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DIA GNÔSTI COS flJDUSTRIMS 

SETOR XTIL  (k) 

Introduo 

ste seria um diagn6stico do setor têxtil. Os estudos em que s 

fundamenta, vo muito além de um simples diagn6stico quando propem solu - 

çes para os problemas da indústria têxtil. O da MPAL, para o Centro-Sul, 

e o da SUDENE, para o Ndrd.este, com o programa de Reequipamento da Indú --

tria Têxtil. 

A despeito do tempo j. decorrido - pois foram realizados entre / 

1958 e 1960 - os trabalhos podem ser considerados, em grande extenso, atua 
lizados, urna vez que persiste o mesmo quadro de problemas. 

Do exame das medidas propostas verifica-se que, pr.ticaente, nada 

foi realizado, b exoeço, apenas da SUDEIE que, com o programa de reeQuip 

mento da indústria têxtil 9  pretende modificar o panorama dêsse ramo indus--
trial, no Nordeste. Os moclestíssimos resultados conseguid.os pela SUE,de 

pois de 4 anos, mostram, sem cbvida, a necessidade de conjugaço de esfor-
ços da8 entidades envolvidas no problema bem como a reformulaço da,políti-

oa de assistência com que se pretende auxiliar a indústria têxtil a sair do 

marasmo em que se encontra, 

ste trabalho tem, portanto, o objetivo principal de, consolidando 

os dois estwïos,  dar-lhes conseqUências diretas, através da indicaç.o da po 

lítica a seguir - síntese dos pontos de vista dos diversos 6rgos interessa 

dos. 

(k) Elaborado sob a orientaço do Economista Di6genes Machado 
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1. HISTRIC0 

Por sugesto cio Jose cia Silva Lisboa, D. Joo VI havia assinado a 

'Carta R6gia de 28 de janeiro de 1808, segurando a liberdade de manufatu-

rar no Brasil e, para incentivar a atividade industrial, isentava de impos 

tos as matérias-primas processadas no paÍs. Talvez, como inf1uncia da me 

dida, surgiu a primeira fábrica têxtil, em Vila Ríoa g  em 1814. 

Esta fase teve curta duraço. O impêsto de 15%,  fixado em 1828 , 

era insuficiente para proteger a incipiente indústria contra a entrada de 

produtos manufaturados na Inglaterra e França. Assim, as incbístrias que 

surgiram no período colonial no pideram se mantere prosperar e p  aos pri-

meiros anos de nossa indepencï&icia, contávamos sbmente com 5 pequenas fá--

bricas de tecidos das 12 antes existentes. 

Em 1844, foi fixada urna tarifa aduaneira suficientemente elevada 

para permitir a impiarrtaçao de mais duas fábricas de tecidos. Em 1860 9  a 

tarifa média de 30% permitiu a expanso: do mímero de indústrias e, em 1864, 

oontáamos com 20 unidades distribuídas entre as províncias daBahia (7) e 

So Paulo (5), Rio de Janeiro (5), Pernambuco (i), Maranho (1) e Minas Ge 

rais (1), com um total de 14.875  fusos e 385 teares. 

Em 1881 9  existiam no Brasil 44 f(bricas com 60.419 fusose 5.000 

operários. O grande surto de progresso, todavia, registrou-se na dcad.a 

d.e 1880/90,  decresoendo em 1 8 90/1902 , sob a presso de dificuldades ecori6-

micas sociais e políticas, mi'mente oom a política econômica existente no 

período 1898/1902,  que desestimulou as atividades industriais, quando já 

existiam 115 fábricas de tecidos. 

A e1evaço das tarifas a1fandegrias e a manutenço da ordem finan 

ceira possibilitaram período relativamente longo de crescimento, que se es-
tendeu de 1905 a  1913. euforia do orosoimento, todavia, seguiu-se uma 
crise, em 1913,  decorrente da superproduço das 286 fábricas que supriam 
um mercado de 20 milhes de pessoas. Para esta expanso do setor contribuí 

ram as elevadas tarifas protecionistas que, estimulando a produço interna, 

canalizavam capitais originários da lavoura, principalmente do oaf 4. Pisses 

recursos, desta forma, Dossibilitavam a aquisiço de equipamento estrangei-

ro, aumentando continuamente nosso parque industrial. De outro lado, con-

tibutamb6m o crescimento da popu1aço urbana que, a par com o mercado,pa 

ra os produtos têxteis fornecia mo-de-obra barata, embora som qua1ificaç.o. 

O início da 1 Guerra Mundial encontrou o parque têxtil brasileiro 
com 45 mi1ho do fusos distribuídos entre 202 fábricas que 	empregavam 

78.186 .perários, com uma prociuçao de aproximadamente 470 milhes de metros 
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de tecidos. O isolamento decorronte da guerra contribuiu para impulsionar 

as atividades industriais do país, datando dessa época a instaiaçao das te. 

colagens de juta, sêda e casimira. 

No período 1920/1925,  a indústria têxtil caracterizou-se pela me-

lhoria na técnica de produço, surgindo ós fios da torço especial para ma 

lhana, tricoline e zéfires, as primeiras fé.bnicas dc viscosa e o uso do 

tecido misto. 

A partir de 1925, a indústria começou a sentir os indícios da cri 

se que se esboçava e 9  em1928,  pensou-se em impedir a importaçao de equipa 

monto têxtil que, no período 1926/30, totalizou CrI W1  280 milhges de cnizei-
nos • A economia do país vivia em funço dap oxportaçes e se baseava na 

prosperidade da monocultura do caf6, cujo mercado decresceu scns.ve1mento, 

a partir de 1929. 

A &Lminuiço do poder aquisitivo da massa, decorrente da queda do 

preço do café, acarretou unia superproduço aos 600 milhcs de metros. Fo-

ram feitos grandes cortes na produçao de tecidos, o que ocasionou a dispen 

sa de grande massa de operânios o a falência do alguns estabelecimentos. 

O lento e árduo processo do rccuperaçao teve início, logo depois, 

mas só no comêço da II Grande Guerra, quando os tecidos brasileiros foram 

exportados em grandes quantidades para os países sul-americanos o af rica--

nos e em menor quantidade, para outros continentes. Para atender 	a 

exportaçao de 200 mi1hes do metros e um consumo interno de 900 milhges, 

que ia além de sua capacidade normal de produço, as fábricas oram obriga-

das a trabalhar em dois e três turnos. 

Em 19409nosso  consumo interno era de 900 mi1hes de metros, rep 

sentando um consumo per-.capita de 1795  metros, quase idêntico ao de 1929 

(1793 metros). Essas quantidades estavam muito abaixo das conumidas nos 
países mais adiantados que, em 1929, ficaram entre 30 e 38 metros, o ínfi-

mo em relaço aos Estados Unidos, que consumiam 58,5 metros por-capita na 
mesma época. 

Em 1941,  a produçao de tecidos atingiu a 1 2 6 bilhos de metros o 

o Brasil colocou-se entao, cm segundo lugar na produço mundial. 

Terminada a II Guerra Mundial, esperava-se exportar até 19519  de-

vido o acmu10 de pedidos em carteira. A fim de suprir o mercado interno, 

todavia, as exportaçes foram pr!iticamonte proibidas. Por outro lado,nos-

so preços excediam em 25% os dos Estados Unidos e, com a recuperaço da 

capacidade produtiva dos países europeus, perdemos grnde parte dos nosso 

mercados do exportaçao. O quadro a seguir ilustra a repercuss.o das medi- 

das adotadas. 
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QUADRO 1 - (Mi1hos dc Dotros) 

'° 1 Produçao (A) Importaço (B) FXOOrtaÇao Consumo Aparen 

t 1; 
T 151 1 2  410 141 004 000 

1947 1 063 426 4 950 166 780 902 000 
1948 1 119 738 4 140 56 380 1 067 000 
1949 1 137 000 3 159 33 200 1 107 000 

Fonto Desenvolvimento. & Conjuntura - Ed. Esp. 	Som, para o Desenvolvimen- 
to do Nordeste - 1959 - Pascaoal Larohotti, inclusivo a parte histó 
rica. 

.. . . 
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2, F011TES DE ILIF0flMAÇES: 

2.1 ORGÀNISMOS 

Foram ou podro ser solicitadas informaços aos seguIntes organis-

moe, todos vinculados, direta ou indiretamente, ?i. indústria txti1. 

1, GEITEC - Grupo Executivo das Indústrias de Tecidos, Cauos e seus Artefa 

tos. 

Sindicato da Indústria de piaçao e Tecelagem em geral no Estado de S;o 

Paulo 

Sindioato da Indústria cio piaçao e Tecelagem no Estado da Guanabara 

SUDE1E - Supe±intendnoia do Desenvolvimento cio Nordeste 

CEPAL - Comisso de Estudos Económicos para a Amrica Latina 

BiB. - Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 

22 DOCEI'1TAÇk - Da mesma forma, serviram ou pocioro servir como 

fonte de iní'ormaçes ao presente estudo, os seguintes documentos: 

1, Sumários Estatísticos - IBGE 

Produç,ao Industrial Brasileira 1955, 1956,1957 e 1958- IBGE 
Censo Industrial - 1940-1950 e (DGO-Ãsp.Preliminares - IB 

40, A Indústria Tôxtil no Brasil - Cepal - 1962 - E/CN.12/623 
Reaparelhamonto da Indústria Txti1 do Nordeste - Parecer DI-8/61 - SUDE 

"Memorial s6bre a Necessidade de um Programa de Reorganizaç.o da Indús-

tria Brasileira do riaçao e Tecelagem", apresentado ao G. Primeiro Mi-

nistro Tancrod.o Neves (com base no estudo da Cepal) 

"A Indústria Nacional Brasileira cio ffiSquíner. T&tei&, Jean W. Variot, 

So Paulo o  1963. 



- 

5 $ 

3. MERCADO 

O nieroad.o brasileiro de produtos têxteis é prtioamente auto-sufi-

Ciente, sendo mais de 98% de suas necessidades de consumo supridas pela pro 
duçao nacional. 

As importaçes de produtos têxteis vn diminuindo sensïvelnenba 

(us 8 nilhes, em 1956, contra US 1 milhao, em 1 960), ao mesmo tempo que 
têr±i aunentado as exportaçes (usa 378 rail, em 1956  e US$ 4 milhes, em 1960). 

O quadro abaixo mostra o consumo interno de têxteis entre 1957  e 

1960. 

QUADRO II - BRtSIL - COEStJMO INTZiRll0 DE TXTiIS - 1957-1960 (1.000 Ton,) 

Relao entre 

Anos Importaço Exportaço. 
Saldo do 
Comroio Co sumo 1iportaçaoe oonsumo 

ixterior 

1957 3 9 30 0,68 - 	2 9 62 275 9 9 1,2 

58 1,89 2,38 + 0,49 2949 3 0,6 
59 1,10 0,79 - 0,31 304,3 0,3 

1960 0,90 2 7 35 + 1 7 45 313 9 9 0 9 2 

Fonte 	PAL 

Pode-se obei'var a pequena participaço das importaçes no consumo 

interno. A rLao entre importaço e consumo caiu de 1,2%, em 1957,  para 
0 9 2%, em 1960. Eue os -i;:tei3 importados nesse período predominavan os 

fios de linho, tenc.o he.v.o ambóm algumas importaçes de prõdutos de algo- 

para uso inwtr.a.1. Js iiapotaços foram realizadas na sua maior 
parte 9  daEuroa, s1jco-.se õs Estados Unidos e o Japo. As exportaçes 
ereni,- prinõlpalmante para a África do Sul, Venezuela e Bolívia. 

	

Entre 1950. 	' 1960 o consumo aparente per capita de produtos têxteis 

no Brasil aumentou de % suonte, passando de 4 9 2 kg. para 4,4 kg. O qua--
dro a seguir mostra essa evoiuço. 
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QUADRO III - COIEU110 APÃREITE PER.CPITA DE TAXTEIS - 1950/1960 

----.---.—.-ï ---- 
Anos 	

Populaçao 	Consumo Total (2) 	Consumo per_capita 
(milhoes) (1) 	(i.000 Tons. ) 	(Kg) 

1950 52,0 229,45 4,2 
51 53 9 5 219973 49 1 
52 55 9 1 223 9 30 4,1 
53 56 9 7 233 9 41 4,1 
54 58 9 4 251 9 60 43 
55 60 9 2 269 9 47 4 9 5 
56 62,0 278,76 49 5 
57 63 9 8 283 9 30 49 4 
58 65 9 7 294 9 03 4 9 5 
59 67,7 304 9 39 49 5 

1960 - L  70 313990 
:' 

Fonteg  Anuário Bstatístioo cio Brasil, 1962. 
 OEPAL.. 

IIódias móveis de 3 anos. 

A oomposiço de oonsumo aparente de tôxteis segundo os diferentes 

tipos de fibras no apresenta a1teraçes muito acentuadas entre 1950  e  1960. 

