inovação do ambiente de comercialização dos produtos de confecções 

se apresentava. Dada a complexidade de se organizar a feira dos produtos de moda no 

meio das ruas do centro da cidade, elabora-se o projeto e constrói-se o maior shopping 

popular de comercialização de roupas da América Latina, o Moda Center Santa Cruz. 

Cuja história é possível verificar de forma resumida e objetiva na descrição de Silva 

(2012, p. 31): 

 

O projeto de estruturação da feira não saia do pensamento da população muito 
menos dos políticos, entra em cena um projeto fáustico e ambicioso: Moda Center 
Santa Cruz. Poucos meses depois de assumir o cargo em 2001, o prefeito José 
Augusto Maia, em suas entrevistas em rádios e jornais declarou que o local da 
feira de confecções não era mais viável, pois aquela pequena feira que surgiu em 
uma rua da cidade de acordo com dados da prefeitura já contava com mais de 
12.000 bancos de feira que estavam espalhados nas ruas de três bairros: Centro, 
São Cristovão e Bairro Novo, de domingo a quarta-feira. As declarações do 
prefeito trouxe à tona a discussão do projeto de um “parque de feiras”, que seria 
elaborado e implantado pelo governo municipal em parceria com os 
confeccionistas a população da cidade (SILVA, 2012, p. 30). 
A feira da sulanca de Santa Cruz do Capibaribe, realizada nas ruas centrais da 
cidade, foi transferida para o parque de feiras, no dia 07 de outubro de 2006, data 
da inauguração. O mesmo é composto de uma área coberta administrada pelo 
condomínio contando com 9.624 boxes, 707 lojas, 6 praças de alimentação, em 
uma área coberta de 120.000 m² além de amplo estacionamento e 20 hotéis.  

  

Tratou-se, mais uma vez, de um investimento com capital do Banco do Brasil S/A, 

em um terreno adquirido e concedido pela prefeitura do município de Santa Cruz do 

Capibaribe. Investimento esse pago pelos produtores e comerciantes, já previamente 

registrado nos cadastros dos sistemas de arquivos de feirantes do município, e que 
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aceitaram arcar com o financiamento do projeto, visando ter a posse de espaços de 

comercialização na nova estrutura de comercialização de artigos de confecções (SÁ, 

2018; SILVA, 2012). Desta maneira, podemos mais uma vez enxergar a importância da 

participação dos setores governamentais para esta estrutura econômica, organizando e 

oferecendo estímulos financeiros para a reestruturação do ambiente de comercialização. 

 

Foto 8. Foto aérea da estrutura de comercialização de artigos de confecções do Moda 
Center Santa Cruz, em Santa Cruz do Capibaribe. 

 
Fonte: Moda Center Santa Cruz.20 
 

 E assim iniciava-se uma nova era do processo de desenvolvimento da estrutura 

produtiva do Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco, mais especificamente, em 

Santa Cruz do Capibaribe, cujo estado e desenho atual das condições relacionada 

amplitude espacial que alcança, emprego, salários e empreendedorismo será descrita 

logo a seguir. 

 
20. Disponível em: http://www.modacentersantacruz.com.br/o-parque.php 
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5.2 PERFIL ATUAL DA ESTRUTURA PRODUTIVA DO SETOR DE CONFECÇÕES EM 

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 

 

 Uma vez descrito o processo de desenvolvimento que cominou na formação do 

ambiente produtivo de artigos de confecções em Santa Cruz do Capibaribe, cujo 

pioneirismo foi fundamental para a disseminação deste meio de produção e 

sobrevivência de muitos trabalhadores e empreendedores na região Agreste do estado 

de Pernambuco, tendo sido influenciado pelos estímulos governamentais e crescimento 

do mercado consumidor em função dos diversos programas de investimentos privados e 

públicos desde a criação de instituições como a SUDENE, além das transformações 

macroeconômicas ocorridas no Brasil a partir dos anos 2000, agora podemos traçar um 

perfil das características atuais deste ambiente produtivo.   

Para tanto, consideraremos como referência, alguns Quadros e Figuras que 

buscam traduzir em dados o tamanho desta estrutura. Iniciaremos com uma análise sobre 

o shopping de feiras, o Moda Center Santa Cruz, ou apenas Moda Center, localizado em 

Santa Cruz do Capibaribe. Isto porque desde sua inauguração, no ano de 2007, esta 

estrutura atacadista de comercialização de mercadorias do segmento de moda e 

vestuário concentra a maior parte dos comerciantes que antigamente vendiam nas ruas 

onde se realizavam a feira da sulanca. Por tanto, uma vez que se pretenda descrever as 

características desse ambiente produtivo, se torna imprescindível o estudo do Moda 

Center.  

Posteriormente verificaremos alguns dados sobre a evolução na geração de 

empregos, no número de estabelecimentos e na distribuição dos salários para os 

trabalhadores das indústrias de confecção de artigos do vestuário deste ambiente 

produtivo, com dados obtidos da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS -, que 

nos permitirá realizar comparações quanto a sua participação em relação a essa indústria 

com o estado de Pernambuco, com a região Nordeste e com o Brasil.  

Vale salientar que no presente trabalho só nos dedicamos a citar a partir daqui 

dados referentes ao Moda Center Santa Cruz, porque o objetivo do trabalho consiste em 

contar todo o processo de transformações e acontecimentos que cominaram na 

consolidação do ambiente produtivo baseado na indústria de confecções de artigos do 
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vestuário em Santa Cruz do Capibaribe, de como surgiu e como se desenvolveu. 

Entendemos, na verdade, que o Moda Center é o produto do esforço de décadas de 

desenvolvimento produtivo e econômico de um município, Santa Cruz do Capibaribe, e 

compreende apenas uma pequena parcela de tempo decorrido desde os primeiros 

passos de formação daquela estrutura produtiva, por tanto, ela nos ajuda a traduzir em 

números e orientações espaciais, atualmente, todo um processo maior que lhe 

antecedeu.   

 Também é importante indicar aqui que não se pretende realizar um estudo 

minucioso sobre a indústria de artigos do vestuário, mas sim descrever a participação 

relativa do município de Santa Cruz do Capibaribe, em relação ao conjunto deste 

segmento para o estado de Pernambuco, região Nordeste e para o Brasil, através de 

alguns indicadores, como veremos. Assim, indicando a posição atual da estrutura 

produtiva deste pequeno município da região semiárida do Agreste Pernambucano, que 

passou por transformações importantes ao longo das últimas décadas, tornando-se um 

dos municípios mais importantes para a cadeia produtiva do seguimento de produção de 

artigos do vestuário no Brasil. 

