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Lá vem o Seu China.
na ponta do pé...
SETOR CALÇADISTA da
de produtos chineses bit f

UNIDADE DA AZALÉIA DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ (RS)
FECHADA: NATAL TRISTE PARA 800 FUNCIONÁRIOS

ADÉLIA PORTO, DE PORTO ALEGRE

M
ais de 100 anos depois do surgimento da primeira fábrica brasileira
de calçados, no Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, o setor,
que cresceu a ponto de transformar o País no terceiro produtor
mundial (750 milhões de pares/ano) e desenvolveu um dos maiores
clusters calçadistas do planeta, está sob ameaça. Em 2005, deixou

de produzir 38 milhões de pares de sapatos e de vender 22 milhões - queda de 11%
em relação ao ano anterior -, que o mundo preferiu trocar pelo competitivo produto
fabricado na China, amargando internamente o fechamento de empresas (mais de
40) e a demissão de trabalhadores (aproximadamente 19 mil no decorrer do ano).
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Text Box
SETOR CALÇADISTA brasileiro balança diante da concorrência de produtos chineses baratos e de qualidade inferior

Text Box
Fonte: Update, ano 22, n. 423, p. 24-27, fev. 2006.



A presença do dragão chinês no
mercado vem provocando mudanças
impensáveis até algum tempo atrás.
Empresas brasileiras começam a se
aliar à China, importando seus pro-
dutos (12 milhões de pares no ano
passado) ou terceirizando a produção
de calcados e de componentes por
fábricas de lá - como acontece, por
exemplo, com a poderosa Azaléia,
que este ano vai vender nos EUA 6o
mi! pares de calçados com seu selo
fabricados por uma empresa chinesa.
Silenciosamente, nos últimos anos
mais de mil técnicos brasileiros, for-
mados no chão de fábricas gaúchas, se
mudaram para a China, onde recebem
em dólar salários três vezes mais altos
do que a média do Brasil para ensinar
aos chineses os segredos da qualidade
brasileira na produção de calçados.

As empresas se queixam dos
governos, da alta carga tributária,
da desvantagem cambial, da perda
de créditos de exportação e da con-
corrência invencível da China, que
tem mão-de-obra abundante e ba-
rata e desfruta de uma situação de
câmbio favorável a que seus produtos
inundem competitivamente os mer-
cados mundiais. Porém, a crise que
em 2005 fechou empresas e deletou
empregos já se desenhava há uma dé-
cada e desde então vinha provocando
mudanças que alteraram a posição
das peças no tabuleiro.

Dentro do País, empresas da cadeia
concentrada no Vale do Sinos pas-
saram a se deslocar para o Nordeste,
onde os custos de produção são mais
baixos, O perfil da produção também
mudou: em lugar de fabricar basica-
mente modelagens encomendadas
por grandes agentes importadores
e manter os Estados Unidos quase
como único destino das exportações, o
setor diversifica mercados, investe em

A COUROMODA, EM
SÃO PAULO, É UMA DAS

PRINCIPAIS FE IRAS DO
GÊNERO NO MUNDO

design próprio, cria moda brasileira e
produz sapatos de melhor qualidade e
de maior valor agregado.

Balanço com Collor
No tempo que decorreu entre os

primeiros embarques de calcados
brasileiros (foram 8 milhões de pares,
em 1970, para os Estados Unidos, e
190 milhões de pares em 2005, para
mais de 100 países), o número de
fabricantes chegou a 1,6 mil no País
(7 mil se forem considerados os ateliês
e pequenos fornecedores, segundo
dados da Associação Brasileira da
Indústria de Calçados - Abicalçados),
e o setor se tomou auto-suficiente
em matérias-primas e componentes
e consolidou o domínio total do
mercado interno. Na década de 90,
porém, sofreu os primeiros abalos
quando o governo Collor de Mello
promoveu a abertura comercial que
permitiu o ingresso desenfreado dos
chamados huarachi, sandálias de qua-
lidade e preço mais baixos que os do
produto nacional. Mesmo assim, em
1993 a indústria alcançou o pico de
exportação de 201 milhões de pares e
faturou US$ 1,8 bilhão.

No ano seguinte, o Plano Real,
no governo Itamar Franco, manteve
artificialmente a paridade cambial,
reduziu a competitividade do produto
nacional e foi responsável, juntamente
com a nascente concorrência dos
sapatos produzidos não apenas pela
China, mas por países como Tailândia
e Indonésia, pela primeira quebradeira
das empresas do Vale do Sinos. Entre
1994 e 1996, conforme informações
da Secretaria do Desenvolvimento
Industrial e Relações Internacionais
(Sedai) do governo do Rio Grande do
Sul, mais de 150 fábricas de calçados
faliram e cerca de 19 mil trabalha-
dores perderam seus empregos. Entre

fabricantes de máquinas e equipa-
mentos, 52 empresas fecharam, com
perda de 10 mil empregos - não
contabilizados os efeitos da crise em
outros segmentos da cadeia, como as
fábricas de componentes. Houve uma
recuperação desde então, mas os pro-
blemas persistem.