Os têxteis de aigodao predorninaram durante asse período numa propr 

çoq.ue oscilou sempre por volta de 80%.  do consumo total. Em segundo lugar, 

estavam os produtos fabricados com fibras artificiais que participaram, em 

média, com ii% do consumo. 

O Quadro IV mostra a participaço das diferentes fibras no consumo 

aparente de tôxteis de 1950  a  1960. 



7. 

QUADRO IV - cO1SUi0 ÃPATE POR FIBRAS - 1 950-1960. 

Anos Algoclao 
- 

La Artificiais Sinteticos 
Linhos Total 

1950 83 9 1 6,9 995 - 0,5 100,0 

51 	' 77 9 9 8,2 11,2 - 2 9 7 100,0 
52 78,1 7 9 9 11,9 - 2 9 1 100,0 

53 80 9 7 5,2 12 1 0 0,1 2 9 0 100O 

54 80,8 5,5 11,0 0,1 1 9 8 100 90 

55 82,1 4,7 11,9 0 9 2 1,]. 100,0 
56 80,9 5 9 2 12,1 0,2 1 9 6 100 9 0 

57 80, 5 9 3 12,4 0,5: 1 9 2 100,0 
58 79,9 6,3 12 9 2 0,7 0 3,9 100 9 0 

59 81,4 5,4 11 9 4 097 1 7 1 106 2 0 
1960 81,4 4,9 11,2 1,1 1,4 100,0 

Fontez CEPAL 

A grande partioipaço do aigoaao no total do consumo pGde ser con-

siderada normal pois suas condiçoes dê produço abundante no país e de pre-

ço relativamente baixo fazem com que asse tipo de fibra predomine sabre os 

demais. As fibras artificiais, pelo seu preço tab.rn relativamente baixo e 

pelo seu uso isõlado bem corno em misturas com.outras fibras, apresentaram 

também uma participaço importante no consumo de têxteis. A partioipaço 

conjunta de linho e rami, manteve sua posiçao devido o crescimento no uso 

de rarni, que compensou a constante reduço no uso do linho. As fibras 

sintéticas foram as que apresentaram o maior crescimento., tendo seu consumo 

aumentado 10 vazes num período de 8 anos, 



4.. PRODTJÇZO 

4.1, Produçao Física e Respectivo Va1or 

A produço física e o valor da proãuçao da indústria de fiaço 

tecelagem, no período l55/58,  constado quadro a seguir. 

UADR0 V - UDOTRIA TXT.IL - FIAÇ0 E TECELAGEM 

FIAÇXO 	 TECELAGEM 
Anos  

Prod.Físioa (+)Va1or (Cr 1000) Prod.FísiF.Talor (Cr$ ]. 000) 

1955 1 	70 402 7 143 008 1 434 739 826 26 744 151 
56 88. 859 9 256 770 1 447 001 154 33 207 970 

57 69 342 9547 788 1 246 310 406 32 920 521 
58 80 370 13 673 974 1 455 392 440 43 487  535 

Ponte: Produçao Industrial Brasileira, 1958- 
k Estabelõcimentos de cinco e mais pessoas. 

A produço de fios aumentou de 26,2% entre 1955  e  1956  e sofreu,en 
tre 1956  e  1957,  uma queda de 22 9G% para depois aumentar de 16% entre 1957  e 

195 8 - 

A proc3uço da tecelagem aumentou 6,3%,  deoresoeu 14,0%  e aumentou 

16,8% respectivamente entre 1955/56, 1956/57 e 1957/58. 

O setor de fiaço e tecelagem de a1godo é o setor mais importante 

da indústria têxtil tanto no que diz respeito b. produç.o física como no va-

ler cia produço. O quadró abaixo mostra a partícipaçao d.êste setor na fia 

ço e tecelagem. 

0.UA])R0 VI — PÀBTICIPAÇO IL1L?IVA DO SETOR DE ALGODLD 

Anos 
PIÂÇ0 	. TE CELA.GEM 

- 

'rod. Física (%) 
---- 

Valor (%) Prod.Físioa (%) Valor (%) 

1955 8395 5599 86 9 4 6395 
56 86,6 60,6 86 9 5 63 9 8 

57 82 9 5 53 9 4 88,7 649 8 

1958 80 9 4 52 9 3 87 9 5 6698 

8. 

e 



9 

No quadriênio 1955/5 8 , a pqsiçao relativa da fiaçg de a1godo caiu 
enq,uanto qus sua pos].çao no setor de tecelagem aumentava. 

O quadro abaixo mostra a posiço dos principais estados produtores 

nos ramos de fiaço e tecelagem, em 1958. 

QUADRO VII INDOSTRIA TEXTIL - FIAÇXO E TELAGM - 1958 

PRODUÇ0 	'!SICA VALOR (cs 1 óoo) 

xaço (ton,) % e/total % e/total 
Total 80 3701 100 9 0 13 673 974 100,0 

Sao Paulo 60 696 75,5 10 960 105 80,2 

Santa Catarina 3 83p 4,8 371 561 2,7 
Ro de Ja.neiro 3 045 3,8 529 075 3,9 
Minas Gerais 3 819 43 8 420 903 3,1 
Alagoas 3 132 3 9 9 156 307 1,1 
Rio Grande do Sul 1 870 2,3 961 653 7,0 
Outros Estados 3 969 4,9 274 370 2,0 

Tece1agem (mi) 

Total 1 455 392  440 100 9 0 f 43 487  535 100,0 

S& Paulo 543 988 708 37,4 22 699 427 52,2 

Minas Gerais 283 230 055 19,5 4 287 668 9,9 
Rio de Janeiro 196 920  947 13,5 3 214  337 794 
Guaaabara 120 980 7091 8,3 8 815 572 20,3 
Outros Estados 310 272 0211 21,3 4 470 531 10,3 

Fonte: Produçao Industrial Brasiletra, 1958, 

So Paulo, em 1958 9  liderava a proãuçao no ramo de fiaço com 75,5% 
do total da prociuço físioa e 80,2% do valor da pxociuço. Os demais estados 
produtores de fios ficaram muito abaixo de Sa0 Paulo. Os pr6xmos maiores 

produtores eram Santa Catarina e Minas Gerais cada um com uma produço fiei'-

pa que n.o chegava a 5% do total e com 2,7% e 3,1% do valor da produço, res 
pe qtivamente. 

No ramo de teqeiagem, So Paujo colocava-se em primeiro lugar com 

379 4% da prod.uç.o física e 52,2% do valor da produço, A Guanabara com ape-
nas 8,3% da produço física, contribuiu, todavia, com 20,3%  cio valor da pro-
duço. Isto se deve ao fato de ser a Guanabara um estado produtor de teoi-

dos finos e, conseqüentemente, de alto talor. 
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Me b 	t.:a 	. . . . 	. . • . . , 	. . . . 	. , . 	. . 240 125 

Coço e 'Montagem de Material 	de 
• 	• • • • o 	. • • . 	• • . • • 	• 193 812 

Lnca e Parmc.oeutioa .. • • ••••• ...... 150 431 
Iinerais nao-metâlicoe •...• .. • • •. 	•.. 1 44 717 
Vestuário, Calçado e Artefatos de Teci 

100,00 

16,71 
12,68 

11,35 

9,16 
7,12. 
6,84 

79,36 

13,33 
9,99' 
9,01 

7,27 
5,64 
5,43 

1].. 

ajÜADRO IX — DISTRIBUIÇi0 DOS TR BALUAD I'S. PELAS GRAI1DE 

IDflSTRIJ.S E ATiVIDADES SET01UAIS (ão. 6,1963) 

.DiiL3ç 	 Quan1idacie 	
s/A 	s/E 

dos 	•......'..........,............ 140 601 6 9 64 2,27 

Demais ramos 	......................... 767 107 29 9 50 23942  

B — L.DflSTRIAS EÀTRATJ:V.AS 	•............... 60 561 — 2,27 

O — C0TRUÇA0 CIL 434 924 — 16,31 

D —  OUTRAS 	•............................ 54 996 — 2 9 06 

E — TOTAL 	...........  . • . •. • . . . 	•' ' 1 	2 666 496 1 	-. 100 3,00 

Pontes 	Conjuntura Econ 	c' 	somiro de 1964 

A d.espeito dessa a 	a+.v í d ades do setor t±ti1 vm 	per- 

d.endo a impo 	.i'ia relativa aen'ic 	da,Indtria de Transformaç, como 	se 

vê do quadro abixo - 

QUADRO X — PAR2ICIPAÇ10 DO SIT0R TXTIL 

Pesca1 	Pessoal 
Oa(195O) 	Ocupado (1963) 

A. Indústria de Tnsformaço 	1 309 64 	2 116 015 
B • Texteis • • • . . • • . • . • . . • • • •• • • • • . • 	338 035 	355 518 

% B/A •.....o..........,............ 	25 	 16 9 3 

Ponte 	uadro anterior e Censo Industrial 1960 — Dados Preliminares. 
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O docrscimo do participaço relativa, do 25, em 1950, para 16,3%, 

em 1963 (30.6), deveu-ao, prtioamcnto, a expenso da classo "Indistria do 

Transformaço", quo croscou crca do 62% contra monos do 10. do sotor txti1, 
em trms de omprgo. 

o 
intorossanto notar, com vistas a pesquisas postorioros que, to-

mando por base os dados do IAPI, referidos por "Conjuntura Econmica", houvo, 

na verdade, unia o1evaçó no nÍvol do omprgo do sotot txtil, do crca do 

17.500 pessoas. 

Os dados do IAPI podoro estar sub ou suporostimados. No priraoi-. 

ro  caso poio provve1 fato do no ostar registrada grando parto do opor-

rios, pratica corrente entro •grando .nmoro do omprsas txtois. No sogundo ca-

so, podoria haver, realmente, um registro dsso porto, porm flo dovidamonto 

atualizado, uma voz que, sondo o "turn ovor" na indústria txti1 reconhecida-

monto elevado, os registros ficariam ou poderiam ficar dofasados, para maior, 

om rolaç'o as baixas que dovoriam ser dados pela saida dos oporrios. 8mente 

uma consulta direta ao IAPI poderia revelar ato que ponto podem ser considera-

dos os elementos aqui referidos como realmente dignos do confiança. 

Em qualquer caso, todavia, fica patente a pequena oxprosso do sotor 

txtil como fonte do novos empregos, atualmonto. 

Tomando por base, todavia, os dadós fornocÏdôs poiós Censos do 1950 o 

1960, o resultado seria uma .involuço do setor como fontodo absorço do mio-do-

obra, como ao vô dos elementos abaixo, representando pessoal ocupado: 

1950 	1960 

338 035 	328 251 	- 299 

Lse decrscimo do 2,9/ durante o docnio, representou uma sarda mdia 

do 1.000 pessoas por ano, aproximadamente. Dentro dessa hiptoso,choga-so a con-

clusao do que o setor txti1 teria deixado do ser fonte do absorço do mo-do-

obra para ao tornar, na realidade, centro do suprimento adicional do mo-do-obra 

para o mercado do trabalho. 

Essa concluso cresce do importncia ao atentarmos para o fato do 

que nenhum programa intensivo do rooquipamonto da indstria txti1 foi oxocu-

tado. No Contro-Sul, asso programa, formalmonto, no existe. No Nordeste, na 

rea da SUDE1' 9  o programe do roõquipamõnto esta sendo parcialmonto executa-

do, em alguns Estados, o no existem ainda dados disponvois para a-

valiar a mo-do-o.bra liberada oro consoqncia do programa. Do qualquer for-

ma, a existir, realmente, o fato do 1iboreço do mo-do-obra, por parto da 

indistria txtil, atualmonto, em lugar da situaçZo do antiga fonte do absor- 
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ço de emprêgo, 6 lícito presumir que decorre mais do cuidado administrativo 

e da organizaçao do trabalho do que mesmo consoqünoia do reequipamento. A-

1i.s, a CEPAL concluiu, em estudo sêbre a produtividade da indústria têxtil 

em alguns países. latino-americanos, quê a simples organizaço racional do 

trabalho,ocasionaria a liberaç.o do percentagem re1ativanente elevada de mao-

-de-obra. - 

A distri.ouiço regioi'ial do emprêgo na indústria têxtil, nos anos 

de 1950  e  1960,  comportou-se da seguinte formag 

Q,UADRO XI - PESSOkL O CtJPÃDO E OPERARI0S - 1950 e 1960 

Regio 
Pessoal 

1950 

0Pr J 
otal. 	total 

pessoal s 	o ! i 
Itotali 	Itotal 

Norte ••••'I•'•! 	 858 	0 9 31 	827j 0 ,31 1613f 0,51 1 5 A,7 1 0,5 
Nordeste ......... 	66 154 19,7' 57 867k i8,8 48 234 14,7 43 273  14,6 
Leste............ 	96 237j 2 815 89 490 29,0 93323: 2,4 8 825( 28,9 8  
Sul .............. 174 771 51,7 160 308,0  52,0 184 956:  56 9 3 166 544t 56,0 
Centro-Oeste ,.... f 15 0,0 91 0,0 751 0,0 65. 0 90 

Brasil •..... 338 035  100,O1308 5011100,0 328 251 100,0 297 25410O,0 

Ponte: Censos Industriais - 1950 e 1960 

No decênio entre 1950  e 1960, a regio Sul que empregava mais de 
50% da mao-de-obra na indústria têxtil, teve sua .partioipaçao relativa au-

mentada, o mesmo acontecendo com a regLo Norte. Neste mesmo período, o 

Nordeste dimirn.iu o nível de emprêgo enquanto a participaço do Leste e cio 

Centro-Oeste permanecia est.ve1. . 