 

5.2.1 Perfil atual da estrutura produtiva do setor de confecções baseado no Moda Center 

Santa Cruz, em Santa Cruz do Capibaribe. 

 

O retrato que descreve o ambiente de comercialização, baseia-se em uma 

pesquisa organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio 

Ambiente de Santa Cruz do Capibaribe (Ver Ficha Técnica: Anexo 3), da qual o autor 

deste trabalho foi um dos participantes, tendo sido um dos responsáveis pelas tarefas de 

coletar, tabular e organizar os dados da pesquisa. 

 A estrutura atual do Moda Center, que hoje é considerado o maior centro 

atacadista de confecções do Brasil, possui 10.000 (dez mil) pontos de comercialização, 

em sua maioria boxes, e lojas cujo movimento estimado em dias de feira é de cerca de 

150.000 (cento e cinquenta mil) pessoas, em uma estrutura que também conta com 
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estacionamento para 6.000 (seis mil) veículos, rede de hotéis e dormitórios, restaurantes 

e lanchonetes distribuídas em 6 (seis) praças de alimentação.21 

 A pesquisa demonstrou que dos empreendedores que vendem suas mercadorias 

no Moda Center, conforme apresentado na Figura 2, 59% produzem os próprios produtos 

que comercializam, 25% dizem-se revendedores, ou seja, são os comerciantes que 

compram o produto já totalmente acabado e revendem em boxes ou lojas do Moda Center 

e, 16% dos comerciantes são representantes, ou seja, são os que compram o produto 

sob consignação, geralmente,22geralmente de produtores e marcas de outras regiões do 

país. Modalidades estas últimas, comuns entre os que pretendem se lançar na atividade 

de vendas no Moda Center e não possuem tanta experiência na produção ou porque 

pretendem observar às condições para empreender. 

 

Figura 2. Perfil da atividade comercial dos empreendedores que atuam no Moda Center 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe (2013). 
  

Outro resultado interessante diz respeito a origem dos produtos comercializados, 

mais especificamente, de quais países são oriundos os produtos. Conforme indicado na 

 
21. Informações disponíveis em: http://www.modacentersantacruz.com.br/o-parque.php 

22. A venda sob consignação diz respeito, por exemplo, a uma modalidade de comercialização onde aquele 
que vende alguma mercadoria, a obtém de outrem sob a condição de representante da marca que produz 
algum produto, sem que o vendedor seja o produtor daquele item. Ainda, pode se estabelecer condições 
de fornecimento exclusivo ou mesmo com a possibilidade de devolução dos itens não comercializados em 
um determinado período de tempo, conforme estabelecido em contrato ou acordo entre as partes.  
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Figura 3, 97% dos produtos são oriundos do Brasil, 2% são importados da China, e outros 

1% são de outras nacionalidades.  

 O fato que mais chama atenção nesta informação é que em tempos de domínio 

da China no mercado mundial de produtos manufaturados em função de seu alto nível 

de produtividade e competitividade, alcançados nas últimas décadas do século XX e no 

atual, como é, também, o caso dos produtos de artigos do vestuário, ainda haja um 

percentual tão elevado de produtos nacionais na composição global dos produtos de 

artigos de confecções comercializados no Moda Center. E isto pode ser explicado por 

diversos fatores peculiares que caracterizam a estrutura econômica do Polo de 

Confecções do Agreste de Pernambuco, como os apontados por instituições como o 

SEBRAE, que indica que os índices de informalidade ainda beirando 80%23 dos 

empreendimentos. Isto acaba se transformando em uma espécie de barreira de proteção 

de mercado para a produção local, tornando os produtos mais competitivos quanto aos 

preços e, também, devido ao fato de este mercado ser voltado, principalmente, para 

consumidores de baixa renda da própria região Nordeste do Brasil, cujo preços costumam 

ser baixos. Isto levando em consideração também que este ambiente produtivo teve seu 

início na década de 1940, portanto, tendo formado na região uma tradição cultural 

extremamente impregnada no seio da sociedade, quanto às formas e os meios de 

produção, além de contar com a fidelização de pequenos varejistas que há muitos anos 

dirigem-se para aquela região para realizarem suas compras, inclusive, disseminando as 

informações sobre as condições dos produtos, preços e qualidade dos mesmos, 

fortalecendo a sustentação do ambiente produtivo. 

 Quando consideramos apenas a distribuição nacional da origem dos produtos que 

são comercializados no Moda Center, observa-se 93% é oriunda do estado de 

Pernambuco, 4,10% advém do estado da Paraíba, 1,20% do estado de São Paulo, 0,32% 

do Ceará, 0,31% de Minas Gerais, 0,20% de santa Catarina, com os demais estados 

brasileiros contribuindo com somente 0,87% do total, conforme demonstrado na Figura 

4.  

 
23. SEBRAE (2012), disponível em: 
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Estudo%20Economico%20do%20APL%20d
e%20Confeccoes%20do%20Agreste%20-%20%2007%20de%20MAIO%202013%20%20docx.pd 
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Assim podemos, por exemplo, verificar que cerca de 97,42% do total de produtos 

da feira de confecções do Moda Center, tem sua origem na própria região Nordeste do 

Brasil. Demonstrando que a estrutura produtiva do Polo de Confecções é, 

predominantemente, geradora de empregos e renda localmente, e tornou-se uma 

alternativa laboral extremamente inclusiva e geradora de riquezas em uma região 

extremamente complexa do país, dada suas características históricas de 

desenvolvimento econômico, baseado nas culturas agrárias, justamente em uma das 

áreas mais secas quanto à disponibilidade de recursos hídricos e precipitação 

pluviométrica do país.       

 

Figura 3. Empreendedores por País de Origem dos produtos comercializados. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe (2013). 

 

Para termos uma ideia mais clara do processo de crescimento gerado pela 

expansão das oportunidades favorecidas pela produção de confecções nesta região, 

dados do SEBRAE, por meio do Estudo Econômico do Arranjo Produtivo Local de 

Confecções do Agreste Pernambucano, realizado em 2012, apontam que a população 

das cidades que compunham o Polo, sé em Pernambuco, era de cerca de 667.000 

(seiscentos e sessenta e sete mil) habitantes, o que representava à época, 8% da 

população do estado. Em 2009, o produto interno bruto desta estrutura produtiva e de 

comercialização de confecções, girava em torne de R$ 3,9 bilhões, o que representava 

aproximadamente, 5% do produto interno bruto do estado de Pernambuco, ressaltando, 
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ainda, por exemplo, que entre o ano de 2000 e 2010, a população dos municípios que 

compõem o Polo, teve um crescimento de 27%, enquanto o PIB crescera 56% neste 

mesmo período. Números que superam o crescimento populacional e da economia do 

Brasil e da própria região Nordeste24. 

