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Resumo 
O presente trabalho apresenta o estudo de caso de um Banco de Desenvolvimento Regional 
que buscou vincular a concessão do crédito à indústria de confecções do estado do Ceará a 
um circuito de capacitação com treinamentos, referentes à estratégia, logística, controle 
financeiro e marketing de moda, em todos os níveis da empresa: produção, gerencial e 
executivo. A capacitação é apresentada como ferramenta de competitividade que incrementa 
a capacidade gerencial da empresa diminuindo o risco de insolvência e conseqüentemente o 
risco de crédito.     
Palavras chave: Capacitação, Confecções, Risco. 

1. Introdução 
A Indústria de Confecções representa no contexto cearense uma das principais 

atividades econômicas geradoras de emprego e renda. É considerado um setor de alto risco 
pela economia devido a vários fatores, como a alta rotatividade de mão-de-obra feminina, o 
rápido desgaste e obsolescência do maquinário, até questões mais complexas como ausência 
de padrão de qualidade, estratégias logísticas inadequadas, a falta de planejamento de 
demanda e o não controle de matéria-prima (ROCHA, 2002).  

A indústria de confecções atua em um mercado de concorrência perfeita 
(SANDRONI, 2002) pela quantidade de empresas participantes e sua pequena 
representatividade neste mercado e está situada entre dois oligopólios competitivos que são o 
setor têxtil e o comércio varejista. Denota-se, então, um certo achatamento do setor 
confeccionista devido ao seu pequeno poder de barganha em virtude da não integração de sua 
cadeia de suprimentos. 

O setor de confecções, dentre as indústrias, é o que causa o maior impacto econômico 
sobre o emprego em que cada um milhão de reais transacionados gera 132 empregos diretos, 
25 empregos indiretos e 62 empregos induzidos, perdendo apenas para serviços privados não 
mercantis (LEMOS, 2003). 

Kumar (2003), em recente estudo sobre o serviço financeiro no Brasil, atesta que há 
disparidades regionais no fornecimento de serviços bancários no entanto estas podem ser 
atribuídas às diferenças de renda e a densidade populacional. Salienta ainda que o ponto  de 
sustentação tradicional é a política de concessão de crédito à produção, freqüentemente a 
taxas de juros mais baixas ou subsidiadas e dependentes dos bancos públicos.  

Silva (1998) aponta a importância social do crédito como a possibilidade das empresas 
aumentarem seus níveis de atividade, pelo estímulo ao consumo influenciando na demanda, 
pelo auxílio na obtenção de bens e a facilitação da execução de projetos para os quais as 
empresas não teriam disponíveis recursos próprios suficientes. 

Pesquisa organizada por várias entidades envolvidas com a indústria de confecções do 
estado do Ceará, no ano de 2003, diagnosticou que cerca de apenas dezoito por cento das 
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empresas utiliza financiamento bancário e mais da metade se autofinancia (SINDROUPAS, 
2003). 

Segundo a Confederação Nacional da Indústria - CNI (2002), a aquisição de máquinas 
e equipamentos mais atualizados constitui a primeira estratégia das empresas para se 
impulsionar tecnologicamente, relevando a importância da facilidade de acesso ao crédito e a 
redução do custo destes bens seguida pela capacitação de recursos humanos voltada para a 
inovação como a segunda estratégia de ascensão tecnológica, denotando a importância das 
ações de instituições, com apoio ou não do governo, voltadas para a qualificação profissional. 

Corroborando com esse pensamento, este trabalho mostra o exemplo de um Banco de 
Desenvolvimento Regional o qual vinculou o seu financiamento à indústria de confecções a 
um ciclo de formação em todos os níveis: produção, gerencial e executivo. 

2. O risco de crédito 
Lemgruber et al. (2001) relaciona o risco de crédito às perdas por ocasião do não 

cumprimento dos compromissos por parte do contratante, ligando as perdas aos recursos que 
não serão mais recebidos, dividindo-o em três grupos: risco do país, risco político e risco de 
falta de pagamento que será o foco deste trabalho. 

Cavalcante & Veiga Neto (2005) salientam que modelos quantitativos utilizados na 
gestão do risco de crédito não são suficientes para mitigar os riscos se não houver uma 
compreensão entre os atores do processo (gerentes, analistas e comitês de decisão) que 
impregna nesses personagens uma postura equilibrada na seleção e prospecção dos clientes 
tomadores de empréstimos e financiamentos.  