4.4. Investimento 

Aferindo o investimento feito na indústria têxtil em têrmos de ca 

pital aplicado, nota-se que como em outros aspectos, êsse setor no acompa 

nhou o ritmo de oresoimento da indústria de transformaço, tendo aumentado 

de 186% enquanto esta última aumentava de 276,4%, como mostra o quadro a 
seguir. 
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QUADRO XII - CAPITAL APLICADO (C.r$ 1 000) 

1939 1949 Aorsoimo Variaçao 

Indústria de Transformaço ..... 

Indústria Têxtil 

............... 

11 564 960 
3 113 684 

43 5'30 804 
8904 221[537I  

31 965 8441 2 76 7 4 
186 9 0 

Ponte: Censos Industriais 

Pode-se concluir que, apesar de ter crescido sensivelmente no de-

cênio 1939/49,  a indústria têxtil no conseguiu acompanhar o crescimento da 

indústria de transformaço. 

Nota-se por outro lado, que nao há dados disponíveis para 1959 9 0 	 - 

que impede comparar ôom o crescimento do decênio 1939/49, e observar, acima 

de tudo, qual o montante do investimento 

4.5. Estudos d2.  Setor 

A atual classificaçao do setor têxtil pompreende 9 grandes grupos, 
que englobam os seguintes principais subgrupos benefioiamento e prepara-

ço de fibras para fins têxteis; fiaço, tecelagem e acabamento de a1godo, 

1,fibras artificiais e sinttioas, jutas e fibras similares, linbo e rami, 

sêda natural; indústria de malharia, meias e tecidos  de ponto em geral; in-

d.ústria de artigos de piisaamanaria,fitas, fil6s, feltros, rendas e bordados; 
indistria de cordoalhas; de estôpa, de tapetes, de linhas para coser e bor 

dar; indústria de rêdes de dormir e para pesca, a1m de algumas outras es-

pecialidades têxteis. 

Qompe-se, em seu conjunto, de cêrca de 4 000 estabelecimentos de 
todos os tamanhos, nêles incluíclos, aproximadamente, 1 200 estabelecimentos 
artezanais e semi-artezanais que empregam menos de cinco pessoas. O quadro 

a seguir mostra a participaçao relativa dos vários subgrupos no total da in 

dústr±a têxtil brasileira, excluindo-se os artezanatos (estabelecimentos 

com menos de 5 pessoas ocupadas). 
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QUADRO XIII - PARTICIPAÇZO DO$ SUBGRUPÓS NO TOTAL DA Ifl)STRIA TXTIL 

RAMO 

Estabeleci- 
inentos 

Operrios (mó 
dia mensal) 

Valor 
adicionado 

1 - 

mies ' 

Benefiõiaiiento e preparaço de 
fibras 683 23 9 8 9 988 3 1,2 3 217,4 7,3 ..................,... 

Fiaço, tecelagem e acabamentø. 1 336 46 1 6 240 619 7715 36 589,5 83 9 3 
Malharia e meias .............. 498 17,6 19 098 6,1 2 648,5 6,0 

Outros 	(1) 	................... 3531 12 9 2 40 919 13,2 1 464,5 3 9 4 

Total 	.................... 2 870 100,01310 624100,0 43 919,9 100,0 

Fonte: IB - P. Industrial Brasileira - 1958 
(1) - Fabrioaço de passamanai'ia, fitas, filós, feltros cartefa 

tos do tecidos processados nas fiaçoes e tecelagens. 

O setor de fiaço, tecelagem e acabamento coxhpreende as fiaçes , 

tecelagens, estamparias, tinturarias de fios e tecidos e outras seçes de a 

cabamentos, inclusive as que fazem o acabamento final e embalara linhas para 

ooser e bordar. ]ri, o setor preponderante da indústria têxtil, onde se ericon 
traan cêrca de 47% em estabelecimentos e 78% da mio-de--obra, e que contribui 
com mais de 80% do valor adicionado na prod.uço. 

Em segundo lugar, vem a indústria de malharia e meias, participan 

do com i% cio nó.mero de estabelecimentos, cêrca de 6% do número de operários 

e 6% do valor adicionado. 

O ramo de beneficiamento e preparaço de fibras, oficialmente en-

quadrado neste setor de transfoi-'maço apesar do seu caráter de indústria rim-

ral, compreende o descaroçamento de aigociao e preparo das demais fibras pa-

ra fins têxteis, inclusive o tratamento de pelos e crinas e outras fibras 

de origem animal bem como a recuperaço de: resíduos para fins industriais.En 

globa cêrca de 683 estabelecimentos (24% do total), poróm ocupa apenas 3% 
do operariado total. O valor adicionado na produçao ó de apenas 7% do total. 

As demais especialidades têxteis têm uma participaço relativamen-

te securidária no conjunto da indústria. 

Conoentraço - Em trmos do valor adicionado nos diversos ramos da 

indústria txtil, o quadro abaixo mostra a concentraço, por Estados, em per 

contagem do total. 
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QUADRO XIV - VALOR ADI CIONÊ.DO NOS DIVERSOS RAMOS DA IIDSTRIA TXTIL 

(Em percentagem do total, por Estados) 

ESTADO 

Preparaço 
e Benefi-- 

ciamen- 
to 

celagem e 
aoabamen- 

to 

e 
meias 

Outros Total 

Guanabara................,. 0,4 93,7J 2,9 3,O 100,0 

Minas Gerais ............... 3 9 8 89,6 6,4 0 5,2 100 20 
Rio Grande do Sul .......... 2 9 7 87,7 5,3 49 3 100 9 0 
Rio de Janeiro •..•..,..... 0,1 79 9 5, 1 9 3 19,1 100 9 0 
Santa Catarina ............. 0,2 70 9 5 21 7 7 7 2 6 100 9 0 

5,6 84,5 7,4 2 2 5 100 20 
Estados do Nordeste ........ 25,6 746 - - 100 9 0 

outros 	.....,............... 48 9 7 	1 47 9 3 1 9 2 2 9 8 100 9 0 
Total 	................. 8393 6 9 0 1 394 100 9 0 

Fonte: IBGE - Produço Industrial Brasileira (195 8 ) 

Nõta-se uma acentuada participaç.o relativa dó ramo de fiaçao,te 

celagem e acabamónto em todos os Estados, pr.ticamente nivelando quase to-

dos êstes, o que vem demonstrar a impõrtancia dêsè ramo dentro da sua eco-

nomia industrial têxtil. Os ramos de preparaço' e beneficïamento, malharia 

e meias e outros têm menor significaço na economia têxtil dos Estados, em 

geral. Sobressai, todavia, a partioipaço de Santa Catarina no ramo de ma-

lhana e meias, vindo, logo a seguir, So Paulo e Minas Gerais, com 794% e 

6 ,4%, respeotivamente. No ramo "outros", vem hfrenteo Estado do Rio de 
Janeiro, com 1991%,  seguido do de Santa Catarina, com 7 9 6% do total. 
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TECNICAS DE PRODUÇO 

Ver o Anexo I que descreve as tóonicas de produço utilizadas na 

indústria têxiui do Brasil. 

FATORES DE PRODUÇAO 

6.1. Fatôres de ambiente, independentes dn emprêsa: 

6.1.1. Matórias-Primas. 

Os preços das matórias-primas, notadamente do aigoaao e da juta, 

em geral, mais baixos no Brasil que em outros países. No caso d.o ai-

gociao, todavia, essa vantagem de preço 6 9  em boa parte, anulada pelo eleva 

do desperdício provo cado pela grande quantidade de impurezas existentes na 

matéria-prima. 

Algodao r Oa principais produtores de algod.o do país so os Es 
tacios do Nordeste e S.o Paulo. 

O algod.o paulista, do tipo 5, com unia fibra que se situa entre 

28 e 30 mm. 6 de qualidade razoável e se presta para afabrioaço de fios 
de título entre 22/24 Sua limpeza ó satisfat6ria, bem como a regularida-

de cio comprimento das fibras. Todavia, especialmente •no oomço da safra , 

os lotôs comerciali$ados apresentam a1godo imaturo e fraco, fator Óste 

que prejudica as operaços de fiaç.o e causa aiteraçes na qualidade 	do 

produto. 

O Nordeste produz a1godes do fibra módia de comprimento 	entre 

30/32  e 32/34 mm., dos tipos 3 o 4, que se prestam bL fabrioaço de fios a-

tó os títulos 30 e 40, respeotimonte>, e o a1godo tipo Mo06 de fibra lan 

ga (ató 36/38 mm.) que permite fiar ató titulos 60 ou 80,. penteados. 

A qualidade dos algodes de tipo módio pode ser considerada rega  

lar, com uma resistência de fibra satisfat6ria. Sua c1assificaço, toda-

via, deixa muito a desejar, pois as partidas so heterog6neas, reunindo fi 

bras de diversos comprimentos e em geral, com limpezabastante abaixo do 

padro. O defeito mais grave do algodo Nordestino, poróm, 6 a presença 

de fibras de oaroá e outras, resultantes do contacto com panos feitos des-

sas fibras, utilizadQs na colheita e na embalagem provisória. Essas f i-

bras nao podem ser eliminadas ooriipletamonte no preparo do a1goc10 para a 

fiaço e causam grande proporçao do rupturas do fio. Este fato contribui 

sensve1mente para a queda da eficiência e da produtividade da fiaçao, au 

montando o desperdício o piorando a qualidade do fio. Esta baixa qualida-

de cio fio repercuto, mais tardo, no rendimento das tocolagens. 
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O a].godo Mooó 6 de alta qualidade, tendo uma fibra resistento,fi-

na e sodosa. 

No que diz respeito s d.omais fibras, o consumo de 1, juta, malva, 

rami e fibras artificiais e sint6tioas á, na sua maioria, suprido por produ-

tores nacionais. Há, todavia, importaçes dc linho cuja produçao no país 

nao atende hs necessid.ades de consumo. 

6.1.2. Mo-do-obra 

N.o existem problemas do recrutamento de mio-de-obra nao-especiaii 

zada 1  Todavia, a antigtlidade do equipamento em uso e a deficiente organiza-
ço interna da maioria das emprêsas, refletida na falta de treinamento ade--

quado dos oporários, fazem com que a mo-de-obra na indústria têri1 tenha 

baixo nível de produtividade. 

6.1.3. Financiamento: 

De modo geral, á difícil obter orádito a mádio e longo prazo para 

a compra de equipamentos. Recentemente, todavia, as autoridades governamen-

tais tm facilitado essas compras atravós cio Fundo de Financiamento para A-

q.uisiço de Máquinas o Equipamentos Industriais (FINA). A importaço de 

equipamentos financiados tambám 6 facilitada polo Grupo Executivo das Indús-

trias de Tecidos, Couros e seus Artefatos, (GEITEC) que concedo isonç& dos 

tributos alfandegários para as importaços sem cobortu±a cambial, na 'fomna 

do financiamento ou investimento estrangeiro, de equipamentos som similar na 

cional. 

641.4 Comcroializaço: 

O estudo da CEPAL constatou que grande parto das vendas das fábri-

cas e parto das vendas dos atacadistas destina-se aos confoocionistas. A iii 

fluência da indstria de ooníocçcs á, portanto, grande na distribuiço dos 

produtos têxteis. 

6.2. Pat6ros Dopondentos dos Podêros Pciblicos: 

O Governo Federal, atravás do GET1TEC,  vem procurando incentivar a 

indústria tzti1 por meio de vantagens fiscais e oreditícias. Na área 	cio 

Nordeste, a SUDE]1E oferece igualmente vantagem .s indústrias da regio. 	(o 
Anexo II cont&n o decreto que traça a política do CEITEc.) 

6.3, Fatôres Dependentes Mais Espeolfïoamente da Empr6sa: 

6.3.1. Tamanho dos Estabelecimentos: 

A pesquisa feita pela CEPAL oontatou, na re.giao Sul cio país, que 

o tamanho médio dos estabelecimentos na indústria têxtil, em seu conjunto, 
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era de 108 operários, enquanto que nõ ramo de fiaço e tecelagem era de 180 

o pe r(irio s. 

Neste último,  ramo s  a dlmensao mMia dos estabelecimentos era de 

207 operários nas fiaçes e de 91 oper.rios nas tecelagens. O quadro a se 
guir mostra a md.ia. de operrios por estabelecimento nos estados da regiao 

Centro-Sul. 

