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RESUMO 
 

 

Observou-se no Brasil na década de 1990, a abertura comercial, que trouxe profundas 

mudanças na forma de produção e organização social de alguns setores industriais. 

Ocorreu a chamada reestruturação produtiva. Esta reestruturação impactou fortemente 

em alguns setores produtivos, tomando como exemplo o têxtil, que adotou medidas co-

mo a quebra de sua estrutura verticalizada, terceirização e subcontratação de algumas 

desta operações relacionadas à costura.  O principal objetivo deste estudo foi analisar os 

impactos da reestruturação produtiva no setor têxtil e suas determinantes no aumento 

das facções têxteis em Ibirama – SC. Para tanto, realizou-se a revisão de formação só-

cio-espacial do município de Ibirama, desde o início da sua colonização bem como sua 

evolução sócio-econômica; a caracterização da cadeia produtiva local, frente à reestru-

turação produtiva, a partir da década de 1990 até o presente. O referencial teórico da 

pesquisa apoiou-se na perspectiva geográfica de formação sócio-espacial (M. Santos), 

nas reflexões sobre o desenvolvimento econômico brasileiro e mundial de I. Rangel e 

na obra de A. Mamigonian, que discute o dinamismo econômico do Brasil Meridional. 

A metodologia aplicada foi de ordem qualitativa, com o uso de fontes documentais, co-

mo revisão bibliográfica, levantamento e sistematização de dados e informações dispo-

níveis em instituições diversas (sindicatos, associações, IBGE, prefeitura, FIESC). A 

pesquisa empírica compreendeu a realização de entrevistas e roteiros semi-estruturados. 

O universo da pesquisa foram seis (6) facções do município de Ibirama. Ficou evidenci-

ado o aumento do processo de subcontratação na região do Alto Vale do Itajaí, pelas 

Micro, Pequenas e Médias empresas, junto às facções. Outro aspecto observado, foi o 

fechamento de unidades da Hering, nos municípios de Rodeio e Ibirama, fruto justa-

mente do processo de reestruturação. Se a instalação da Hering em Ibirama e região im-

pactou de forma positiva, resultando numa transferência geográfica de valor, o encerra-

mento de suas atividades em 2016 evidenciou um impacto na vida de centenas de traba-

lhadores, que tiveram e que terão que reestruturar suas vidas.  
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