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Arranjos locais entre produtores impulsionam a economia da região e incrementam o 
faturamento do setor têxtil  
 
Os estados do Nordeste buscam ampliar a competitividade e se consolidar como um pólo 
produtor de moda. No ano passado, com um faturamento de U$$ 9,5 bilhões no setor têxtil e 
de confecções, a região foi responsável por 20,5% das receitas totais do país, que somaram 
US$ 46 bilhões. No ano anterior, o Nordeste respondera por R$ 8,2 bilhões. A região ocupa o 
terceiro lugar no ranking nacional, perdendo para Sudeste e Sul, mas com planos de ganhar 
posição. Para isso, os estados começaram a buscar recursos. 
 
Na capital baiana, os investimentos no setor vieram do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), que, desde 2003, aposta nos Arranjos Produtivos Locais (APL) para 
impulsionar regiões mais carentes. O investimento foi de US$ 10 milhões, segundo Tatiana 
Torres, coordenadora do APL de confecções de Salvador. Para vencer a concorrência, o estado 
contratou uma consultoria espanhola para analisar a indústria do vestuário. 
 
Como propôs a consultoria, as confecções baianas deveriam apostar no design e na inovação 
para se destacar. Hoje, a APL de Salvador conta com mais de 130 empresas cadastradas no 
programa, grande parte delas produtoras de lingerie, que correm atrás do posto do Ceará, 
segundo maior produtor de lingerie do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro. Mesmo sem uma 
exportação expressiva, a APL baiana aposta no mercado exterior, principalmente nos países 
emergentes que começam a se interessar pela moda brasileira voltada para a classe C. 
 
O Ceará também tem ambições maiores para o setor têxtil. Em setembro, o estado lançou o 
Polo Moda Ceará, um evento inspirado no São Paulo Fashion Week e no Rio Summer, feito pelo 
Sinditêxtil com apoio do Sebrae. A idéia consolidar o estado como produtor de moda. Segundo 
dados do Sebrae, é possível ampliar em 8% a receita das empresas cearenses até dezembro 
de 2010. À frente de outros estados da região, já é tido como referência para lojistas de 
Angola e Cabo Verde. Segundo Ivan Bezerra, presidente do Sinditêxtil Ceará existe um voo 
diário de Cabo Verde para Fortaleza para atender a demanda dos africanos que buscam na 
cidade mercadorias com preço baixo e qualidade. "O grande sucesso da moda nordestina nos 
países africanos é o fato de termos um clima e cultura parecidos com os de lá". 
 
Em desenvolvimento 
 
Outro estado relevante na produção de moda é Pernambuco, maior fabricante de índigo do 
país, que abriga o Pólo Têxtil do Nordeste, construído no porto de Suape, com investimento 
inicial de USÍ 5 bilhões. E o jeans não é o único produto, com destaque também para os 
tecidos em algodão para o mercado interno. 
 
Em breve, o Rio Grande do Norte espera concorrer com Pernambuco pelas vendas dentro do 
país. A aposta do estado é a criatividade e qualidade e, por isso, o estilista mineiro Ronaldo 
Fraga foi convidado para auxiliar os fabricantes na parte de conceito e melhoria do produto. 
"Aqui em Natal, nossas confecções não têm a formalização de um APL. Das 60 empresas que 
monitoramos, escolhemos 10 para participar do projeto com o Ronaldo Fraga", afirma 
Auxiliadora Sales, gerente da unidade de indústria do Sebrae RN. 
 
O investimento, segundo a gerente, foi exatamente para agregar valor."O Nordeste produz 
coisa de qualidade, mas muitas vezes sem uma característica própria. Foi isso que buscamos 
com o projeto", afirma. O resultado da parceria foi um aumento de 100% nas vendas em 
comparação com 2008 e a participação em duas feiras nacionais e duas feiras internacionais 
na cidade de Paris. Em 2008 foram R$ 400 mil. Sinal de que a recomendação dada pela 
consultoria espanhola para Salvador vale para outros locais. 
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