QUADRO XV - TMWiHO MnDIO DOS ESTADEL}]CIMEIT0S 

I1ERO DE OPERARIOS POR ESTABELECIME] 

FLSES DE PROSSAN- 	- Rio 
TO E FIBRIZ 	1

Guana 

Todos Es 
JIinas 	Rio 	Santa 'atados 
Gerais Grande  t8i1C (Centro- 

-Sul) 

136 	62 	263 	210 

- 	2181 	 218 

202 
- 	58 	- 	182 

- 	L 	78 	- 	152 

136 	1 	134 1 263 	207 

Liação 

Algodao 

La 

Fibras Artifioiai 
e Sint6tioas 

Juta o Similares. 

Linho e Rami 

T6d.as as Fibras 

!clgodao 

La 

Fibras Artifici-- 
ais e Sinttio 

Juta o Similares. 

Linho e Rami 

Tdae as Fibras 

70 	329 162 ' 	 43 
61 	63 8 86 

52 	68 20 30 
231 	188 - 44 

52 	47 - 26 
66 	216 152 	1, 51 

119 
	

115 
62 

52 
178 
50 

119 
	

91 

Fonte: GEPAL 

Para a indistria cio fiaçao e tecelagem a seguinte a concentra-

ço dos estabelecimentos localizados na rcgiao Centro-Sul. 
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QUADRO XVI -• CONCENTRA QXO NO RM0 DE FIAQ0 E TECELAGEM  

Tamanho dos 
Estabelecimentos 

NQ de 
Etabeleciméntos 

Fusos 
1VO5 

No-de- 
-oura 

PDoduço 
.. isica 

(Percentagem do total) 

Ntmero de Fusos ELaço 

De 	1 a 	9 999 •...... 199 27,6 42,6 48,8 

10 000 a 49 999 ,...... 97 55,9 47,9 42 00 
50 000 e maia ......... 7 16,5 9,5 9,2 

Total,,,...,.,..,.. 303 100,0 100,0 100,0 

Ntnero de TeáEq§ Tecelagem 

De 	1 a 	99 .......... 495 18,7 22,6 16,8 

100 a 999 ,......... 215 61,1 63,9 67 9,4 
1 000 e mais ...,..... 13 20 9 2 13,5 15,8 

Total •.,.....,,., 723 100,0 100,0 100,0 

Fonte: CEPAL. 

Pode-se observar que o ramo de tecelagem é mais concentrado que o ramo 

de fiaço, pois, enquanto no primeiro os maiores estabelecimentos contribuem com 

crca de 16% da produço, no segundo os maiores estabelecimentos produzem s&ien-

te 9,2%  do total. 

6.34 ObsoletIsmo do Equijoamento 

O parque de maquinas da ind,stria txti1 brasileira se caracteriza por  

um alto grau de obso1etismo fato que contribui de modo marcante para a situaço 

desfavoravel em que se enntra a indtstria. Nesse estudo, foi fei1a uma enalíse 

minuciosa do oboletismo da maquinaria, nas distintas fases do processo produtivo 

e de acrdo com as principais fibras elaboradas, para os 855 estabelecimentos da 

regiio Centro-Sul. As ancluses do referido estudo so resumidas no quadro a se 
no que se refere is principais mquinas de produço, isto t, fusos e teares. 
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QUADRO XVI-A 0BSQLETIS0 DA MAQUINARIA 

Setores Atualizados 1 R3fo15 Obsoletos % iTotal Unidades c.ototal 

Filat6rios .,..J 20,8 41.8 37.4 100 2 894 782 
Teare 	.......... 31.5 17.5 51.0 100 71.013 

Filat6rjos ,.,... 51.9 10.0 38.1 1 100 241.085 
Teares 	.,........ 37.8 27.9 34.3 100 4.296 

o 
Sintóticas 

Filatórios...... 81,2 5.8 13.0 100 52,908 
Teares 	...,,...., i 	216 55.3 23.1 100 14.493 

• 
Juta 1 

Filat6rios ...... 16.6 - 82.4 100 42.968 
Teares 	.......... 12.2 - 87.7 100 3.484 

Linho 

Filatrios ,..... 53.8 - 46.2 100 26,614 
Toares 	,......... 36.7 57.2 6.1 100 1.335 

Fonte Desenvolvimento e Conjuntura - junho, 1962. 

Convóm notar, como bem observa o estudo da CEPAL que, ainda que 

reformâveis, os equipamentos incluídos cornõ tais trabalhavam como o classi-

ficado em "obsoletos". Desta forma, ter-se-ia, no caso do setor de algo-

ãao, cêrca de 80% dos fi1atrios e, aproximadamente, 68% dos teares realmen 

te obsoletos. Igualmente obsoletas eram as máquinas empregadas nas demais 

fases do processo produtivo, -bais.como as da preparaçao para a fiaçao e pre 

paraç.o para a tecelagem o acabamento d.o tecido s  t6das olassifioadas como 

de elevado nível de obsoletismo. 

O elevado obsoletismo do equipamento e outros fatôres refletem a 

e1eada ineficiência com que trabalha o setor industrial têxtil, o que pode 

ser mensurado pelo baixo rendimento da maquinaria e da produtividade da mao 

-de-obra. 

6 . 3.3.  Rendimento da Maiiria 

O rendimento da maquinaria atual, ou seja, a produçao por máquina/ 
o hora, está muito aquóm dos padres europeus e norte-americanos, e ainda 

muito baixo em reiaçao ao que se pode considerar como paãrao razoável pa-

ra as oondiçes de produçao da Amórica Latina com máquinas modernas e com 
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nível de eficiência razoável. A investigaço demonstrou que a maquinaria e 

xisténte nas fiaçes de algodao alcança, em média, urna produçao de .14 gra-

mas/hora, que representa apenas 58% do padrao latino-americano o urna peroen 
tagem ainda mais baixa em roiaçao. aos padres europeus o norte-americanos. 

Na teoelagem de algodao, a produço horária da maquinaria alcança apenas 

2,93 m por tear/hora, representando 50% do padrao latino-americano. No se-
tor de i, os índices sao igualmente desfavoráveis: 38% da produçao teéri-
oa por fuso/hora, para a fiaçao e para a tecelagem, 56% da produçao 	por 

tear/hora. 

Nos outros ramos da indústria tôxtil, o estudo da CEPAL encontrou 

características da proãuçao semelhantes que1as apontadas para os ramos do 

algodao e da ia, influindo, em todos Ôles, além do obsoletismo do.equipamen 
to, deficiências de organizaçao interna, como causas do baixo aproveitamen-

te do equipamento existente. 

Apesar das difialdades decorrentes da inediçao da inf1uncia do 

obsoletismo sôbre os baixos níveis d rendimento da maquinaria e da mao-de-. 

-obra, urna estimativa realizada para a indústria do algodao - que 6 o setor 

mais importante do conjunto industrial têxtil brasileiro - mostra que a de-

ficiência de operaçao pode ser atribuída, aproximadamente, a 1/3 ao obsole-

tismo do equIpamento e que os 2/3 restantes correspondem a um aproveitamen-

to ineficaz dêsse equipamento, independentemente de sua idade e suas carac-

terísticas técnicas, causada por tuna defeituosa organizaçao interna. 	No 

conceito de organizaçao interna, incluem-se elementos físicos como o equi]4 

brio da produçao, a distribuiçao das cargas de trabalho, e layout das fábri 

cas e elementos humanos, como a eficiência da adxninistraçao e a oapacitaçao 	- 

da m.o-de-obra. 

6.3.4. Produtividade daMo-de-0bra 

A produtividade da mao-de-obra apresenta níveis ainda mais baixos. 

Na fiaçao de algodo,a produço é de 1995 g por homem/hora - apenas 46% do 
padro latino-americano adotado, que é ainda bastante inferior aos padres 

europeus e norte-americanos - de 8,18 m., na tecelagem - 19% do padro. Pa 
ra se aferir o oaráter realista dos padres de comparaçao adotados basta as 

sinalar que, na fiaçao, a produtividade correspondente ao padrao alcança 

4 300 gramas por fuso/hora, valor que se eleva a 5 500 gramas na Europa Oci 
dental e 12 400 gramas nos Estados Unidos 1, igualmente, d.esfavorável a 

comparaço dos níveis de produtividade da indústria de fiaçao e tecelagem 

brasileira em reiaçao com outros países latino-americanos, como o Chile e 

o Peru. 
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A análise dos resultados revela que o nível da produtividade da 

mo-de-obra encontra-se influenciadO tanto pela antiguidade do equipamento 

com que ela trabalha como pelas deficiências da organizaço• interna, refle-

tidas na falta do treinarnento adequado dos operários, mesmo para operar .s 

equipamentos atuais e, assim, eventualmente, a maquinaria mais moderna irá 

requerer urna oapaoitaço superior .quela de que geralmente dispe, em m6dia, 

o operário brasileiro cio ramo. 

Ao tratar da efioincia, da produtividade e dos custos, o estudo 

faz refernoia . qualidade da mataria-prima, a qual ecerce urna influência 

decisiva sêbre o rendimento, da maquinaria, sôbre as cargas de trabalho, s6-
bre os desperdÍoios do matria-prima e portanto, sêbre os custos e qualida 

de da produço. 
- 
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7. CUSTOS 

Com base nos dados encontrados no estudoda CEPAL,sor possível 

fazer o levantamento dos custus de produço na indústria têxtil, especifica-

morie a do a1godo. Ainda que tenha sido feita atrav&s de urna pequena amos-

tra, é aceitável a generaiizaçao, tendo em. mente o nível mais oü menos padre 

nizado dos diversos itens do custo, os índices de produtividade da mo-d.e-o-

bra e os de rendiri-jento da maquinaria. Desta forma, é lícito tornar geral a 

oomposiçao dos custos para o país, no conjunto.. Acima do tudo, será objeti-

va a reproduço dos elementos encontrados no referido estudo porque estabele 

cc também oomparaço com os custos do mesmo setor, em outros países. Numa 

segunda etapa, todavia, se necessário, será atualizada a estrutura, tendo em 

vista a possível distorço causacia por alguns dos cctnponentes. 

7,1 Custos de mo-de-obra 

Com base nos salários médios vigentes em setembro de 1961 - coroa 

de Cr5  10 000 ou Cro  50/hora - adicionaram-se os encargos sociais, õalcula-

dos em 433%. Referidos encargos incluem o descanso semanal remunerado, fe 

nados e férias, contnibuiçes ao IAPI, ao SENAI, SESI, LBA e ao SSR e segu 
no. Seria, portanto, dentro do esquema levantado pela GEPAL, a seguinte a 

estrutura do custo da mio-de-obra. 

Remuneraço 

1, Salário anual (10.000 x12) 

2. Encargos sociais (ano) 

Parias e feriados (lo 000 x 22/25) 

Descanso semanal (52 x 400) 

IAPI = 0 9 09 (120 000 x 20800) 

aENÀI, SESI, LBA, SSR 

Seguro de acidentes de trabalho  

Cr$ 	 !ndioe 

120.000 	 100 9 0 
52.164 43,3 

8.800 7.3 
20.800 17,2 

14.164 11.8 

5.400 4,5 
3.000 2.5 

Total Geral 	 1 	172.164 	1 	143.0 

O estudo acrescenta que devem ainda ser consideradas outras obriga 

çes, tais como eduoaç.o primária para os operánios e seus filhos no oaso da 

indústria contar com mais de 100 empregados e, algumas vêzes, certos benefí-

cios voluntb.riamente proporcionados pelos industriais. Isto elevaria os en-

cargos a 45% a  50%. 

Na verdade, devem ser feitas duas observaçes. A primeira diz nec 

peito ao quantum recebido, hoje, isto é, uma questo de atualizar o salário. 
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A outra questo diz respeito aos encargos sociais, que9  segundo estudo re-
oente cia "Conjuntura Econômica" ascende 3 mais de 83%.  Deixaremos para atua 
lizar êsses números, numa segunda etapa, caso se torne necessário para me-

lhor comparaço com custos do setor, no exterior. 

7.2 Custos de matéria-prima 

A matéria-prima analisada foi o aigociao de proced&noia de So Pau-

lo e de estados do Nordeste por serem as fontes tradicionais de éuprimento. 

A despeito cio desperdício ocasionado, em grande parte, pela má qualidade do 

aigociao, especialmente cio Nordeste, é bastante favorávõl a situaço do Bra--

sil na concorrôncia internacional, em meao.os do 1961 9  como se vÔ abaixot.  

Algodo 	US por quilo 	TJS$ por lIbra pso 
1 

Paulista 

Nordestino (médio) 

Nordestino (Mc o6) 

Karnak - Ii'.G.FOB 

PIMA 1 FOB 

0,510 
0,540 
0.615 

0,230 
0,244 
0,278 

0.4454 
0.3972  

Fontes CEPAL 

3 Materiais auxiliares - Custos de maquinaria e Custos de 	itai 

No foram feitas as apuragões,dos custos referentes hs rubridas a 

cima, no estudo da CEPAL, que se limitou a tecer comentários sôbre generali 

dades. 