Silva (1998) aponta as variáveis relacionadas ao risco de crédito, isto é os chamados 
Cs do crédito, que são o caráter, a capacidade, as condições, o capital e o conglomerado, 
conforme mostra a figura 1. Esta combinação de variáveis pode fornecer uma classificação de 
risco que influencia em fatores como as garantias colaterais necessárias, limites de 
financiamento e até alçadas de decisão.  

 

Figura 1 – Representação do crédito associado ao risco (SILVA, 1998) 

O ponto de reflexão deste trabalho é o segundo C do crédito, isto é a capacidade do 
cliente. Silva (1998) atribui a essa característica a competência empresarial, a habilidade e o 
potencial de produção, gestão e comercialização da empresa. Tais aspectos não são fáceis de 
se mensurar, entretanto alguns aspectos internos são atinentes à empresa como: decisões 
estratégicas, estrutura organizacional, idade da empresa e externos como: sensibilidade dos 
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ramos de atividade, impactos na cadeia produtiva, sazonalidade do produto, moda, 
essencialidade, porte da empresa e região geográfica.   

Caouette, Altman & Narayanan (1999) salientam a importância da análise setorial para 
o crédito de longo prazo contrabalançando com a análise do balanço e o fluxo de caixa da 
empresa, pois devem ser levadas em consideração as dinâmicas e estruturas próprias de cada 
setor, sua saturação que corresponde a falta de oportunidades tecnológicas e baixa taxa-base 
de retorno, além de aspectos relacionados à concorrência como rivais existentes e potenciais, 
produtos substitutos, fornecedores, compradores, barreiras à entrada, canais de distribuição, 
diferenciação e inovação de produtos e serviços. 

3. Capacitação como instrumento de competitividade 
Para Goni et al. (1998), capacitação significa a troca e produção de conhecimentos 

firmados em um processo educativo e formativo, salientando que nesse processo deve ser 
levada em consideração a mudança comportamental dos participantes através da interação de 
características cognitivas (compreensão), volitivas (vontade) e comportamentais (mudança). 
Salienta, ainda, que nem todo tipo de experiência social é considerado capacitação: bate-papo, 
discussão com colegas, integração em grupo, acontecimentos casuais que deixem experiências 
são consideradas apenas ações que permitem aprendizagens e integração à cultura social sem 
ser um processo educativo, pois precisaria reunir as seguintes condições: intencionalidade, 
objetivos organizacionais, programação e relações sociais entre os participantes. 

Segundo Pontual (in ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO, 1980, p. 4), as atividades de capacitação são concebidas a partir de 
três necessidades existentes nas empresas: acomodação à rotatividade e crescimento de 
pessoal, atendimento a mudanças em conhecimentos, habilidades e atitudes solicitadas pela 
empresa aos seus empregados e aumentar a competitividade da empresa. 

Boog & Boog (2002) salientam que os eventos de capacitação, no caso treinamentos 
ou seminários, devem estar alinhados com o estágio de evolução do negócio como mostra o 
quadro 1. 
 

Estágio Estratégia de Treinamento 
Embrionário Número mínimo de pessoas qualificadas e que o tema seja relativo ao 

negócio; Difundir a filosofia da organização. 
Crescimento Orientado para rápida implementação do negócio; Foco em habilidades, 

desenvolvimento gerencial e motivação. 
Maturidade Ênfase na habilitação para a função; forte desenvolvimento gerencial e de 

supervisão, foco em aumento de produtividade e controle de custos. 
Declínio Formação de sucessores; realocação de pessoas; aumento de produtividade 

e controle de custos.  

Quadro 1 – Ciclo de vida do negócio 
Fonte: Boog & Boog (2002) 

 
Segundo Héau (in FDC, 1996, p. 29) a pobreza da educação gerencial tem se tornado 

um forte argumento para a falta de competitividade da empresa brasileira, pois devido a 
décadas de protecionismo, ausência de competição real e a excessiva intervenção do governo 
foram criadas práticas gerenciais não sofisticadas para vários setores da economia. Aponta, 
ainda, que os três vetores da capacitação gerencial devem ser o serviço ao cliente, a estratégia 
e as pessoas.  