 
 

Figura 4. Origem dos Produtos Nacionais Comercializados no Moda Center. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe (2013). 

 

 Dados obtidos a partir da pesquisa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Agricultura e Meio Ambiente de Santa Cruz do Capibaribe, indicaram que atualmente são 

54 os municípios com empreendedores que comercializam mercadorias no Moda Center, 

ou seja, considerando que os principais pontos de comercialização das mercadorias de 

confecções são as feiras das cidades de Santa Cruz do Capibaribe, com o Moda Center, 

no município vizinho, Toritama, e em Caruaru, cujos empreendedores são praticamente 

os mesmos, podemos inferir que o Polo de Confecções é constituído por estas 54 

cidades, aproximadamente. Sendo 38 municípios do estado de Pernambuco e 16 da 

Paraíba. Estas cidades são apresentadas na Figura 5, que indica não apenas quais são, 

 
24. Informações disponíveis em: 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Estudo%20Economico%20do%20APL%20d

e 
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mas também o ranking com a ordem crescente da posição referente a quantidade de 

comerciantes que atuam no Moda Center, por cidade. 

 

Figura 5. Ranking dos Municípios com Empreendedores no Moda Center 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe (2013). 
  

Já a Figura 6, demonstra-nos esta ordem indicando a posição geográfica destas 

cidades no mapa do estado de Pernambuco e Paraíba. 

 

Figura 6. Mapa de participação: Empreendedores por Município 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe (2013). 
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Estando o município de Santa Cruz do Capibaribe ao centro do Mapa da Figura 6, 

podemos perceber que é a única cidade que apresenta um número superior a 2.500 (dois 

mil e quinhentos) empreendedores ou comerciantes, lembrando mais uma vez que é a 

cidade onde se iniciou a cultura da produção e comercialização de artigos de confecções 

na região.   

 Dando continuidade a apresentação do perfil atual do ambiente produtivo, agora 

comparando o tamanho desta estrutura com dados de empreendedorismo dos estados 

de Pernambuco e Paraíba, vemos, por exemplo, que 1 em cada 5 municípios do estado 

de Pernambuco possui alguém comercializando seus produtos no Moda Center, o que 

representa aproximadamente 20% dos municípios do estado, que são 185 ao todo, 

conforme apresenta a Figura 7. E quanto ao estado da Paraíba, que possui 223 

municípios, ao todo, há em ao menos 7% dos municípios, um empreendedor que 

comercializa seus produtos no Moda Center, conforme podemos ver na Figura 8.    

 
Figura 7. Proporção da quantidade de empreendedores que atuam no Moda Center em 
relação a quantidade de empreendedores total do estado de Pernambuco, à época da 
pesquisa. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe (2013). 
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Figura 8. Percentual das cidades do estado da Paraíba, que possuem empreendedores 
que atua no Moda Center. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe (2013). 

 

Figura 9. Comparação da quantidade de cidades que possuem empreendedores que 
atuam no Moda Center e alguns estados do Brasil 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe (2013). 

 

Complementando este estudo, se comparado a alguns estados da Federação 

brasileira, a quantidade de cidades que possuem empreendedores que atuam no Moda 

Center - ou seja, com pessoas que de alguma maneira produzem e tiram seu sustento 
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desta estrutura de comercialização, cujo ambiente produtivo se difundiu em 54 cidades - 

é superior a quantidades de municípios que possuem, como podemos observar na Figura 

9. Vemos que o estado de Rondônia possui 52 municípios, no Acre, 22, no Amapá, 16 e 

no estado de Roraima, 15. 

 

5.3 COMPARAÇÃO DO EMPREGO, NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E 

DISTRIBUIÇÃO DE SALÁRIOS GERADOS PELA INDÚSTRIA TÊXTIL EM SANTA 

CRUZ DO CAPIBARIBE, EM RELAÇÃO AOS EXISTENTES PARA PERNAMBUCO, 

REGIÃO NORDESTE E BRASIL, ENTRE OS ANOS DE 2002 A 2017  

   

Aqui apresentaremos dados obtidos da Relação Anual de Informações Sociais - 

RAIS – com um conjunto de dados sobre o emprego total, número de estabelecimentos 

e distribuição de salários considerando faixas tendo como base o salário mínimo de cada 

período, referentes a indústria de confecção de artigos do vestuário Santa Cruz do 

Capibaribe, comparadas as existentes para Pernambuco, região Nordeste e para o Brasil. 

Contudo, é indispensável considerar que segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE -, de 2013, aproximadamente 81,2% dos 

produtores de confecções em Santa Cruz do Capibaribe são informais25. Isto indica que 

os dados oficiais são subestimados, porém, mesmo assim, é possível perceber a 

importância desta estrutura produtiva para o município, visto sua participação relativa 

diante da composição global dos dados em relação a Pernambuco, região Nordeste e 

Brasil. 

 Para obter os dados sobre emprego, consideramos os seguintes campos de 

informações da Relação Anual de Informações Sociais, fornecidas pelo Ministério do 

Trabalho do Brasil: 

✓ RAIS Vínculo Id; 

 
25. Disponível em: 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Estudo%20Economico%20do%20APL%20d

e%20Confeccoes%20do%20Agreste%20-%20%2007%20de%20MAIO%202013%20%20docx.pdf  
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✓ Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 95), grupo= Confecção 

de Artigos do Vestuário; 

✓ Geográfico= Município; Unidade da Federação; 

✓ Faixa Remuneratória Média (SM). Aqui levantamos os dados para empregos com 

salários até 0,5 a 15 salários mínimos, para identificar a quantidade de 

trabalhadores da indústria de confecção.  

 

Quadro 2. Comparação do emprego na indústria de confecção de artigos do vestuário 
de SCC, em relação ao emprego nesse setor para o estado de Pernambuco. 