Entretanto, convem deixar claro, conforme diz o estud.o,que zo s 

trata de comparar dados completos do custos estatlstioamente obtidos, mas 

trnicamente de cote jar elementos principais do custo por unidade de produto, 

tais como custos de matéria prima e da mao-de-obra. 

No que diz respeito aos custos da rno-do-obra por unidade de pro-

duto, é desfavorável a posiço cia indústria têxtil brasileira frente a paí-

ses estrangeiros - mesmo países sul-americanos - uma vez que os baixos sala 

rios n.o chegam a compensar seu reduzido nível de produtividade física. A 

domparao, todavia, com ro1aç.o ao custo da matéria-prima é. favorável, e a 

resultante dessas incidências de sinal contrário é um insumo conjunto de 

mo-de-obra o matéria-prima por unidade de produto (tecido de determinado 

tipo) um pouco inferior ao encontrado nos Estados Unidos, adotada para a 

oomparaço dos val6ros monetários a taxa de câmbio livre na época da reali-

zaçao dos estudos. 
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O quadro a seguir compara os custos de produçao do tôxteis nos Es-

dos Unidos, Japo, Chile e Brasil. 

QUADRO XVII - COIVIPARAÇ.O E1TRE OS CUSTOS DE ALGOD20,  E DE MiO-DE-OBRA PARA 

PRODUZIR UNA JARDA DE TECIDO DE ALO0DO EM DIVERSOS PAISES 

(em dólares) 

Estados V. 
Especificaçao 	 nid.os -. 

	Jaao 	Chie 	Brai1 
(1960) 	 19  

Preço Módio do algodio p/Kg ...... 0,72 	lo,66 	09826 	0951 

Preço Módio do algoclio p/Kg (in- 
cluindo desperdícios) 

	0.00.9.00009816 (a) 	0,757(a) 1,026 (b) 	0,62 	(o) 

Elementos de Custo de urna Jarda de 
Tecido (d) 

Aigodao ..................j090861 	0,0805 	091087 	020657 

Mao-de.-Obra ................ 090392 	!090172 	0,0480 	070516 

Total dos dois insumos ........... 0,1253 	1090977 	0,1567  

Indices 	 100 	78 	125 	1. 	94 

Fonte: COPAL 

Base desperdício m6dio 13% 
Base desperdício módio 19,5 % 

(o) Base desperdício m&lio 2194 % 

(d) Tecido de 106 graznas de piso por jarda, em 98/100 centíme- 
tros de largura, denominado sheetiig 

Observa-se que o custo da matria-rima no Brasil 6 75% do custo 
nos Estados Unidos è 80% do custo no Japo. Em comparaço com o Chile a si 
tuaço brasileira 6 ainda mais favôráve]., visto que aquele país tem o custo 

de mat6ria-prima mais alto de todos os países considerados. 

A vantagem do Brasil proveniente do baixo preço do algodao 6 mais 

do que suficiente para compensar os custos mais altos da mao-de-obra por u-

nidade de produto, em re1aço aos Estados Unidos, de tal maneira que o custo 

total brasileiro (mat6ria-prima e mio-de-obra) no ultrapassa 94 da corres 

pondente cÏfra norte-americana. 

Todavia, 6 preciso considerar que a comparaço acima inclui sbmen-

te o custo de dois insumos. Levando-se em conta os demais insumos é prová--

vel que fôsse mais desfavorável a posiço relativa do Brasil, uma vez que 

neste país os materiais auxiliares e a maquinaria têm preços superiores aos 

vigentes nos Estados Unidos e no Japo. Por outro lado 9  a partioipaçao de 

tais elementos no custo de produç.o nao deveria representar mais de um têrço 
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do cus±o total; sendo airn as prováveis diferenças nao afetariam de modo 

apreoiâvel a situaç.o encontrada pela pesquisa do CEPAL. 

1.1 



ÁNXO 1 



AI'EXO 

LIEUiS GCRAIS. DE UM PROGRAMA. DE RE0RGAII'IZAÇX0 E REQ.UIPAMEI\ITO 

Durante a V Convenço Nacional da Indústria Têxtil, realizada em 

Belo Horizonte, em maio de 1962, foi aprovado o "Memorial Sôbre a Necessida 

de de Um Programa de Reõrganizaço da Indústria Brasileira da Piaçõ e Tece 

lagem", documento êsse apresentado ao erito Primeiro-Ministro Tancredo Ne-

ves, asse trabalho, elaorado pelo Gx,ipo de Estudo para a Reorganizaçao e 

o Reequipamento  Têxtil, teve por base o:estudo da CEPAL, a que estamos nos 
referindo. 

As medidas, a seguir apresentadas pelo estudõ da CEPAL, permiti--

riam elevar o nível de produtividade da mo-de-obra da indústria têxtil bra 

= sueira, em cinco anos, ao dôbro da que Í'ôi constatada pelo referido estudo. 

A meta foi fixada, de um lad.o, para se conseguirem custos de produçao compe 

titvos e, de outro, possibilitar que a ma±oria das fábricas possam aloanç 

-la. Ainda que seja relativamente modesta essa melhoria, a indústria têx-

til brasileirâ estaria em oondiçes de se colocar entre os grandes exporta-

dores'dé produtos têxteis. Essas medidas seriam as seguintes: 

Intensifioaço da formaço técnica em todos os nívois. 

Melhoramento da organizaçao administrativa das ernprê.s -as. 

3, Aplioaço de mótodos para elevar a produtividade. 

Contrêle de qualidade e classifioaçao da matéria-prima. 

Desenvolvimento da fabrioaço de máquinas têxteis no país. 

Ressalta o estudo que o êxito de um programa setorial depende, em 

grande parte, da colaboraçao que lhe emprestem as partes interessadas e dos 

incentivos e outras facilidades do caráter fisoal para as fábricas que efe-

tivamente realizem as medidas destinadas a aumentar sua produtividade. 

A característica principal de um programa desta natureza 6 a 

execuçao simultânea das distintas medidas nêle recomendadas, devido inter 

dependência de têdas elas. 

1, lalhariada Lormaçao Profissional 

a) Ao nível dos mestres e contramestres (ou chefias intermediárias). 

A melhoria da formaçao profissional a êste nível é imprescindível 

para permitir um aumento das cargas de trabalho, O que constitui e 

lemento decisivo para incrementar a produtividade. 

A forma de treinamento mais econômica, e quiçá a mais prática, é 

a de preparar os mestres e contramestres, os quais, por sua vez, 

estaro em cond.içes de transmitir aos seus subordinados os méto-- 
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dos mais corretos de trabalho. 

O treina1nento deve-se realizar por meio de cursos de capacitaço,, 

tanto tonicos (teóricos e práticos), como de relaçes humanas,os 

quais poderiam ser concretizados nas formas seguintes: 

(1) Individuais, nas grandes fábricae, que, por seu tamanho, justifi-

Oam a presença de um ou mais instrutores para dar classes aos mes 

troe e contramestres das diversas seçes 

Comuns a várias fábricas de tamanhos pequeno ou m&lio, localiza-- 

das em um mesmo centro industrial. Os cursos tóonicos podem ser 

dados em salas pr6ximas s fábricas e a instruço prática nas pró 

prias fábricas, 

Comuns a varias fábricas o realizados em Escolas do SE1STAI, sempre 	- 

que estaB se encontrem próximas das fábricas, 

b) Ao nível dos ohefes de setores e dos tóQnicos (iefiaa guperiores). 

ieete nível, o ensino deveria basear-se em programa de aperfeiçoa-

mento tanto tecno16gioo como de organizaç.o, de manutençi preven. 

tiva da maquinaria, de contr61e de qualidade,, de contr6le do des--

pe'dícjo e de oontr&le de custos. Os cursos deveriam ser intensj-. 

vos, de um ou dois meseS, realizados em escolas do SENAI ou nos 

institutos teonológioos já existentes no país. 

2 0  Organizaço Administrativa ao Nível dos Administradores 

O estudo da CEPAL. destaoou a importancia de que se reveste, atual-

mente, a utilizaço de processos administrativos modernos. Para promover a 

sua adoço, torna-se necessário criar cursos e realizar seminários para di-

fundir, entre os industriais,, os mtodos modernos de contr6le téonico, que 

permita'n planejar eficazmente, bem como conhecer com exatido a marcha dos 

trabalhos nos diferentes setores de suas empresas; contr6le de custos; con-

tr6.o da qualidade; oontr61e de paradas de máquinas; contr1e de ruturas 

de fios; contrô].o de produço; contr6le do estoques ão rnatórias-primas, do 

produtos em elaboraço ou terminados; oontr61e de desperdícios; mótod.os de 

planejamento da proa.uçao; rnft,odoe para obter maior padronizaço na fabrica-

çao, e maior eficácia na doterininaço dos produtos a serem fabricados; mato-

dos para medir os tempos de operaçao e para simplifioaço dos processos ope-. 

racionais o adminiatrativos, sistemas de incentivos pa'a aumentar a produ-

ço Par ,operáio; mótodos para melhoria do planejamento o oontr6lo da comer 

oializaço e d.istribuiç.o dos produtos. 

Tal programa seria promovido pelos sindicatos regionais da indó.s- 
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como dos CENTROS DE PRODUTIVIDADE DLS DEPLAÇES DA INDUSTRIA, como tamb6m 

dos CENTROS DE PRODUTIVIDADE DOS SINDICATOS TXTEIS e NÚCLEOS DE PRODUTIVI-

DADE. Para sua realizaço prática, poô..er-se-ia solicitar a assistência da 

01W ou de outros orgai-iismos internaoioiiais de ajuda e cooperaço tócnioa. 

3. Aumento da Produtividade 

O aumento da produtividade depende no s6 de esforços individuais 

mas, tarnbm, e principalmente, da -aço conjunta de tôdas as emprsas de um 

mesmo setor industrial. seioialmente, o programa consistiria em: 

Estabelecer processos uniformes de mediço e contrôle da produt. 

vidade da mio-de-obra para todo o Brasil. 

Fixar padres de produtividade da mo-de-obra, de âmbito nacional, 

com base nos critór±os da CEPAL, e de ibito estadual, se fôr jul 

gado oportuno, face aos níveis de produtividade constatados, supe 

riores ou inferiores às mdias nacionais e fixar, assini g  anualinen 

te, padres paulatinamente mais altos para oada uma das fibras e-

laboradas. 

o) Realizar, pelo menos uma vez po.r ano, em cada Estado, uma pesq.ui-

sa para avaliar o grau de ampliaço do rendimento da maquinaria e 

da produtividade da mao-de-obra, a fim de, seguir a evoluço das--

ses dois fatôres sob o impulso do programa de reorganizaçoe re-

equipamento, a partir da situaço constatada pela CEPAL. 

d) Drvulgar,sob código, estes resultados a todos os itidustriais do 

país, para que possam determinar a posiç.o de sua própria fbrica 

em relaço ao conjunto e daí extrair concluses quanto necessi-

dade de aço. 

Proporcionar assistôncia direta s fábricas que necessitam de aju 

da para pôr em prática os mótodos operacionais e administrativos 

modernos.  

Divulgar, amplamente, tôdas as informaçes relativas arnpliaço 

e níveis de produtividade, tanto cio país, comodo exterior. 

Promover a constituiçao de centros de produtividade nos Sindica--

tos da Inaústria T&x'til, com o fim de efetivar açes concretas de 

assessoramento ao nível das fábricas e facilitar o interoambio de 

inforrnaçes entre os industriais de uma mesma regio. 

li) Promover o interombio dc inforrnaçes entre os vários Estados, Em 

prêsas e Regies. 	- 	- 
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i) Manter contatos permanentes com os diferentes organismos estran-

geiros dedicados ao estudo e promoçao da produtividade na inclús--

tria têxtil. 

4. Melhoria das Matérias-Primas 

O estudo da CEPAL mostrou que a ocorrência de desperdícios é, na 

maioria ds casos, superior ao normal e que, no algocIo, a norma 6 ultrapas-

sada em quase 50%.  Tais despérdícios, em proporçes t.o elevadas, so decor 

rentes da antiguidade da maquinaria em uso,.da falta de oontrôle e O  especial 
mente, da qualidade inconstante e., muitas vze, inadequada da matéria-prima, 

a qual exerce também um efeito direto sabre a eficiência no uso da maquina--

ria e sôbre a produtividade da mio-de-obra, concorrendo, assim, duplamente , 

para aumentar os custos da produçao. No estudo da CEPAL 5a0 enumeradas as 

principais deficiências das matérias-primas, sobretudo do algodao e da la,as 

duas fibras mais importantes trabalhadas pela indústria têxtil brasileira. 

