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Perfil Geral
O couro é um material oriundo da pele animal e possui um conjunto de
propriedades físicas e estéticas, que proporcionam alta durabilidade e
estabilidade em relação à variação da temperatura e umidade dos
produtos em que é aplicado. Devido a essas vantagens, o couro está
presente na indústria de calçados, mobiliário, automobilística, tapeçaria,
vestuário, entre outros. As propriedades do couro são resultados de sua
natureza aliadas aos tratamentos químico e mecânico a que é submetido.
O processo de curtimento à base de cromo é o mais utilizado atualmente.

O Brasil é um país com forte presença neste segmento manufatureiro no
mercado mundial, sendo o terceiro colocado em manufatura calçadista e
o quinto consumidor neste mercado, conforme informações da
ABICALÇADOS. Internamente o setor de calçados movimentou mais de R$
50 bilhões de Receita Líquida de Vendas (RLV) de atividades industriais,
representando 2,92% do total nacional.

A atividade econômica de Fabricação de Calçados de Couro é a 128ª em
número de empregados de Santa Catarina, os quais estão mais
concentrados no Vale do Rio Tijucas, que compreende os municípios de
Tijucas, Canelinha, São João Batista e Nova Trento, a cerca de 70
quilômetros de Florianópolis. Na região, operam cerca de 130 indústrias, só
no município de de São João Batista - SC com 2,38 mil em número de
empregados. A ocupação com maior número de empregados nessa
atividade é a de Trabalhadores da Preparação da Confecção de Calçados.
Nesta região, há um total de 178 estabelecimentos que trabalham com
Fabricação de Calçados de Couro.
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RCA
DOMÉSTICO
(2015)

0,63

DISTÂNCIA
(2015)

0,59
de KM

GANHO DE
OPORTUNI
DADE
(2015)

0,04

RENDA
MÉDIA
MENSAL
(2017)

R$
1,89
Mil

MASSA
SALARIAL
(2017)

R$
6,51
Milh
ões

TOTAL DE
EMPREGO
S (2017)

3,44
Mil

TOTAL DE
ESTABELE
CIMENTOS
(2017)

154
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Salário e emprego
Nesse segmento a principal atividade é a de Trabalhadores da Preparação da Confecção
de Calçados. Eles organizam o corte das peças, preparam a parte superior do calçado,
confeccionam solas, palmilhas e saltos. Além disso, realizam inspeções nos componentes
dos calçados, trabalham em conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de
qualidade, segurança, meio ambiente e saúde.

Trabalham como assalariados com registro em carteira e se organizam de forma
individual, em equipe por setor de trabalho e em equipe por esteira, sob supervisão
permanente.

São absorvidos pelo mercado de trabalho nas indústrias de fabricação de artefatos de
couro e artigos de viagem e calçados, atuando em locais fechados no período diurno, e
em rodízio de turnos. Nas grandes empresas em algumas situações podem estar sujeitos
a estresse, a posições desconfortáveis durante longos períodos e expostos a ruídos e
materiais tóxicos.

Ocupação
com maior
número de
empregos

Município
Com maior
número de
empregos

Ocupação
com maior renda
média mensal

Município
Com maior renda
média mensal

Trabalhadores da
preparação da
confecção de
Calçados
889

São João Batista
2,35 Mil

Gerente de
suprimentos
R$ 6,42 mil

Ilhota
R$ 2,249mil
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