  
  %   

 Santa Cruz do Capibaribe SCC/PE  Pernambuco 

2002 1.009 10,40% 9.704 

2003 1.139 11,97% 9.519 

2004 1.346 12,64% 10.648 

2005 1.717 14,28% 12.023 

2006 2.153 16,42% 13.109 

2007 2.751 18,44% 14.916 

2008 2.742 17,40% 15.758 

2009 3.233 19,37% 16.695 

2010 3.884 19,89% 19.529 

2011 3.983 19,76% 20.155 

2012 4.321 19,52% 22.140 

2013 4.412 19,47% 22.666 

2014 4.527 19,66% 23.023 

2015 4.285 20,88% 20.518 

2016 4.062 21,97% 18.491 

2017 4.069 22,23% 18.303 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais.26 

 

No Quadro 2, que aponta a relação do emprego na indústria têxtil em Santa Cruz 

em relação ao emprego na indústria têxtil em Pernambuco, podemos verificar percentuais 

interessantes. Entre 2002 e 2017 a população de Santa Cruz do Capibaribe apresentava 

percentualmente apenas algo entre 1% e 1,10% da população do estado de 

 
26. Dados obtidos em: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/inicial.php 
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Pernambuco27, enquanto isso, representou, percentualmente, aproximadamente 17,77%, 

em média, do emprego formal gerado pela indústria de confecção de artigos do vestuário, 

mesmo sendo um ambiente com taxas de informalidade elevadas. Sendo que a partir de 

2015 já superava a barreira dos 20%, até o último ano do levantamento, 2017.   

 

Quadro 3. Comparação do emprego na indústria de confecção de artigos do vestuário 
de SCC, em relação ao emprego nesse setor para o conjunto da região Nordeste. 

    %   

   Santa Cruz do Capibaribe SCC/NE Nordeste 

2002 1.009 1,53% 65.894 

2003 1.139 1,77% 64.450 

2004 1.346 1,96% 68.532 

2005 1.717 2,37% 72.573 

2006 2.153 2,76% 77.954 

2007 2.751 3,04% 90.581 

2008 2.742 2,75% 99.716 

2009 3.233 3,10% 104.140 

2010 3.884 3,36% 115.718 

2011 3.983 3,57% 111.532 

2012 4.321 3,82% 113.025 

2013 4.412 3,88% 113.737 

2014 4.527 3,89% 116.340 

2015 4.285 4,06% 105.423 

2016 4.062 4,29% 94.643 

2017 4.069 4,39% 92.704 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais.28 
 

 Mesmo quando comparado ao conjunto da região Nordeste e para o Brasil, a 

indústria têxtil em Santa Cruz do Capibaribe apresentava resultados importantes, 

 
27. Informação disponível em: Informações Socioeconômicas Municipais: Santa Cruz do Capibaribe – 

Banco do Nordeste. Disponível em: 

https://www.bnb.gov.br/documents/80223/3022339/Santa+Cruz+do+Capibaribe.pdf/b8be6aa5-df62-c374-

fbcf-94e0b7428ed3     

28. Dados obtidos em: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/inicial.php 
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chegando a significar, por exemplo, 4,39% e 0,77%, respectivamente, no ano de 2017, 

conforme podemos ver no Quadro 3 e Quadro 4. 

 

Quadro 4. Comparação do emprego na indústria de confecção de artigos do vestuário 
de SCC, em relação ao emprego nesse setor para o Brasil. 

    %   

   Santa Cruz do Capibaribe SCC/BR Brasil 

2002 1.009 0,24% 418.191 

2003 1.139 0,27% 420.361 

2004 1.346 0,29% 463.269 

2005 1.717 0,35% 489.067 

2006 2.153 0,41% 519.637 

2007 2.751 0,49% 557.279 

2008 2.742 0,47% 583.258 

2009 3.233 0,54% 597.806 

2010 3.884 0,60% 647.010 

2011 3.983 0,62% 643.615 

2012 4.321 0,68% 635.680 

2013 4.412 0,69% 643.255 

2014 4.527 0,72% 632.533 

2015 4.285 0,75% 570.679 

2016 4.062 0,76% 537.812 

2017 4.069 0,77% 529.103 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais.29 

 

 Estes dados nos mostram o quão relevante a estrutura produtiva de artigos do 

vestuário é para o município de Santa Cruz do Capibaribe, colocando-o em posição 

importante quanto a participação de empregos na cadeia produtiva do segmento de 

produção de vestuário. Os quadros apresentados indicam, ainda, que houve uma 

elevação relativa de participação dos empregos do município em relação ao estado de 

Pernambuco, Nordeste e Brasil ao longo do período analisado, o que indica a capacidade 

resiliente da estrutura produtiva, que cresceu aproximadamente 10,32% em média no 

 
29. Dados obtidos em: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/inicial.php 
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período, considerando que os anos de 2015 e 2016, houve retração nos números, 

respectivamente de -5,35% e 5,20%. Mesmo assim, superando o crescimento percentual 

médio do estado de Pernambuco, 4,63%, da região Nordeste, 2,55% e Brasil, 1,72%, de 

acordo com os dados desta pesquisa.    

 Esta tendência de crescimento relativo da indústria de artigos de confecções 

também pode ser observada quando verificamos dados sobre o número de 

estabelecimentos do segmento industrial de confecções de artigos do vestuário. 

Considerando os dados para estabelecimentos obtido da Relação Anual de Informações 

Sociais, fornecidas pelo Ministério do Trabalho do Brasil, levantou-se a consulta de 

acordo com os seguintes campos de dados: 

✓ RAIS Estabelecimento Id; 

✓ Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 95 grupo= Confecção 

de Artigos do Vestuário; 

✓ Tipo de Estabelecimento= Cadastro Nacional de pessoa Jurídica (CNPJ). 

 

Assim, coletamos os dados para Santa Cruz do Capibaribe, depois para o estado de 

Pernambuco, para o conjunto dos estados da região Nordeste, ou seja, dados desse 

segmento para o Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Alagoas, Sergipe e Bahia, e por fim, para o Brasil. Os resultados deste levantamento, 

podemos verificar nos Quadros que analisaremos a seguir.    

O Quadro 5 demonstra que Santa Cruz do Capibaribe sempre representou um 

importante mercado produtor de artigos de confecções para o conjunto do estado de 

Pernambuco, sempre com participações relativas próximas a 20% desse mercado, tendo 

Santa Cruz apresentado um crescimento anual médio de aproximadamente 6,34% entre 

os anos de 2002 e 2017, contudo, levando em conta que entre os anos de 2015 e 2017, 

houve na verdade uma retração anual média de aproximadamente -3,13%. O número de 

estabelecimentos em Pernambuco cresceu à taxas de aproximadamente 5,91%, nesse 

período, portanto, um pouco inferir às taxas de Santa Cruz, fazendo com que a 

participação do município alcançasse o maior valor percentual em 2017,  21,23%, mesmo 

com uma sequência de três anos de retração, isso porque o estado retrocedeu cerca de 

-5,77%, entre 2015 e 2017 - em 2016 essa retração foi de -9,69%.  
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Quadro 5. Comparação do número de estabelecimentos na indústria de confecção de 
artigos do vestuário de SCC, em relação número de estabelecimentos para esse setor 
para Pernambuco. 