Foi considerado conveniente traçar um programa de melhoramento 

das matérias-primas, cujas linhas gerais 5a0 expostas a seguir. 

a) Paraoalj 

1) Uma aço para melhorar a prática do descaroçamento, tanto 

na zona meridional, como no Nordeste, que consistiria no re 

equipamento das unidades de beneficiamento do algodo, e na 

instalaçao de desoaroçadores de rôlos, para obter-se melhor 

aproveitamento dos algodes de fibra longa, pois o uso do 

desoaroçadores de serra para asse tipo de algodo prejudica 

as fibras, tanto no seu comprimento, como na sua uniÍ'ormid 

de e resistência. Seria também necessário um programa de 

assistência técnica aos descaroçadores e uma severa vigilan 

oia, para que as normas de trabalho estabelecidas sejam ri-

gõrosamente cumpridas. Especialmeite na regio meridional, 

a circunstncía do, nas últimas safras, os algodes terem 

sido beneficiados com umidade excessivamente alta, tem pre-

judicado a qualidade do produto. Assim sendo, e tendo em 

vista os -bens resultadop já obtios em outros países prod.u-

tores, torna-se recomenc.vel equipar os nossos descaroçn.do-

res com instalaço de pré-secagem, sob funcionamento devida 

mente controlado. 

ii) A proibiço total d.õ uso de sacos confeccionados com caroá 

para a realizaço da colheita e de panos da mesma fibra pa-

ra o enfardamento do algodo, 0 uso de sacos edo panos de 
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algodo para a colheita e para o enfardamento - a exemplo do 

que se faz em nuieerosos países contribui para a melhoria da 

qualidade e da apresentaçao da matária-prima. 

O algodio do Norte, como o do Sul, apresenta (especialmente 

e do Norte) considerável quantidade de corpos estranhos,tais 

como pedaços de pano, penas de aves, fragmentos de fio de ju 

ta, fibras de caroá, sisal etc., ocasionando sérios prejuí--

zos h industrializaço, tornando-se, pois, imprescindíveis 

ouldadosas medidas,, dentre as quais a divulgação ampla jun-

to aos lavradores, intermediários e maquinistas, dos inconve 

nientes de tais defeitos. 

III.) Ad.0a de normas. internacionais de classificaço, especial--

mente para definir o comprimento das fibras, pois, atualinon-

te, a .denominaçao,, em milímetros, utilizada nao corresponde 

ao comprimento real da fibra. Ao mesmo tempo, 6 preciso me-

lhorar o processo .e unificar os critérios de. classificaqZo, 

permitindo um único p6sto de classificaçao em cada Estado, 

com excoç.o de Minas Gerais, onde existem duas regies por 

demais distantes(Triângulo Mineiros Regio doSo Francis-

co), devendo-se e•nto, permitir dois postos; classificando-

-os todo o algodio da zona meridional (So Paulo, Paraná e 
Mato Grosso), bem como aquêle de Minas Gerais, rigorosamente 

de ac6rdo com os padres estabelecidos pela B61sa de Mercado 

rias de So Paulo; classificando-se todo o aigodio da Zona 

• Setentrional (Nordeste), de ac6rdo com padres a serem corift  

cionados com tada urgência, para os algodZes Serid.6 9  Ser-- 
e Matas. Nesta regiio, também, os postos de classifica-

ço devem, ser reduzidos ao mínimo absoluto, com a finalidade 

de atingir a meta da uniformizaço da classificaçao. 

Iv). Fixaço de normas de óomerciaiizaçao, com a proibiço da prá-

tica de mistura de algodes de diversas origens, variedades 

e comprimento de fibra, melhorando a homogeneidade dos lotes 

e estabelecendo limites máximos de disperdio no comprimento 

das fibras. Para se alcançarem asses õbjotivos, torna-se ne 

cessária a éduaço dos agricultõres, Ïnciusive para evitar-

-se a mistura Qionada pela existênóia de plantaçes algo-

doeiras, arb6ras e horbáoeas, intercaladas ou adjacentes. 

Ao mesmo tempo, faz-se necessário uma rigorosa fiscalizaço 

nas usinas do beneficiamento pelos 6rgos classificadores de 
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cada Estado. Evidéntementé, a observnoia do tal prática 

trará melhoria doprodutõ, tórnando-o comercialmente mais 

valioso. 

v) Padronizaç& e distribuiço centralizad.^ das sementes, a e-

xemplo do que j e faz em sao Paulo para todos os demais 
Estados produtdres de algodao. A este respeito, recomenda-

mos a deterrninaço de zonas ecológicas para as diversas va 

riedades, visando à sua maior produtividade, evitando-se,as 

sim, a sua degenerecncia. 

Criaço de laborat6rios de estudos de fibras, assim como do 

'spinning test laboratorie&' regionais, que teriam Como fun 

ço principal orientar os produtores de aigodo para a plan 

taço de tipos que melhor respondam aos requisitos da indi5.s 

tria, e orientar os industriais na utilizaço de prÕ cessos 

os mais adequados para obterem o melhor aproveitamento pos-

sível dos i'ecursos da fibra, 	opinio da indústria txti1 

algodoeira nacional, que as vtrias oaractedsticas dos nos-

sos algodes, em geral, deixam muito a desejar, impedindo 

que sejam alcançadas, na industrializaço, as melhores per-

formances, tanto no aspecto qualitativo quanto no de produ-

tividade aa m.o-de-obra, especialmente com a maquinaria a--
tuali zada. 

Estudar o sistema de oomercializaç& vigente e procurar a 

forma de facilitar o financiamento ao lavrador, a fim 	de 

permitir a indústria uni abastecimento regular dos tipos e 

classes de algodao correspondente às suas necessidades, 

b) 

Apesar dos problemas desta matéria-prima parecerem menos agudos 

que no caso do algodao, o estudo da CEPAL ressalta que o seu abastecimento 

traz aos industriais certas dificuldades, destacando-se, entre elas o seu 

preço tido como muito elevado. 

Para superar os problemas mais prementes, sugere-se o seguintes 

1) Estimular a produço de unia maior quantidade de ia5 de tô--

das as fimras e de tipo especial, ou seja, das ias mais a-
deqjadas para a fiaçao pentead, Está se acentuando, cada 

vez maiaa escassez, especialmente das ia5 de finura 56'S 

para cima. 
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Estabelecer normas de apresentaç.o, especialmente por elimina-

çao dos desbordes. 	 - 

Considerar a reforma  dos sistemas de cõmercializaço, incluin-

do a ampliaço dos meios de financiamento das compras à indús-

tria de fiaç.o, a fim de permitir.à mesma um abastecimento re-

gular dos tipos necessários. 

5. Reeqato da Indústria 

A maquinaria têxtil instalada no Brasil, como foi visto anterior-

mente, apresenta elevado grau de afrbiguidade e obso].etismo. E certo que o 

programa de reorganizaço da indústria têxtil e de melhoramento das matérias-

-primas trará consigo uma sensível melhoria nas condiç.eø atuais de operaço 

da indústria, pormno ó nienos certo que essa melhoria seria insuficiente 

- 	sem o reequipamento. 

Mesmo a mao-d.e-obra melhortreinada no alcançaria os níveis de 

cargas de trabalho fixados se continuasse a manejar as mesmas- máquinas de 

reduzido rendimento, atualmente em uso. Por outro lado, o aperfeiçoamento 

da administraço aplicada a um processo •operaoional limitado por equipamen-

to obsoleto no daria os resultados necessários. 

A melhoria da matéria-prima ode contribuir para certa dimiiiço 

dos desperdícios e alguma elevaço do rendimento da maquinaria; na melho-

ria da produtividade da mo-de-obra, poróm, êstes progressos teriam resulta 

dos limitados, pois essa maquinaria no responderia aos requisitos ineren-

tes a uma elevaço substancial cia produço horária. - 

Tampouco, a produtividade da mao-de-obra alcançaria os pacires 

estabelecidos, se a falta de automatizaçao das máquinas nao permitisse um 

incremento substancial das cargas do trabalho e as falhas mecanicas ocasio-

nadas pelo obsoletismo cia maquinaria contihasaem limitando a produço. Do 

mesmo modo, a qualidade dos produtõs nao poderia melhorar sem urna renovaço 

das máquinas já iemasiado antigas e obsoletas. 

Desta manõira, será impossível alcançar as metas da produtividade 

da mo-de-obra e melhorar a qualidade dos produtos Oam uma reorganizaÇao 

oompieta da indústria têxtil, que inõlua a atuaiizaçao do seu parque de má-

quinas. Portanto, torna-se necessário que as duas açes sejam efetivadas 

simultneamente, 

A CEPAL analisou, em seu estudo, as diferentes fórmulas que podem 

ser postas em prática para reequipar a indúsria de fiaç.ao e tecelagem. Pa-

ra o aigociao, foram consideradas três alternativas de modernizaço 



a modernizaço do equipamento atravs de reformas de máquinas, sem-

pre que seja possível, e a aquisiço de máquinas modernas de tipo convencio-

nal para substituir as obsoletas; 

substituiço tota]..d.a maquinaria existente por máquinas modernas dO 

tipo altamente automatizado; 

um reequipamento completo, segundo os noyosprooessos acelerados e 

simpU.ficados de tipo completamente automático... 

Eliminou-se a terceira hip6tese, por corresponder a processos em curso de ex 

perimentaçao e que ató agora nao foram devidamen -te aprovados na prática, ad-

mitindo, porém, essa alternativa para uma etapa fu -tura, quando se fizer ne - 

oessária uma ajnpiiaç.ao substancial da capacidade produtiva. Das outras duas 

hip6tesea, a análise efetuada mostrou ser a primeira a mais eoonômica, dando 

os resultados mais proveitosos para a reduçao dos custos de prodnça.o, inclui 

da, evidentemente, a amortizaço do investimento, neste custo. 

a) Política de reequpamento 

Foram analisados 9  naquele estudo, os princípios básicos em que de-
veria se basear uma política de reequipamento 9  os quais, so, em resumo s  os 
seguintes 

1) Manutençao cio mesmo nível de produçao total. 

Uma renovaço da maquinaria, feita na forma mais eoomioa possí--

vel, tendo-se em ooita a escassez de recursos disponíveis para in 

verso no país eas múltiplas e urgentes necessidades dos diversos 

setores. 

Uma utilizaço ta0 ampla quanto possível, de máquinas e eq.uipamen-

tos de fabricaço nacional,, sempre que suas características corres 

pondam aos cririos de modernismo adotados, e que sua escala de 

proauçao permita um reequipamento dentro de um lapso de tempo no 

superior a 5 anos, Assim, a modernizaço da indústria txtil •  con-

tribuirá para o desenvolvimento da indústria msonioa do país. Por 

outra parte, dêsse modo, reciuzir-se--ao, em forma apreciável, 	os 

gastos no exterior e se eoonomizarao divisas. 

nr) Importaço sbmente daquelas máquinas que no sao produzidas no 

país, ou que .0 	em quan-bidacies muito limitadas ou cm caracte- 

rísticas inadequadas. 

v) Reduço, ao mínimo, dos deslocamentos de mo-de-obra, por efeito 

da modernizaço da maquinaria. Admite-se que a reduço de pessoal, 

em decorrência de uni processo provocado pela modernizaç.o, no se 
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J. ra maior do que a õervada atua]mente, dada a exitncia de tmia signi-
ficatva taxa do "turn over" no setor tbi1. 

O roequipainento com mzquinas modetnas convencionaia, caii. base em refor-. 

mas de mquinas, cada vez que estas tenham condições para tanto e pos-
sam, aps a atualizaçso, trabalhar em forma semelhante i das in4uinas 
novas. 	 - 

Formular uma poltica nacional que defina o destino a ser dado as m-
quinas obsoletas, que sero rnibstitudas, dentro das vrias alternati.. 
vas indicadas pela GEPAL. 
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• 	E 

Em suas linhas gerais, asituao da indústria têxtil no Nordeste 

no difere- muito da existente no -Centro--Sul, no apenas do ponto de vista 

de importnõia d.êsse setor industrial dentro da 000nomia.regional, como, 

principalmente, do ponto de vista dos problemas, que so comuns s emprêsas 

de ambas as regios. 

A indústria têxtil é a mais importante, no volume total do emprê-

go e, em conseqUência, representa substanoial parcela do total dos venoimen 

tos e salários pagos. Igualmente, é inportante do ponto de vista de arreca 

daçao de impôstos, tanto do de consumo como de vendas e consigriaços. 

Entretanto como nas demais regies do país, a indústria têxtil 

nordestina vem perdendo sua posiçao relativa frente às demais indústrias , 

sob todos os aspectos, acentuando-se esse processo de d.eterioraçao quando 

se observa que, nos estados onde a fiaço e a tecelagem de algod.o repre--

sentam maior volume de produçao, no conjunto têxtil, registrou-se um de---

créscimo de produçao no referido período, como é o caso de Pernambuco, Ala-

goas e Sergipe que acusaram decrementos de 2396%,  19,2% e 16,3%,  respooti-
vamente, segundo relatório do Banco do Nordeste do Brasil 6/A, de 1963. 

