Divinópolis, 26 de fevereiro de 2019

MONITORAMENTO SÓCIOECONÔMICO DO SETOR
DO VESTUÁRIO NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

O monitoramento do desempenho do setor do vestuário da cidade de Divinópolis
está sendo realizado, desde agosto de 2010, pelo Núcleo de Pesquisas do Vestuário
(NUPEV) do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais / Campus V –
Divinópolis.
Mercado de Trabalho
A Figura 1 mostra a criação de empregos dos polos confeccionistas de Divinópolis,
Formiga, Muriaé, Juiz de Fora e Belo Horizonte. De acordo com o gráfico é possível
perceber que todos os municípios terminaram o ano de 2018 com saldo de empregos
negativo. O polo confeccionista de Juiz de Fora foi o mais prejudicado durante o ano de
2018 com a perda de 447 empregos, enquanto que em Divinópolis houve saldo
negativo de 18 empregos no período de janeiro a dezembro de 2018.

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
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A Figura 2 evidencia que em de 2017 ocorreu o pior o saldo de empregos na
cidade de Divinópolis desde 2011. Já no ano de 2018 a cidade obteve o melhor
desempenho se comparado aos últimos sete anos. Nesse ano, houve a perda de 18
empregos formais na indústria têxtil de vestuário em Divinópolis.

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Salário Médio e Saldo de Empregos no Setor do Vestuário

Considerando o salário médio e o saldo de empregos no setor de vestuário de
Divinópolis no mês de dezembro de 2018, verifica-se, pela Tabela 1, que o maior
salário médio pago nesse setor foi para o cargo de Cortador de Roupas (salário médio
de R$ 2.300,00). Contudo, o cargo de Encarregado de Costura na Confecção do
Vestuário teve o melhor saldo de empregos nesse mês, marcando 1 admissão e
nenhum desligamento durante o mês. Assim, o cargo totalizou saldo de 1 emprego.
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Tabela1 - Salário médio e saldo de empregos no setor de vestuário de Divinópolis – Dez. 2018

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Considerando as ocupações com maiores números em criação de empregos no
setor de vestuário de Divinópolis no período de janeiro a dezembro de 2018, verificase, pela Tabela 2, que o maior salário médio pago nesse setor foi para o cargo de
Modelista de Roupas (salário médio de R$ 1.747,88) e ainda que o maior saldo de
empregos ficou com os cargos de Alimentador de Linha de Produção, saldo de 26
empregos no período de janeiro a dezembro de 2018.
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Tabela 2 - Salário médio e saldo de empregos no setor de vestuário em Divinópolis – Jan. a
Dez. de 2018

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Insumos do Setor de Vestuário
A Tabela 3 evidencia a evolução dos preços médios de alguns insumos e
equipamentos utilizados pelas indústrias de confecção da cidade Divinópolis no mês
de novembro de 2018. Para tanto, pesquisou-se em algumas lojas de varejo de
aviamentos, equipamentos e máquinas de costura, encontrando-se os valores
mínimos e máximos, os preços médios e a variação percentual dos preços.
Tabela 3 – Evolução dos preços médios de insumos e equipamentos no setor de
vestuário – janeiro de 2019

A maior variação de preços entre os aviamentos foi na Linha Overlock que teve
variação no preço de 52,00% dentre os estabelecimentos pesquisados.
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Tabela 3 – Evolução dos preços médios de insumos e equipamentos no setor de
vestuário – janeiro de 2019 (continuação...)

Fonte: NUPEV.

Já entre os tecidos/malhas, a maior variação encontrada foi de 115,10% no metro
da Viscolycra.
Considerando o maquinário, observou-se que a maior variação foi com o preço da
máquina Reta, cujo valor variou 36,55% nos estabelecimentos pesquisados.
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Preço de Artigos de Vestuário em Divinópolis
Conforme pode ser observado pela Tabela 4, a menor variação ficou com o
preço do Lingerie que variou 20,55% entre os estabelecimentos pesquisados.
Tabela 4 - Pesquisa de preços de artigos de vestuário em Divinópolis – janeiro 2019

Fonte: NUPEV
*Kit com 3 cuecas

A maior variação de preços observada na pesquisa de artigos de vestuário, em
Divinópolis, foi no preço de Bermuda masculina tactel em que houve variação de
371,05%.
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Anexos
Anexo 1 - Índice Nacional de Preços ao Consumidor – Janeiro de 2019

Fonte: IBGE

Anexo 2 – Índice de Preço ao Consumidor Amplo – Acumulado do ano de 2018

Fonte:IBGE
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Anexo 3 - Variação Percentual dos Custos com Roupas Masculinas – Jan. de 2019

Fonte: IBGE

Anexo 4 – Variação Percentual dos Custos com Roupas Femininas – Jan. de 2019

Fonte: IBGE.
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