    %   

  Santa Cruz do Capibaribe SCC/PE Pernambuco 

2002 343 19,62% 1.748 

2003 386 20,43% 1.889 

2004 432 19,66% 2.197 

2005 538 19,30% 2.787 

2006 575 19,13% 3.006 

2007 623 20,84% 2.990 

2008 633 19,75% 3.205 

2009 691 20,71% 3.336 

2010 727 19,42% 3.743 

2011 794 18,83% 4.217 

2012 855 19,52% 4.380 

2013 884 19,26% 4.590 

2014 919 19,52% 4.708 

2015 897 19,50% 4.601 

2016 847 20,39% 4.155 

2017 835 21,23% 3.933 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais.30 

 

 O Quadro 6 nos traz a comparação relativa do número de estabelecimentos 

industriais de confecção de artigos do vestuário de Santa Cruz em relação à região 

Nordeste. Tendo a região alcançado um crescimento anual médio de aproximadamente 

2,28% no período, a participação relativa de Santa Cruz evoluiu consistentemente ao 

longo do tempo, saindo de apenas 3,62% no primeiro ano da análise, para 6,44% em 

2017. É preciso considerar, no entanto, que assim como no caso de Pernambuco, o 

número de estabelecimentos no Nordeste encolheu consideravelmente, agora entre 2014 

e 2017, ou seja, 4 anos seguidos de retração, com um resultado médio anual de 

aproximadamente 4,47%, permitindo que Santa Cruz obtivesse esse aumento na 

comparação.   

 
30. Dados obtidos em: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/inicial.php 
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Quadro 6. Comparação do número de estabelecimentos na indústria de confecção de 
artigos do vestuário de SCC, em relação número de estabelecimentos para esse setor 
para a região Nordeste. 

    %   

  Santa Cruz do Capibaribe SCC/NE Nordeste 

2002 343 3,62% 9.474 

2003 386 3,92% 9.841 

2004 432 3,97% 10.876 

2005 538 4,39% 12.256 

2006 575 4,34% 13.254 

2007 623 4,92% 12.673 

2008 633 4,70% 13.464 

2009 691 4,96% 13.934 

2010 727 5,13% 14.183 

2011 794 5,25% 15.135 

2012 855 5,67% 15.074 

2013 884 5,67% 15.586 

2014 919 6,00% 15.325 

2015 897 6,02% 14.893 

2016 847 6,22% 13.611 

2017 835 6,44% 12.958 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais.31 

 

 O fenômeno de crescimento relativo apresentado até aqui, também se repetiu 

quando da comparação com o país, como podemos verificar no Quadro 7. Santa Cruz 

saiu de 0,45% do número de estabelecimentos de industrias de artigos do vestuário em 

2002, para 0,99% em 2017. Nesse período, o país obteve um crescimento anual médio 

de aproximadamente 0,72%, ou seja, bem abaixo do apresentado por Santa Cruz, e 

também nos anos de 2014 a 2017, sofreu um decréscimo anual médio de 

aproximadamente -4,79%. 

 As indicações que realizamos a partir dos dados apresentados, nos mostram que 

houve um crescimento do setor de confecções no país nas décadas que compreendem 

o início dos anos 2000, até 2017, porém, com o mercado produtivo de Santa Cruz 

 
31. Dados obtidos em: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/inicial.php 
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crescendo ainda mais que o conjunto do estado de Pernambuco, Nordeste e do Brasil. 

Tanto no que diz respeito a geração de empregos como no número de estabelecimentos. 

No entanto, há de se considerar que o ganho percentual relativo observado nos últimos 

anos da série apresentada, todos obtiveram resultados negativos, fruto da crise 

econômica pela qual passou o país, cujo repercussão englobou o mercado industrial de 

confecção de vestuário, sendo que Santa Cruz conseguiu, até então, resistir melhor ao 

momento de retração do setor, conforme os números. Um dos possíveis fatores que 

contribuíram para a diminuição dos impactos contracionistas no setor em Santa Cruz, 

pode estar relacionado as características que citamos previamente ao adentrarmos nesta 

seção, o fato de o mercado produtor do município ser fortemente informal, como 

indicamos, segundo o SEBRAE, 80% do ambiente produtivo em Santa Cruz é informal.   

 

Quadro 7. Comparação do número de estabelecimentos na indústria de confecção de 
artigos do vestuário de SCC, em relação número de estabelecimentos para esse setor 
no Brasil. 

    %   

  Santa Cruz do Capibaribe SCC/BR Brasil 

2002 343 0,45% 76.936 

2003 386 0,49% 78.935 

2004 432 0,52% 82.983 

2005 538 0,61% 88.457 

2006 575 0,63% 91.538 

2007 623 0,69% 89.855 

2008 633 0,68% 93.601 

2009 691 0,71% 97.423 

2010 727 0,72% 100.364 

2011 794 0,77% 103.521 

2012 855 0,84% 102.294 

2013 884 0,86% 103.069 

2014 919 0,92% 99.869 

2015 897 0,94% 95.826 

2016 847 0,95% 89.275 

2017 835 0,99% 84.661 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais.32 
 

32. Dados obtidos em: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/inicial.php 
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 Considerando que grande parte do mercado produtor santa-cruzense é informal, 

a capacidade de produzir com custos mais competitivos pode ser a explicação entender 

os resultados analisados, pois isto pode torna-se uma força momentânea de resistência 

diante da crise, algo que deve ser acompanhado nos próximos anos. No entanto, essa 

característica pode não ser a única explicação plausível no que diz respeito a esta 

resiliência relativa da estrutura produtiva de confecção de artigos do vestuário em Santa 

Cruz, fatores como as condições de trabalho e renda da região na qual o município se 

encontra, pode contribuir para sustentar esse fato.  

 Na revisão bibliográfica realizamos um apanhado teórico sobre a obra de 

Gottdiener (1997), e a construção de um pensamento que aqui se apresenta como 

fundamental meio de compreensão dos resultados apresentados. Não só para 

entendermos como essa estrutura produtiva passou a existir e obteve êxito em uma 

região distante dos grandes centros econômicos do país, e mesmo do estado em que se 

encontra, pois em áreas mais afastadas e menos fiscalizadas, mas também combinado 

com os efeitos da pobreza e falta de oportunidades de trabalho em uma região com 

contingente populacional considerável, o semiárido nordestino, estavam dadas as 

condições para a proliferação da estrutura produtiva, ou seja, um ambiente extremamente 

adequado para o processo de reprodução do capital industrial de um setor que não exige 

elevada especialização, e tem na mão de obra barata e abundante, um forte instrumento 

potencializador. 