Consoante Campos (1992), a importância da capacitação para a implantação do 
Controle da Qualidade Total - TQC está no desenvolvimento do raciocínio, sensibilidade e 
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tenacidade das pessoas para mudanças além do sentimento de pertença do funcionário em 
relação à empresa, classificando-a ainda como base de sustentação do TQC e da manutenção 
continuidade do processo de melhorias. 

Stewart (1998) discute o conceito de economia da informação e a mudança que ela 
promove, citando a evolução do conceito de produto passando do “recurso congelado”, 
definido como alguma quantidade de material unida por um pouco conhecimento, para o 
“conhecimento congelado” definido como uma quantidade maior de conhecimento dentro de 
embalagens menores. 

Bianco; Oliveira & Silva (2005) apontam, em pesquisa realizada no setor de 
confecções, que a pressão do mercado incita à capacitação na busca pela reciclagem e 
polivalência das costureiras nas operações de costura, no desenvolvimento de novas coleções 
e na manutenção das máquinas e que a proximidade geográfica pode facilitar, a partir da 
formação de uma rede de empresas, a interação com clientes e fornecedores viabilizando 
inclusive parcerias.         

4. Indústria de Confecções no estado do Ceará 
A Indústria de Confecções floresceu no Estado do Ceará devido ao seu clima semi-

árido que é ideal para o cultivo e produção do algodão, matéria-prima fundamental para a 
confecção de tecidos, tornando-o prático e acessível diminuindo os custos de transporte e 
armazenamento, além de ser objeto de exportação (ROCHA, 2002). 

A pauta de produção do setor é composta de uma grande variedade de tipos de 
produtos destinados a usos específicos. O mercado consumidor é segmentado por faixa etária, 
sexo, idade, nível de renda, entre outros fatores. Essas características contribuem para a 
existência de um grande número de empresas de diferentes portes, que buscam conquistar 
espaços específicos para atender à diversificação de demanda. 

O Ceará destaca-se como o primeiro pólo têxtil da Região Nordeste e o terceiro do 
Brasil, atrás somente de São Paulo e Santa Catarina. Viana (2005) cita a relevância do pólo de 
confecções do estado a partir dos dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS de 
2003 em que o Ceará possui 31.239 empregos, o equivalente a 45,4% do total da Região 
Nordeste, seguido por Pernambuco e Rio Grande do Norte com 10.628 e 10.249 empregos 
respectivamente. A tabela 1 mostra o número de empresas do estado salientando que Nunes 
(2001) retrata a dificuldade de se obter tais números (empresas e empregos) devido entre 
outros fatores ao elevado nível de informalidade do setor. 
Tabela 1 – Empresas de confecções do Estado do Ceará 

Número de Empresas Porte 
Formais Informais1 

Total 

Micro 806 2189 2995 
Pequeno 415 1791 2206 
Médio 227 - 227 
Grande 72 - 72 
Total 1520 3980 5500 
Nota: (1) Número estimado pelos sindicatos – SINDROUPAS e SINDICONFECÇÕES 

Fonte: Pesquisa direta apud SINDROUPAS (2003) 

Para a análise do Valor Econômico (2001, p. 48), o pólo têxtil mais conhecido da 
Região Nordeste é o pólo de Fortaleza, mais especializado em confecções, embora os estados 
da Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte venham ganhando relevância. O pólo de Fortaleza, 
apesar de sua dinamicidade na moda íntima e na malharia, é considerado pouco criativo em 
relação a design e capacidade de inovação.  



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

Salienta, ainda, que o pólo é firmado em pesados incentivos fiscais e outras vantagens 
como a facilidade de construção de fábricas aliada ao custo barato da mão-de-obra. Verifica-
se, ainda, a ausência, a exemplo de outros pólos, de programa de capacitação de mão-de-obra 
e planejamento mercadológico para buscar ganho de mercado. 