No exame do crescimento real da produço manufatureira regional , 

observa-se que, entre 1950 e 1960, enquanto a indústria, em conjunto, ele--

vou sua produçao real, raedida em têrmos de preços de 19509 45%, o setor têx 

til apresentou um incremento do apenas 18%,  no mesmo período. 

Problemas Fundamontais da Indústria Têxtil 

A situaçao acima descrita levou a SUDEIE a estudar os problemas 

particulares do setor, concluindo, clepoisde análise deta'hada, que seriat 

os seguintes que explioaia a decadência relativa da indústria têxtil e que, 

em alguns casos conduziram ao fechamento de importantes fábricas regio-

nais 

rigidez da estrutura do produço e participaço na faixa do mercado 

menos dinâmica e rentável; 

obsoletismo o equipamento; 

o) pórda de vantagem reiativa no custo da mio-de-obra, agravado pela 

utilizaço excessiva dêste fator no processo de produço, e pela 

ausência de treinamento conveniente da mo-de-obra; 

deficiências administrativas, que conduzem a maiores custos; e 

ausência de financiamento adequado para a substituiçao Co equipa--

mento obsoleto. 
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Com efeito, a produço de tecidos das f.bricas do Nordeste concen-

tra-se nob tipos olassificados 00mb grossos ea maior parte, que poderia ser 

classificMo.00kuo médiõ,.nao teria, do ponto de vista de venda., tal classifi 

oaçao, teido em vista o processo de acabamento inferior a. que s-submetic3.os. 
As defioincias de acabamento e padonageni, s6 periititem que a parcela mais 
substancial da produço alcance. ás zonas ruráis, para o que.o necessérios 
maiores custoi de oomercia1izaço. r,,ste mercado, põr outro lado, é mais sen-

sível às varíàçoeã decorrentes de processo inflaciônárïo, que acabam po in-

fluir negatiiramente sabre a renta.bilidade das foricas. 

Por outro lado, enquanto exporta para a regio Centro-Sul cio país 
cêrca de 135  mj1hes de metros de tecidos grossos (cêrca de 45% de sua produ 

o Nordeste importa daquela regiao nada menos de 100 milhes de metros 
- 	de tecidos finos e médios, stes em maior proporço o diferindo dos fabrica- 

ãos na regio apenas por serem melhor acabados e estampados. 

Confirmam-se, por stes dados, 

a falta de correspondência entro a estrutura da oferta e da d.éman-
da regional de tecidos e 

o fato de que a indústria têxtil nord.estina disputa um mercado de 

características pouco dinmioas, como a de tecidosgrossos,no ten 

do flexibilidade para disputar também o mercado de teõidos médios 

e. finos, . medida que a demanda evolui qualitativaiaente. 

Em resumo, do ponto de vista do mercado, o problema central da in 

d.ústria têxtil do Nordeste esté na rigidez de sua estrutura de produço. E 

êste fato decorrog 

da incapacidade para participar mais amplamente do mercado txti1 

regional e nacional, permanecendo na faixa dêsse mercado corres---

pond.ente aos tecidos do mais baixa qualidade e de . demanda menos di 
nêmioa 

da perda de rentabilidade, em face de maior elasticidade-preço da 

demanda de tecidos grossos. 

Obsoletismo . 

Segundo o estudo feito pela SUDE1'E, quase todo o equipamento da in 

dústria têxtil do Nordeste é obsoleto, estando em uso, na melhor das hipóte-
ses, h mais de trinta anos. Com  efeito, o equipamento produzido entre 1890 
e 1930,  corresponde a oêrca de 54o dos fusos e 81% dos teares, respeotiv 
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mente os adquiridose os produzidos êntre 1931 e 1945 correspondiam a or-
ca de 7,5% e  5,4% dos fusos e dos teares, respectivamente, enquanto> os produ 
ziclos entre 1946 o- l960 alcançavam 38 e 13%,  respectivamente, para fusos e 
tearos. Como se observa, mais da metade dos fusos existentes no Nordeste 

tem mais de 30 anos de uti1izaço e, no que diz respeito aos teares, 	mais 

de 80% está na mesma situagao"de obsoletismo. 

A perda de vantagem relativa no custo da m&,-de-obra, agravada pe-

la uti1izaç.o processo de produçao e pela ausência 

de troinamenio conveniente também influíram poderosamente na deterioraço da 

situaço da indústria têxtil. 

0cm efeito, um dos Í'atêres essenciais na insta1aço e expanso do 

parque industrial têxtil do Nordeste foi a abundante oferta cio mo-de-obra o 

em consequência, o pagamento de baixos salários. O processo inflaoionário, 

todavia, teria do elevar os sa1rios monetários também no Nordeste, a despei 
to da.oferta abundante da rnao-de-obra. A elevaço tem siclo maior no Nordea-

te do que a verificada no Centro-Sul, como decorrência, sobretudo, do maior 

crescimento relativo dos preços do alimento no Nordeste. 

De modo geral, a indústria têxtil do Nordeste utiliza maior quanti 

dado de mao-de-obra que a indiapensável para a operaço normal do equipamen-

to, sendo vé.rios os fatêres que influenciam a excessiva uti1tzaço; precá--

rio estado doequipamento, que exige maiornúmero de pessoas na oonservaço; 

ttlayoutstt deficientes, ocasionando transportes excessivos, além da indefini- 

ou má definiço das tarefas dos operários no processo produtivo. Há, a-

inda, a ressaltar a existência de grandes centingentes de operários que, do 

ponto do vista legal-trabalhista, já atingiram a estabilidade nas emprêsas - 

aumentand.o, desta forma, o rúnero de pessoas que nelas trabalham. 

Deficinci as Administrativas 

A despeito cio a situaço do equipamento influir sens.velmente no 

nível de eficianciada indústria têxtil do Nordeste, no pairam •dúvidaø sê-

bre a melhoria que poderia resultar da e1evaço do nível de adminístraçao e 

de melhoramento das condiçes de organizaço da quase totalidade da indústria 

têxtil. 

A análisê realizada pela SUDE1E constatou que a situaço administra 

tiva e de operaço das indústrias têxteis cio Nordeste, em que se apresentam 

deficiências administrativas, que conduzem a maiores custos, 6 5, em grande par 
te devido a no fami1iarizaço dos administradores com sistemas modernos de 

administraçao; deficiência ou inexistência de sistemas de contrôle, seja de 

custos seja de produço, e a falta de habilitaçao dos supervisores para diri-

gir a operação dos equipamentos. 
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Problemas de Financiamento para Inverses Pias 

S8bre o intorêsse ou nao de substituit' o obsoleto paxque industrial 

norddstino, pondera a SUDE1JE com a análise de alguns fatos, que devem ser a-

presentados. 

Enquanto dispo*  totalmente do mercado interno no Nordeste e desfru 

tcu de amplo domínio sôbre o mercado de trabalho reginal, a indústria têx---

til nao sentia maior necessidade de modernizar seu equipamento, inclusive 

porque este no apresentava, como atualmente, to graves problemas cio eficiên 

cia. Esta situaço perdurou até a segunda guerra mundial, pois, antes, care 

cia de significado a penetraç.o de produtos têxteis de outras regies no mor 

cado do Nordeste. 

Após o período da guerra restauradas, ainda que parcialmente, as 

condiçes de transporte marítimo de antes do conflito, e, pouco tempo depois, 

estabelecidas ligaçes rodoviárias do maior amplitude - a presso da ind.ús--

tria do Centro-Sul sôbre o mercado nordestino começou a expandir-se o a obri 

gar a indústria têxtil nordestina a procurar mercado para tecidos grossos,in 

alusivo no Sul. Simultaneamente, intervieram outros fatôres de caráter es--

trutural, cumo a reciuçao da vantagem relativa no custo da mo-de-obra com 

que contava a indústria do Nordeste. 

Esta última fase seria totalmente pr6pria para o reoquipamento, a-

inda mais porque a indústria do Sul, aproveitando as facilidades oambiais 

criadas no imediato após a guerra, tinha importado substancial quantidade do 

equipamento nôvo e mais eficiente. Todavia, o rooquipamonto da indústria 

têxtil nordestina no se verificou, pois quase t6das as reservas das omprê--

sas já tinham sido desviadas para outras inverses ou estavam sondo utiliza-

das como capital de giro, em virtude do processo inflacionário que se inten-

si-ficava. 

Além disso, nem o Nordeste - como o próprio Sul - àquela ópoca,dis 

punha de fontes dc crédito adequadas para investimento. Sóa partir do 1954, 
com a instaiaçao do Banco do Nordeste do Brasil .3/A, criou-se a perspectiva 

de financiamentos a longo prazo, que, todavia, no dispunha, logo de início, 

de recursos suficientes para atender h possível demanda. 

Desta forma, b falta do financiamentos que complomontassem as re--

servas constituídas para efeito do reoquipamcnto e em face do processo iiffla 

cionário que tornou prticamonte inacessíveis os equipamentos importadõ, 

indústria n.o se rooquipou o enfrenta crescentes problemas de sobrevivência, 
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Política da SUDENE em Relaçao b Indistria Têxtil 

Considerando a situaço do setor industrial têxtil da regio nor---

destina, por um lado e, por outro lado, as repercuse ~es negativas que advi-

riam com o colapso clêsse setor, a SUDEIJE traçou uma política que poderia ser 

sintetizada, como segue: 

treinamento da rno-de-obra, tanto no nível de administradores como 

no nível de mestres e contraxnestres; 

Programa de reequiparnento. 

Adiante, comentaremos a execuço do- programa. 
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IV - EXECUÇÍiO DO PRRAML DE REQUIP.DJNTO 

1 	Ii9 £19 9i 	q 	t2 

O quadro abaixo mostra o custo do prõgrama de reequipamento da inds-

tria ti1, de acrdo can á GEPAL. A parte em cnze1ros está atualizada à ba-

se da taxa de convers de Cr 1 850, por US 1.00. 

Ço Estimativo  £12 	£1 
SETORES 	flEIORM. 	AQUISIÇi0 	O-TJS TOTAL US 

	

Cr 1,000 	U3$ Cr% 1,000 US 

1,000 	1.000 

a) Ceitro-1 

1,1godo ,,,,...., 60.913.100 2.921.7 101.376.627 40.447.6 90,967.5 134.336.8 
La 	..,.,.,.,.,,.. 741.480 2,008,0 389,756 13.009.0  612.0 15.709.0 
Fbras Art,, e Sin 
teticas & S&3a Na 
tural ........,. 1.498.685 1.282.1 7.237.184 298.3 4.722.1 6,302 7 5 

367,595 - 366,254 2,081,4 369,7 2,478,1 
Juta .........,., - 141.3 - 9.508.9 - 9.650.2 
Subta1 ,,,.,.,, 63.520.860 6,433.1 115,369,821 6 0342.2 96.698.3 168,476,6 

Nordeste 

A1godo ..,...... 8.278.565 445,2 50.706.842 18.994.5  31.884.1 51.323.8 

TOTAL GERA.L •. 71,799,425 6.878.3 166.076.663 84.339.71.582.4 219.800.4 

Fonte: CEPAL 

- 	 US 1 Cr 1,850 

O programa inicial de reequipamert o previa recursos da ordem de USO. 

219.800.400, dos quais US 91,218.000 para atender a importaço de equipamento 
estrangeiro, e à restante corresporIente ao do equipamento nacional. 

Todavia, a partir de 1962, foram impertados equipamentos nomontante de 

US 43,7 mi1h6e, o que reduziria o montante a impctar para US) 47.580.000 

Na parte correspondente à venda de equipamentos nacionais para a Inds... 

tria Txt.i1, os elementos disponCveis permitem e timar um montante de Cr$ 30 bi-
lhes, 

Ltes montantes deuzidos da estimativa fd ta pela CFPÊL, permitiriam 

compor um nvo quadro,cc*no segue: 
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Custo Estimativo do Reeqpamento 

Equipamento  Nacional 
(Cr$ bilhoes) 

Equipamento Importado 
(ijs$ milhoes) 

(i) - Banas - Máquinas 

Estimadas as ven 

1962 	1964 

237 9 8 	207,8 

91 9 3 	47,6 

e Ferramentas para 1963 e 1964. 
Ias para 1962 em Cr$ 4 bi1hes 

(2) - SEEF. 

Estas seriam 0  grosso modo, as necessidades básicas atuais, do pro- 
grama dereequipamento da indústria têxtil. 	 - 

No foi possível separar as importaçes do modo a estabelecer dife 

rença entre equipamento para reforma e nôvo. Por outro lado, como no exis-

tem elementos de impoz'taço, por regio, torna—se impossível deduzir a parte 

correspondente ao reequipamento da indústria têxtil nordestina. S?mente cia-

dos atualizados que pudessem sér fornecidos pela SUDEIE ou BIP, permitiriam 

compor o quadro primitivo 0  atualizando—o, Os contactos pessoais feitos aqui 
no lograram a obtenço dos elementos necessários à atÚa1izaço do quadro 

primitivo da cEPAL. 