 Então, em tese, um dos fatores que contribuem para o fortalecimento do processo 

de reprodução do capital seriam os baixos salários em um ambiente pouco ou quase 

nada regulado. Como poderemos ver a seguir, Santa Cruz do Capibaribe tem sido um 

ambiente fértil para este processo, uma vez que os salários do setor de produção de 

confecções situa-se em patamares baixos. O Gráfico 1, apresenta a distribuição de 

rendimentos dos trabalhadores das indústrias de confecção de artigos do vestuário para 

Santa Cruz do Capibaribe entre os anos de 2002 a 2017, tendo como base de 

comparação o salário mínimo de cada um dos anos.            

 Para obter os dados sobre a distribuição dos salários, consideramos os seguintes 

campos de informações da Relação Anual de Informações Sociais, fornecidas pelo 

Ministério do Trabalho do Brasil: 
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✓ RAIS Vínculo Id; 

✓ Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 95), grupo= Confecção 

de Artigos do Vestuário; 

✓ Geográfico= Município; Unidade da Federação; 

✓ Faixa Remuneratória Média (SM). Aqui levantamos os dados para empregos com 

salários de até 0,5 a 15 salários mínimos.  

 

Gráfico 1. Distribuição de rendimentos por faixas de ganhos, baseados no salário 
mínimo de cada ano para 2002 a 2017, dos trabalhadores da indústria de confecção de 
artigos do vestuário em Santa Cruz do Capibaribe. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais.33 
  

Como podemos observar, as curvas que representam ganhos entre 0,51 a 1,00 e 

a de 1,01 a 1,50 salários mínimos, são as que representam o maior percentual (Ver Anexo 

4) na distribuição dos salários, além de serem as faixas que apresentam a maior evolução 

na série, sobretudo da faixa entre 1,01 e 1,50 cujo escala está relacionada com o lado 

direito do eixo das coordenadas no Gráfico 1, que representa, na média do período, 

85,38% dos salários.  

Quando consideramos as faixas correspondentes a 0,51 a 1,00, 1,01 a 1,50, 1,51 

a 2,00 e 2,01 a 3,00 temos 97,38% do total de salários, sendo que a faixa entre 2,01 a 3 

 
33. Dados obtidos em: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/inicial.php 
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até 3,00 compreendem apenas 1,57% dos salários recebidos na indústria de confecções, 

com as demais faixas, principalmente a partir de 3,01 salários, são pouco representativas, 

pois não passam de 0,78% do total. Ainda é imprescindível ponderar que estes são dados 

oficiais, ou seja, abrangem o conjunto das empresas formais, e uma vez que a maior 

parte dos estabelecimentos, e consequentemente dos empregos gerados são informais, 

é possível subtender que trata-se de um ambiente produtivo baseado na distribuição de 

baixos salários.      
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CONCLUSÕES 

 

O conjunto das discussões e dados analisados no presente trabalho nos permite 

chegar a algumas conclusões importantes sobre a evolução e atual cenário do ambiente 

produtivo da indústria de confecções de artigos do vestuário em Santa Cruz do 

Capibaribe. Primeiramente que, apesar das condições adversas relacionadas ao clima 

seco e baixos níveis de desenvolvimento econômico em relação a outras regiões do país, 

dentre outras características como persistência histórica da pobreza em boa parte do 

interior da região Nordeste do Brasil, sobretudo nas regiões do semiárido e das formas 

de dominação econômica e política que privilegiaram poucos donos de terras e 

detentores do poder político na região, conforme bem indicado por Oliveira (1981), o 

município de Santa Cruz do Capibaribe, é um exemplo de superação e resiliência 

extraordinário de empreendedores e trabalhadores que com poucos recursos e 

especialização para o trabalho, superaram várias barreiras e tornaram aquela região em 

um dos maiores Polos de industriais do segmento de confecções do vestuário do Brasil. 

Em um ambiente extremamente complexo, fez nascer uma experiência bem-

sucedida de negócios, que pela sua dimensão e dinamismo apresentados ao longo dos 

últimos quase 80 anos, tem transformado o semiárido nordestino em uma potência 

industrial quase que impensável na região Nordeste. Forjado pelo trabalho de antigos 

agricultores e pecuaristas que enfrentaram as situações adversas da região, tanto a seca 

como as crises econômicas que tornara a vida do sertanejo, ou melhor, do agrestino, 

extremamente dura e com poucas perspectivas quanto ao seu bem-estar, qualidade de 

vida e na obtenção de sustento para si e para sua família. Não obstante, foi imprescindível 

o apoio das iniciativas governamentais modificaram a organização produtiva do país. 

Adotando diversas medidas de estímulos ao crescimento econômico, baseadas 

principalmente na industrialização, e com importante função das políticas de superação 

dos atrasos das regiões mais desfavorecidas, como no caso do Nordeste, como a partir 

da criação da SUDENE. Principalmente, pelas mãos das bravas mulheres que, 

altivamente, romperam barreiras e tomaram as rédeas dos seus destinos, dando início e 
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fazendo prosperar negócios com suas mãos e pés hábeis, suados e calejados de tanto 

operar as máquinas de costura para produzir a moda agrestina que conquistaria o Brasil.  

Por outro lado, às condições de existência desta estrutura produtiva, parece estar 

relacionada a sua própria condição de precariedade quando consideramos a organização 

do trabalho existente e as próprias características concernentes às condições de vida 

circundadas de pobreza e escarces de quase tudo, recursos hídricos, educação e formas 

históricas de exploração do trabalho nos ciclos da cana de açúcar, pecuária e algodão. 

Ao citar a obra de Gottdiener (1997), neste trabalho, nos chamou atenção principalmente 

uma tendência que o mesmo explica sobre o processo de desenvolvimento de segmentos 

industriais que demandam mão de obra pouco especializada e um ambiente desregulado, 

não por decisão política e econômica, como é o caso do ambiente industrial em Santa 

Cruz do Capibaribe, mas por tratar-se de uma região desprovida da presença da 

organização estatal, e mesmo em função de suas carências, como citamos 

anteriormente. Condições férteis para proliferação da indústria de confecções, assim 

como lá nos Estados Unidos, como ele apontou, fenômeno este que parece se replicar 

em quase todo o mundo onde há o trabalho na confecção de artigos do vestuário.  