Utilizando a variável conhecida como Valor de Transformação Industrial – VTI, que 
se assemelha ao Produto Interno Bruto Industrial, definida como sendo a diferença entre o 
Valor Bruto da Produção Industrial - VBPI e o Custo das Operações Industriais - COI 
reconhecido como a monetarização do valor adicionado pelo processo produtivo das 
empresas, constata-se a evolução do pólo cearense de confecções em relação aos pólos dos 
outros estados nordestinos conforme mostrado na série histórica da tabela 2.   
Tabela 2 – VTI dos estados nordestinos referente à produção de artigos de vestuário 

 R$ 1 mil 
Estados 1999 2000 2001 2002 

Ceará 158.311 202.279 202.969 251.547 
Rio Grande do Norte 48.556 123.322 141.592 129.549 
Bahia 56.770 58.919 67.142 97.954 
Pernambuco 62.059 99.359 64.513 65.623 
Piauí 17.760 21.559 28.041 28.655 
Paraíba 7.772 20.972 25.354 19.296 
Sergipe 7.130 7.436 9.062 15.214 
Maranhão 1.106 1.164 954 1.757 
Alagoas 534 712 511 1.754 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2005) 
 

Nunes et al. (2004), afirmam que a necessidade de capital de giro para as empresas de 
confecções chega a dispor de 4,49 vezes o seu faturamento mensal atuando com uma média 
de 29,58 dias de estoque de matéria-prima, 18,74 dias de estoque de produto acabado e com 
um ciclo de produção de 12,52 dias para adquirir a rentabilidade média sobre o faturamento 
de 28,46%. 

Segundo a mesma fonte, o prazo de entrega de tecido, predominantemente o índigo 
blue, demora cerca de 5 dias para 59,97% das empresas que compram no Ceará e até 30 dias 
para 57,67% das empresas que compram das Regiões Sul e Sudeste. O tempo de transporte 
varia entre 7 e 15 dias para estes tecidos comprados fora do Nordeste. O prazo médio de 
pagamento é de 49,36 dias em média, tirados 15 dias de tráfego do fornecedor até a fábrica, 
30 dias de estoque da matéria-prima na fábrica, 13 dias do ciclo de fabricação, 19 dias do 
estoque de produtos acabados para a fábrica, 7 dias para o processo e aprovação de pedidos e 
separação de mercadorias, 7 dias de tráfego até o cliente e 45 dias de prazo para pagamento 
pelos clientes, indicando que o confeccionista precisa financiar durante 87 dias sua operação. 
Não estão aí contabilizados serviços terceirizados de lavanderia que utilizam 4 dias para roupa 
jeans ou de bordados que utilizam 5 dias para peças femininas. 

No Ceará existem, ainda, municípios pólos na produção de confecções e redes de 
dormir como Morrinhos, Tabuleiro do Norte, Frecheirinha, Acarape e Aquiraz. 

5. O Banco do Nordeste e o Programa de  Desenvolvimento da Indústria de Confecções – 
PRODIC 

O PRODIC, programa elaborado pelo Sindicato da Indústria de Alfaiataria e de 
Confecções de Roupas de Homens de Fortaleza – SINDROUPAS e pelo Sindicato das 
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Indústrias de Confecção de Roupas e Chapéus de Senhoras do Estado do Ceará – 
SINDCONFECÇÕES apoiados pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC, 
Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa – SEBRAE/CE, Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial – SENAI, Universidade Federal do Ceará através do Departamento 
de Engenharia Mecânica e de Produção – DEMP e de Estatística e Matemática Aplicada, do 
Governo do Estado, da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP e do Banco Nordeste do 
Brasil – BNB, tem como objetivo promover a revitalização do setor de confecções do estado a 
partir do diagnóstico de demandas e gargalos do setor a fim de subsidiar um planejamento 
mercadológico estruturante e consolidador da imagem do estado como pólo nacional de 
criação e difusão de moda através de consolidação de banco de dados sobre o setor, análises 
de condições conjunturais, definição de políticas setoriais, consolidação do estado como 
destino de turismo de negócios através de feiras e eventos periódicos, programas de 
financiamento para o setor, esquemas de apoio institucional com participação em programas 
governamentais (SINDROUPAS, 2003). 

Outros aspectos estão sendo destacados como a reestruturação de passivos 
operacionais, renegociação de dívidas, capitalização das empresas, atualização tecnológica, 
atração e/ou implantação de empresas produtoras de elos faltantes da cadeia produtiva, 
programas de capacitação, gestão e de comercialização. 

O BNB propôs-se a financiar somente as empresas que passassem pelo circuito de 
capacitação, a seguir, por entender que a função de um banco de desenvolvimento regional 
está atrelada à sua dimensão econômica a partir do crédito vinculado a outras variáveis como 
capacitação e assistência técnica a fim de gerar emprego, renda, tributo e divisas para a 
Região.  

