
Estudos

Setores produtivos de
Santa Catarina
JANEIRO DE 2021

Confecção de Peças do Vestuário em
Santa Catarina - ID CNAE: 14126

1



Sumário

Perfil Geral 3

Salário e Emprego 4

Autores 6

2

https://docs.google.com/document/d/1DX4dQeusNSe9S243X9wSezYso6Vf3P42yKAn249NrUE/edit#heading=h.ds8qbibrasl0


Perfil Geral
O estado catarinense se destaca por ser um dos principais pólos de confecção
de produtos têxteis e de vestuário, principalmente o Vale do Itajaí. Esta
atividade econômica é a 2ª em número de empregados de Santa Catarina, os
quais estão mais concentrados no município de Blumenau e Jaraguá do Sul -
SC.

A ocupação com maior número de empregados nessa atividade é a de
Operadores de Máquinas de Costura. Nesta região, há um total de 6,14 mil
estabelecimentos que trabalham com Confecção de Peças do Vestuário.

Desafios diante da pandemia

Após um ano de dificuldades com a pandemia, o setor teve que se reinventar
e apostar em estratégias para se manter competitivo. Segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a atividade industrial
catarinense apresentou crescimento de 23,7% na confecção de artigos do
vestuário e acessórios e de 19,7% na fabricação de produtos têxteis em janeiro,
na comparação com o mesmo mês de 2020.

Claudio Grando, presidente da Câmara de Desenvolvimento da Indústria da
Moda da FIESC, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, acredita que a
grande maioria das empresas conseguiu entender o momento e as
mudanças nas necessidades dos clientes.

“As grandes empresas que vendem moda compravam muitas coisas fora do
Brasil e passaram a entender que é melhor ter fornecedores mais próximos,
se voltaram mais para o produtor nacional, que consegue captar mais rápido
as tendências do mercado.”

Os segmentos, juntos, foram os com maior saldo de vagas formais geradas
em janeiro, com 7416 vagas, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (CAGED).
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Salário e emprego
Confecção de Peças do Vestuário é um setor que está com altíssima
demanda no que diz respeito à contratações formais com carteira
assinada nos últimos meses.

No período de Maio de 2020 e Abril de 2021, houve um aumento de 79.14%
nas contratações com carteira assinada em regime integral de trabalho via
CLT.

Empresas do segmento contrataram 35.151 profissionais com carteira
assinada e demitiram 29.812 segundo levantamento do Salario.com.br
junto a dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web
divulgados pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia.

Ocupação
com maior
número de
empregos

Município
Com maior
número de
empregos

Ocupação
com maior renda
média mensal

Município
Com maior renda
média mensal

Operadores de
Máquinas de
costura
36,6 Mil

Blumenau
8,95 Mil

Diretor de
comercialização
R$ 23,9 Mil

Itajaí
R$ 3,29 Mil
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