Ainda é preciso alertar que as condições apresentadas nos quadros da presente 

pesquisa, como os dados para empregos, número de estabelecimentos, além da 

distribuição dos salários, indicam que por mais que haja um crescimento persistente 

quanto a sua evolução em relação aos dados para o estado de Pernambuco, a região 

Nordeste e para o Brasil, esta resiliência do setor de indústria de confecções se sustenta, 

em grande parte, pela distribuição de baixos salários e níveis de informalidade 

consideráveis, o que pode comprometer o futuro do desenvolvimento econômico e social 

da região. Segundo informações do Banco do Nordeste (2016)34, entre o ano 2000 e 

2016, a população do município aumentou cerca de 75,55%, com crescimento anual de 

aproximadamente 4,02% entre 2000 e 2010, e 2,85% entre 2011 2 2016, superando o 

crescimento do estado de Pernambuco e do Brasil no mesmo período. O que deve 

 
34 Dados disponíveis em: 
https://www.bnb.gov.br/documents/80223/3022339/Santa+Cruz+do+Capibaribe.pdf/b8be6aa5-df62-c374-fbcf-
94e0b7428ed3 
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implicar em pressões cada vez maiores sobre os serviços públicos, e necessidade de 

avanços nos investimentos e crescimento econômico ao longo dos próximos anos para 

sustentar esta estrutura, com o desfio do contexto de crise nos investimentos públicos, 

escarces de recursos hídricos e crise econômica do país e no estado.  

Em última análise, esse contexto nos remete ao fenômeno de expansão do 

processo de reprodução do capital, onde costumeiramente e concomitantemente, no 

momento de crescimento, há exploração dos trabalhadores e um processo de atração de 

trabalhadores que retroalimenta a condição necessária para o crescimento do próprio 

capital. Que a medida em que encontra barreiras de proteção ao trabalho, busca outras 

áreas para se expandir, o que também pode explicar o próprio transbordamento da 

estrutura produtiva para outros municípios no entorno de Santa Cruz do Capibaribe, que 

oferecem condições de trabalho com menos restrições de fiscalização, dentre outras 

restrições, e reforçam a necessidade de manter uma das principais características da 

estrutura econômica, o elevado índice de informalidade.   

Enfim, as idiossincrasias peculiares a esta região no semiárido nordestino, podem, 

então, nos ajudar a entender os registros das elevadas taxas de informalidade dos 

estabelecimentos e, por consequência, do mercado de trabalho, e principalmente, da 

distribuição de salários aos homens e mulheres que no passado, encontraram na 

indústria de confecções, uma saída para fugirem da sina de buscarem em terras 

longínquas, nas capitais litorâneas dos estados nordestinos, ou na região Sudeste, 

sobretudo em São Paulo, como foi o caminho de muitos. Seria a confecção quase que 

uma panaceia que resolveria os problemas da precariedade e da pobreza, cuja luta é 

diária e se traduz nas longas jornadas de trabalho, no trabalho familiar que envolve do 

idoso à criança, que antes mesmo de ser alfabetizada já sabe segurar uma tesoura e 

brinca de unir peças de tecidos simulando o ato da costura na confecção.  

 É inegável que o ambiente produtivo da terra das confecções, Santa Cruz do 

Capibaribe, ajudou a transformar a paisagem e o cotidiano das pessoas, antes 

acostumadas a labuta na terra, ao pastoril de animais e em outras atividades comuns 

àquela região ao longo dos séculos. A cada dia que passa, edifícios surgem ao lado de 

casas simples, e ambos dividem espaços com os galpões cheios de máquinas de 
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costuras e equipamentos para a confecção da moda do Agreste. Isto quando não são as 

próprias casas organizadas de modo a caberem os móveis, eletrodomésticos e utensílios 

comuns às casas das pessoas, como em qualquer outro lugar do mundo, desde que 

antes caibam as máquinas e demais equipamentos destinados a produção manufatureira 

da confecção, criando hábitos e moldando a vida das pessoas, que chegam a confundir 

os processos de produção com o cotidiano da convencia no lar, e de tão entrelaçados, 

tornaram-se naturais, tornando-se indissociável da vida de boa parte do povo santa-

cruzense.        
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ANEXOS 

 
Anexo 1. História de Pernambuco 

O Início 

Em 1501, quando a expedição do navegador Gaspar de Lemos fundou feitorias no 

litoral da colônia portuguesa, na recém descoberta América, teve início o processo 

de colonização de Pernambuco, uma das primeiras áreas brasileiras a ter ativa 

colonização portuguesa. 

 

Entre os anos de 1534 e 1536, Dom João III, então rei de Portugal, instalou o 

sistema de Capitanias Hereditárias no Brasil, que consistia na doação de um lote 

de terras, chamado Capitania, a um Donatário (português), a quem caberia explorar, 

colonizar as terras, fundar povoados, arrecadar impostos e estabelecer as regras 

do local. Dentre os primeiros 14 lotes distribuídos por D. João III estava a Capitania 

de Pernambuco, ou Capitania de Nova Lusitânia, como seu Donatário, Duarte 

Coelho, a batizou. Dessa forma, em 1535, Duarte Coelho se estabeleceu no local 

onde fundou a vila de Olinda e espalhou os primeiros engenhos da região. Até 

então, os ocupantes do território eram os índios Tabajaras. 

 

A Colônia 

No período colonial, Pernambuco torna-se um grande produtor de açúcar e durante 

muitos anos é responsável por mais de metade das exportações brasileiras. 

Pernambuco torna-se a mais promissora das capitanias da Colônia Portuguesa na 

América. Tal prosperidade chamou a atenção dos holandeses, que, entre 1630 e 

1654, ocuparam toda a região, sob o comando da Companhia das Índias Ocidentais, 

tendo como representante o Conde Mauricio de Nassau, que por ter incendiado 

Olinda, estabeleceu-se no Recife, fazendo-a capital do Brasil holandês. Nassau traz 

para Pernambuco uma forma de administrar inovadora. Realiza inúmeras obras de 

urbanização, amplia a lavoura da cana e assegura a liberdade de culto. 
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No período holandês, é fundada no Recife a primeira sinagoga das Américas. 

Amante das artes, Nassau tem na sua equipe inúmeros artistas, como Frans Post 

e Albert Eckhrout, pioneiros na documentação visual da paisagem brasileira e do 

cotidiano dos seus habitantes. 