Enfim, a avaliaç.o da execuçao do programa de reequipamento da in-

dústria têxtil 4 brasileira, do ponto de vista de aquisiço do equipamento per 

mite concluir, porém sem maiores detalhes, que, na parte de importaço,teria 

havido uma reduço substancial no volume necessário total reforma do par--

que. O financiamento do equipamento nacional, todavia, no teve progresso, 

possivelmente por duas raz6es concorrentes: 

atuaiizaçao da taxa de c&.mbio. que elevou o orçamento inicial em 

mais de 4 vêzes e 

falta de financiamento, até antes do FINAME, para aquisiço dôssG 

equipamento, entre outras razes, possïvelmente. 

A seguir, faremos urna apreciaçao mais detalhada sôbre a situaço 

no Nordeste, considerando a existência de um programa formal de reeq.uipamen-

to, em exeeLtço. Por outro lado, cio ponto de vista de funcionalidade do pro 

grama em conjunto para o país, convém estabelecer unia distinço entre o do 

Nordeste e o do Centro—Sul. 

O Programa de Reequipamento do Nordeste 

Aprovado em 19619  o programa de reequipamento da indústria têxtil 

. 
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do Nordeste, logo, entrou em 000UÇa0. Osresultados, todavia, permitem con 

cluir pela existência de alguns obstáculos que impedem seu desenvolvimento 

satisfat6rio. 

Das 61 emprêsas cadastradas pela SUDENE, 34 apresentaram projetos 
específicos do reequipamento e, dessas, apenas 21 tiveram seus projetos apro 

vad.os pelo Conselho Deliberativo; por fim, apenas 5 contrataram com o Bancó 
do Nordeste do Brasil S.A. a utilizaç.o de recursos do Banco Interamericano 

do Desenvolvimento. Dentro dos critérios de prioridade estabelecidos pela 

SIJDEIE, todos os Estados já foram contemplados.. 

Ainda que no exista uma avaliaço formal do programa de reequipa-

monto, algumas causas sao apontadas, comumente, como obstáculos ao bom anda-

mento do programa, entre as quais 

- 	a) falta de orientaçao tcnico-economica dos projetos de reequipamento 

por parte das emprêsas, individualmente; 

b) assunço do risco do crnbio, nos contratos com o Banco do Nordeste 

do Brasil S.A., para importaç.o de equipamento estrangeiro. 

Com vistas ao primeiro problema, procurou-se contorná-lo através 

do projeto-padro, pelo qual, devidamente preenchido, estaria a emprêsa habi 

litada b. apreciagão da SUDEIJE. 

Hoje, todavia, passados 4 anos, admite a SUDEE que, na verdade, o 
programa especial de reequipamento, com suas impIicaçes, inclusive o proje-

to-padr.o, n.o teria sido necessário. Na verdade, o qué se julu ser incen 

tive especial seria apenas uma exceçao, que tornou ainda mais difíõil a posi 

çao da indústria do fiaç.o e tecidos do Nordestê. 

Desta forma, hoje, a SUDE]B admite  a necessidade de urna reviso do 

programa de reequipamento, abandonando alguns dos seus pressupostos iniciais. 

Um dêsses pressupostos - o mais importante, talvez, era a nao ex--

panso da capacidade instalada, hoje disposta a SUDEIIE a rever sua posiço, 

admitindo, como conseqüência, a impiantaçao de nõvas unidades. 

Realmente, existem, já aprovados, 3 projetos para fiao de fios 

finos, tipo êsse ainda no existente na regio. Põr outro lado, várias em-

prêsas do Sul mostram-se intez'essadas na implantaçõ de novas unidades de 

grande capacidade do produçao para o que já entraram em entendimentôs com a 

)J UJJ4J 

As reiteradas solicitaçes de indústrias têxteis da regi.o para 

pronoiamento da SUDEIM sôbre a viabilidade preliminar de seus respectivos 

projetos, observa o Departamento do inãustriaiizaçao, permite prover a reto 
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mada do programa, agora dentro de outro esoque. 

sto interôsse pod.e ser fruto das medidas postás em 'prática pelo Go 

vôrno para assegurar a devida estabilidade do d6lar. Realmente, até ento o 

grande obstáculo era o;'ico do câmbio. Hoje, ainda que, terioamonte 9  seja 

o mesmo, na prática tudo leva a crer que a taxa se elevará apenas para acompa 

rhar a da inflaçao, agora em ritmo menos acelerado. Com  isto, e.nto, ficaria 

removido, naturalmente, ôste obstáculo. 

No que diz respeito aoproblema da falta de orientaço técnico-eco-

nômica nos projetos específicos de reequjpamento, continua havendo necessida-

de dessa orientaçao, mormente, agora, com novos elementos introduzidos no qu 

d.ro geral que se apresentava anteriormente. 

Em primeiro lugar, nao há motivos para admitir melhoria nos níveis 	- 

de administraçio até ento vigentes na regiao, uma vez que nao foram dados 	- 

conhecimentos novos aos atuais dirigentes, nem houve alteraço nos seus qua--

d.ros. 

Em seguno lugar, o problema maior do programa é o do mercado, no 

devjdamente esc1 ao. No adiantaria, talvez, reequipar as indústrias para 

que produzam oe n.rno aigos. Por outro lado, a impiantaçao de unidades de 

fiaço C.e i:ando oaaoidade, na regiao, pode autorizar a revisao do programa, 

em li'ihao gr&is, or duas razes. 

A primeira, do ponto de vista de economia de escalas, na fiaçao, po 

deria permitir a supressao de várias fiaçes obsoletas, passando a indústria 

a utiliwr os fios produzidos por essas grandes unidades. A segunda, em fun-

ç da primeira raz.o, seria a alteraço da linha de produço, com a necessi 

dade, evidsntemente, de estudos de meroado. 

Do ponto de vista de financiamento dos projetos específicos, os re-

cursos oriundos das deduçes do impôsto de renda possibilitam,, agora, melhor 

esquema para as emprêsas, uma vez que lhes permite aporte nôvo de recursos em 

montante menor do que anteriormente. 

Agora, portanto, o reequipamento está resumido no estudo de projeto 

específico, saj.5.sntando o estudo do mercado para novos produtos, para o que po 

derja contar a indústria com o auxílio financeiro do FflEP. 

A colaboraço do FINEP, nesse caso, poderia ser de grande importân-

cia porque permitiria às emprsas, ±'uturas mutuárias, poder dispor dos traba-

lhos técnicos de emprôsas especializadas, de grande experinoia no estudo de 

setores industriais. Acima de tudo 9  poderia p9ssibilitar a participa9& de 

consultores de exporincia internacional, que trariam novas soiuçes, ou da- 
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riam novos onfoquos aos prb1omas da indstria txti1. Nosso caso, a unio do 

consultores nacionais o intornacionais do grando oxporincia, formando um grupo, 

possibilitaria aos nacionais o possvol conhecimento do novas tcnicas do traba-

lho, ao mesmo tempo em quo permitiria aos estrangeiros melhor adoquaço à roali-

dado regional. 

Outro ponto do importncia para o sucosso do programa do rooquipEimonto 

o roorgsnizaço do setor txtil nordostino o o roforonio ao troinamonto do mo-

do obra especializada. 

A asso respoito, vem a SUDENE dosonvolvondo osforççs atravs do cur-

sos, conformo mostra o quadro abaixo: 

N2 do Cursos 

1 

Estados N9 do Alunos 

Maranho 12 

1 Coara 39 

1 Puraíba 36 

5 Pornambuco 189 

2 Alagoas 55 

2 Sorgipo 51 

1 Bahia 47 

Fonte: SUDENE  

Outros orgQos, como o SENAI, tambm osto preparando oporrios ospo-

cializados para a indústria txti1. Surgiu, em So Paulo, a primeira escola do 

Engenharia Txti1, que vem dar nvo innDulso a formaqo do elementos habilitados 
A 

para roostruturor o parque toxtil brasileiro. 

formaço osparsa, sara v•iso global das nocossidedos atuais o futu-

ros, todavia, principalmonto quando se precisa elevar a produtividade da mo-do-

obra no sotor, dovo suceder a proparaço adequada, intograda, que comproonda do 

do novos mtodos do adnünistrago para os nvois do gorncia ato o troinarnonto 

do opori'rios om novos oquiaraontos. 
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AIX0 II 

DECfflTONQ 57,028 DE 11/1011965 

O Presidente da Repïblioa, usando das atribuiçes que lhe conÍere 

o art. 87, inciso 1 9  da constituiçao, e considerando, 

a convenincja de promover e orientar o reequipamento e a epansao das in---

dústrias brasileiras de fiaçao, tecelagem, couros e calçados e seus artefa-

tos: 

a necessidade de definir as diretrizes da orientaçao governamental nesse se 

tor para pautar a açao das entidades p(iblicas e privadas. 

DEOPiTA: 

Art. 19 - Ficam pelo presente Decreto, instituídos estímulos ao 

desenvolvimento das Indústrias de Piaqao, Tecelagem, Couros, Calçados e 

seus Artefatos, cabendo ao Grupo Executivo das Indústrias de Tecidos, Cou- 

- 

	

	ros e seus Artefatos (GiTEC), criado pelo Decreto n 2  53.975, do 19 de ju- 
nho de 1964 9  coordenar a sua aplicaço, de conformidade com os programas go 
vernamentais e sob a superviso da Comiss.o de Desenvolvimento Industrial 

criada pelo Decreto n 2  53 898, de 29 de abril de 1964. 

Art. 22 - Mediante estudo de cada caso e aprovaçao pelo Grupo Exe 

cutivo das Indústrias de Tecidos, Couros e seus Artefatos (GITEc), os se-

guintes estímulos podero ser atribuídos aos projetos das indústrias de fia 

ço, tecelagem, couros, calçados e seus artefatos: 

reduçao de até 50% do valor do imp6sto de importaço para os equi 

pamentos, sem similar nacional, que forem importados pelas Indús-

trias de Fiaço e Tecelagem, inclusive para preparaço de fibras; 

isenço ató 5 de maio de 1968, dos impostos de importaço e de 
consumo e da taxa de despacho aduaneiro, para importaço de equi-

pamentos, conjunto de equipamentos, peças e aoess6rios, sem simi-

lar nacional, destinados especïficamente às indústrias de curtume, 

artefatos de couro 9  inclusive calçados (Lei n 2  4.622 de 3 de maio 
de 1965); 

o) dispensa de pagamento deenoargos financeiros na aquisiçao do divi 

sas destinadas: 

1 - à importaço de máquinas e ecluipamentos; 

II - ao serviço de financiamentos externos; 

d) roduço cio imp6sto de renda no período inicial de operaço, pela 

apiicaçao dos coeficientes de depreoiaçao acelerada a que se ref e 



2 . 

re o Decreto n9  54 298 9  de 23 de setembro de 19 64; 

facilidade para importaço de equipamentos, sem similar nacional, 

sob a forma de investimento direto ou sob financiamento do exte-

rior; 

financiamento, aval ou garantia por estabelecimentos oficiais de 

oród.ito, quando o interssc do projeto para o desenvdlvimento e-

conômico assim o justificar õ quali& a einpxêsa no puder l.nçar 

mo de outras fontes de recursos. 

Art. 32 - Os órgaos competentes da adininietraço federal, dentro 
das suas noxínas de operaço, ciarao prioridade de tramitaço aos projetos a-

provados pelo Grupo Executivo das Indústrias de Tecidos, Couros e seus Arte 

fatos (ITEC). 

Art. 42 - Ao apreciar os projetos que lhe forem submetidos, haven 

do igualmdade das demais cond.içes, o Grupo Executivo das Indústrias de Te-

cicio, Gouros e seus Artefatos dará prioridade àqueles que: 

cóntribuam para atenuar as disparidades regionais do nível de de-

senvolvimento; 

contribuam para ampliaçÕ das fontes de divisas atrav6s de expor-

taçes permanentes; 

o) dispensem ou e:djani em menor grau o apoio governamental por via 

de financiamento, investimento ou garantia; 

impliquem na ampliaço ou ro1ocalizaço, com melhoria de produti-

vidade, de unidades já existentes, em vez da implantaç.o de novas 

unidades salvo quando as condiçes do mercado indiquem a necessj-

dado do ampliar ou fortalecer a concorrência; 

dôem preferência h aquisiçao cio equipamentos nacionais e 	desde 

que técnica e econêmicamente recomendada, reforma dos equipamen 

tos da emprêsa; 

contribuam para estimular o fortalecimento do empresário nacional 

e a ciisseminaço da propriedade cio capital das emprêsas; 

contribuam para o aperfeiçoamento e a disseminaço da técnica, da 

pesquisa e cia experimentaçao no país. 

Art. 52 - Para os efeitos do presente Decreto s6 pod.ero beneficiar 

-se doa estímulos aqui previstos as emprêsas que: 

tenham seus projetos globais de produço aprovados polo GEITEC; e 

cumpram seus programas industriais. 
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Art. 69 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publi 

caçao, revogadas as disposiçes em contrário. 

LI 

-w 