6. Ações Tecnológicas e Formação na indústria de confecções no Estado do Ceará 
 
Formação Complementar de Empresários:  

Esta ação se faz de acordo com o nível de escolaridade do empresário. O trabalho se 
desenvolve sob a forma de seminários com duração de oito horas, onde se procura mostrar 
qual a prática mais moderna e eficaz, onde se ajusta com melhores resultados e o que deve ser 
feito para implantá-la. Os seminários são independentes, de forma a que o empresário possa 
escolher de quais participará, de acordo com suas deficiências identificadas.  

Há um seminário inicial de conscientização cujo tema é Tecnologia Aplicada às 
Indústrias de Confecções, com duração de quatro horas, que deve ter a participação de todos 
os empresários que aderirem ao PRODIC, pois abordará uma visão global da tecnologia na 
produção, administração, comercialização e finanças. 

Serão realizados como seminários independentes para formação dos empresários, os 
seguintes: 

− Estratégia empresarial: como identificar o posicionamento da empresa no mercado e 
elaborar o seu planejamento estratégico.  

− Logística: como elaborar um planejamento logístico que reduza tempo e custo nas 
operações de transporte, estocagem, armazenagem e fabricação.  

− Controle financeiro: como montar o fluxo de caixa de sua empresa e estabelecer controles 
para suas despesas.  

− Marketing de moda: como ajustar as tendências da moda às necessidades do seu cliente, 
de forma racional e eficaz.  

Adequação, Divulgação e Implantação de Novas Tecnologias 
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a) Área de produção 

− Arranjos físicos em célula de produção: organização e controle; 
− Kaizen – Poka-yoke, o processo de melhoria contínua e prevenção de erros; 
− Implantação da qualidade total usando os instrumentos da certificação ISO 9000; 
− Manutenção produtiva total – integração dos operadores nas tarefas básicas; 
− Just-in-Time / Kanban – a redução nos custos e tempo de fabricação com a participação 

responsável dos operários; 
− O planejamento e controle da produção com o auxílio do computador; 
− O planejamento do trabalho e o recrutamento, seleção e treinamento dos operários: 

formação de instrutores; 
− Gerenciando a qualidade através da otimização dos processos produtivos; 
− A técnica da produção otimizada (OPT): reduzindo e controlando os gargalos de 

produção; 
− Planejamento e controle dos estoques: redução no custo e no ciclo operacional. 

b) Área comercial 

− Identificação do mercado: necessidades, características e distribuição geográfica; 
− Planejamento de coleções: adequação do produto às tendências da moda, ao mercado e 

aos recursos produtivos das empresas; 
− O processo de aquisição: identificação de parceiros, alianças e troca de informações; 
− Acompanhamento de clientes: controle dos pedidos, informações da fabricação, controle 

do tráfego e entrega; 

c) Área financeira 

− Oportunidades de financiamento da produção e vendas: análise dos riscos; 
− Análise dos investimentos: recuperação do capital e taxa de retorno; 
− Controle dos custos: comparação do padrão com as atividades; 
− Controle financeiro: o planejamento e análise dos gastos e o controle do fluxo de caixa. 

d) Formação básica dos operários 

− Mudança na filosofia organizacional de vida através da técnica 5S; 
− Como se organizam as empresas de confecções: a importância da participação de todos; 
− O que é qualidade em confecção: a importância de fazer bem feito da primeira vez; 
− Princípios básicos de economia de tempos movimentos: a vantagem de trabalhar segundo  

métodos comprovados. 

7. Conclusão 
A indústria de confecções no estado do Ceará representa importante fatia da economia 

cearense e, como tal, não pode ser ignorada por um Banco de Desenvolvimento, no caso o  
BNB, entretanto as dificuldades gerais, encontradas pela própria economia, e peculiares, 
resultantes das características próprias do setor, como saturação de mercado e elevado nível 
de insolvência fazem com que a estruturação de crédito vinculado à formação como 
instrumento de mudança da cultura organizacional e setorial tragam sustentabilidade e 
longevidade às indústrias fazendo com que sejam mantidos os níveis de emprego e renda do 
estado com índices e patamares de desenvolvimento aceitáveis. 
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