 

A partir de 1645, teve início um movimento de luta popular contra o domínio 

holandês de Pernambuco: a Insurreição Pernambucana. A primeira vitória 

importante dos insurretos se deu no Monte das Tabocas, hoje localizado no 

município de Vitória de Santo Antão, onde 1.200 insurretos mazombos munidos de 

armas de fogo, foices, paus e flechas derrotaram numa emboscada 1.900 

holandeses bem armados e bem treinados. Foram quase 10 anos de conflito, com 

destaque para as duas Batalhas de Guararapes, até que em janeiro de 1654 os 

holandeses se renderam. O movimento foi um marco importante para o Brasil, tanto 

militarmente, com a consolidação das táticas de guerrilha e emboscada, quanto 

sócio politicamente, com o aumento da miscigenação entre as três raças (negro 

africano, branco europeu e índio nativo) e o começo de um sentimento de 

nacionalidade. 

 

A ocupação dos holandeses fez Recife prosperar, onde se estabeleceram muitos 

comerciantes e mascates, enquanto Olinda continuava a ser o reduto dos senhores 

de engenho. Devido a divergências quanto à demarcação de novas vilas, em 1710, 

os moradores de Olinda invadem o Recife, dando início a chamada Guerra dos 

Mascates. O líder da ocupação, Bernardo Vieira de Melo entrou para a história 

quando sugeriu que Pernambuco se tornasse uma república. Essa foi a primeira vez 

que se falou em república no país. O conflito só terminou com a chegada, em 1711, 

do novo governador da região. 

 

O Império 

Em 1817, Pernambuco tentou proclamar-se independente de Portugal, mas o 

movimento foi derrotado. A Revolução Praeira, em 1848, questionava o regime 

monárquico, e já pregava a República. Joaquim Nabuco, um dos maiores símbolos 
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do Abolicionismo, iniciou a pregação das ideias no Recife. Os pernambucanos se 

orgulham de sua participação altiva na História do Brasil, sempre mantendo altos 

ideais libertários. 

 

A República 

Com o advento da República, Pernambuco procura ampliar sua rede industrial, mas 

continua marcado pela tradicional exploração do açúcar. O Estado moderniza suas 

relações trabalhistas e lidera movimentos para o desenvolvimento do Nordeste, 

como no momento da criação da Sudene. A partir de meados da década de 60, 

Pernambuco começa a reestruturar sua economia, ampliando a rede rodoviária até 

o sertão e investindo em polos de investimento no interior do Estado. Na última 

década, consolidam-se os setores de ponta da economia pernambucana, sobretudo 

aqueles atrelados ao setor de serviços (turismo, informática, medicina) e 

estabelece-se uma tendência constante de modernização da administração pública. 

Fonte: Governo do estado de Pernambuco35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
35. Informações disponíveis em: http://www.pe.gov.br/conheca/historia/ 



134 
 

Anexo 2. Carta que o Srº Barroso escreveu em 2017, descrevendo sua contribuição 
enquanto gerente do Banco do Brasil S/A nos anos de 1970, para o financiamento das 
máquinas industriais para os pequenos produtores de confecções em Santa Cruz do 
Capibaribe. 
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Fonte: Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Cruz do Capibaribe. 
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Anexo 3. Ficha Técnica do Estudo: As Fronteiras da Atividade Empreendedora 
Baseada no Moda Center Santa Cruz. 

- Nome do Estudo: As Fronteiras da Atividade Empreendedora Baseada no Moda 
Center Santa Cruz; 

- Realização: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio 
Ambiente de Santa Cruz do Capibaribe-PE; 

- Coordenação Geral: Bruno Bezerra (Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Agricultura e Meio Ambiente); 

- Equipe Responsável: Bruno Bezerra (Secretário), José Alvino de Lima Neto 
(Gerente do Comércio, Turismo, Tecnologia da Informação e Serviços) e Wilker 
Farias (Gerente da Indústria, Qualificação e Empreendedorismo); 

- Apoio: SENAI, Moda Center Santa Cruz e CDL Santa Cruz do Capibaribe 

- Data da coleta de dados: maio de 2013 

- Tipo: Quantitativa 

- Amostragem: 5.076 questionários 

- Coleta de dados: Wilker Farias, coordenando alunos do SENAI - Santa Cruz do 
Capibaribe, dos cursos de Técnico em Administração, Técnico em Vestuário e 
Técnico em Produção de Moda; 

- Tabulação: Wilker Farias e José Alvino, coordenando alunos do Laboratório de 
Informática do SENAI Santa Cruz do Capibaribe 

- Processamento de dados, ilustrações e mapas: José Alvino e Bruno Bezerra 

- Texto: Bruno Bezerra 

- Revisão final: Professora Fabiana Ferreira (UFRPE) e Elinaldo Ventura 
(Gerente de Marketing do Moda Center Santa Cruz) 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente de Santa Cruz do 
Capibaribe.  
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Anexo 4. Distribuição percentual dos salários dos trabalhadores da indústria de artigos 
de confecções de artigos do vestuário em Santa Cruz do Capibaribe de 2002 a 2017.  

(continua) 

 
 

(conclusão) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais.36 

 
36. Dados obtidos em: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/inicial.php 

Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

SM

Até 0,5 0,0% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%

0,51 a 1,00 5,7% 3,6% 3,7% 5,1% 5,0% 8,0% 10,5% 11,6%

1,01 a 1,50 77,3% 83,6% 86,9% 86,3% 88,3% 87,8% 85,8% 85,3%

1,51 a 2,00 13,4% 9,3% 6,5% 6,5% 5,6% 3,2% 2,6% 1,9%

2,01 a 3,00 2,8% 2,5% 1,9% 1,2% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

3,01 a 4,00 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

4,01 a 5,00 0,4% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5,01 a 7,00 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

7,01 a 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

10,01 a 15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ñ class 0,0% 0,1% 0,4% 0,5% 0,3% 0,1% 0,3% 0,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SM

Até 0,5 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,4% 0,7% 0,6% 0,7%

0,51 a 1,00 14,0% 6,5% 7,4% 5,9% 6,1% 7,2% 7,3% 6,2%

1,01 a 1,50 82,7% 89,7% 87,2% 86,8% 85,2% 84,3% 84,1% 84,8%

1,51 a 2,00 2,3% 2,4% 3,6% 3,5% 4,6% 4,2% 4,1% 4,4%

2,01 a 3,00 0,5% 0,9% 0,9% 2,1% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3%

3,01 a 4,00 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3%

4,01 a 5,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%

5,01 a 7,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%

7,01 a 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

10,01 a 15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ñ class 0,3% 0,4% 0,6% 0,3% 0,6% 0,7% 1,0% 0,9%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