Comprador americano
Isso tem tudo a ver com a China,

autorizada pelo resto do mundo
(recebeu status de nação favorecida
comercialmente pelos EUA) a manter
uma moeda "administrada". ''É a
única moeda de um país-membro da
Organização Mundial do Comércio
(OMC) que funciona como o pé de
um gorila sobre a balança comercial,
distorcendo as relações internacio-
nais", protesta o americano Carl Bud
Jones, que atua no setor calçadista
nos Estados Unidos desde 1956 e
é presidente da Cathy Jean Shoes,
maior varejista do país de calçados
femininos, com 49 lojas. Em 2005,
sua empresa vendeu 500 mil pares de
sapatos fabricados no Brasil.

Para ele, que trabalha na impor-
tação de calçados brasileiros desde
os primeiros embarques em grande
volume, em 1968, o Brasil deixa que
tal situação se consolide ao admitir a
exportação de couros para a China e
também ao permitir a forte presença
de brasileiros na indústria calçadista
chinesa. "Isso é um verdadeiro crime",
diz Jones, para quem, ao exportar ma-
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téría-prima bruta para os chineses, o
Brasil importa desemprego. Segundo
sua avaliação, porém, o problema não
está na eficiência da indústria bra-
sileira, que é de alta qualidade, mas
se concentra na questão da moeda
chinesa e seu atrelamento ao dólar
- à medida que a moeda americana
se torna mais fraca mundialmente, a
chinesa se enfraquece junto com ele,

Essa situação repercute em seu
próprio negócio: "Até três anos atrás,
70% dos sapatos vendidos por minha
empresa eram brasileiros. Esse ín-
dice já caiu para 60%, e quem está
preenchendo a lacuna é a China", diz
Jones. Segundo ele, é correto afirmar
que boa parte do problema que o
setor calçadista brasileiro enfrenta
hoje é causada pela desvantagem da
moeda brasileira, quando comparada
à moeda chinesa. "E a solução disso
não está nas mãos do setor calçadista,
e sim nas autoridades eeonômico-fi-
nanceiras", afirma,

A opinião do empresário ameri-
cano não difere da de analistas como
o economista Marcos Jank, presidente
do Instituto de Estudos do Comércio e
Negociações Internacionais (ícone) e
professor da Faculdade de Economia
e Administração da USP. "Existe
o risco de a China tirar o Brasil do
mercado mundial", teme ele, refe-

rindo-se especialmente
a calçados. Setores
muito intensivos em
mão-de-obra, como a
indústria calçadista,
são"beneficiados na
China pelo contingente
de reserva de 800 mi-
lhões de pessoas que vivem na zona
rural e aspiram trabalhar nas cidades.
Além disso, o câmbio variou pouco e
continua desvalorizado, e as taxas de
juros são baixas.

"As condições macroeconômicas
e trabalhistas na China são muitas
léguas melhores que as do Brasil",
adverte Jank, que vê como saídas
para a crise brasileira a correção de
fundamentos macroeconômicos por
meio de reformas estruturais - o que
a China já fez - e a aposta na criati-
vidade para a fabricação de produtos
diferenciados, pelos quais o mercado
aceita pagar mais, "No custo não
podemos competir com os chineses".
Quanto à alegação de que o Brasil
municia o adversário ao vender couro
à China, Jank acredita que o País
poderia tornar mais vantajosas tais
operações. "O Brasil tem o maior re-
banho comercial do mundo e sempre
será um grande fornecedor. Poderia se
tornar um grande exportador de couro
acabado, de maior valor agregado, o

que não acontece por força
do problema do crédito
fiscal".

Tsunami devastadora
Consultor da Abicalçados,

ex-presidente da Feira Na-
cional dos Calçados (Fenac),
Enio Klein vive o mesmo
temor de que a China empurre
o Brasil para fora do mercado.
"A China é uma tsunami
devastadora", alarma-se. "É

OPERÁRIO BRASILEIRO
"TRABALHA DURO"

e vai continuar a ser o
grande fator de desesta-
bilização de toda a pro-
dução mundial, porque
é imbatível quando se
trata do sistema fordista
de produção em massa".
As chances do Brasil de

continuar no mercado são os produtos
de grife, com design brasileiro e, se-
gundo Klein, essa é uma das mudanças
em andamento no País, "O Brasil já é o
rei das sandálias", assegura, "Depois da
crise dos anos 90, houve crescimento
do mercado interno e muitas fábricas no
Vale lançaram marcas próprias e estão
criando uma moda brasileira, que se
expande pelo Mercosul e pela América
Latina e, a partir daí, pela Europa. Quem
vende em Santiago do Chile também
vende em Madri."

Os números de vendas parecem
confirmar o que diz o especialista.
Mesmo com a redução de 11% no
volume de calçados destinados ao
mercado externo, em 2005 as expor-
tações chegaram a US$ 1,87 bilhão,
superando o recorde histórico de US$
1,84 bilhão em 1993. É um indicativo
de que o sapato brasileiro conquista
status e preço no exterior. "O Brasil
começa a despontar como produtor
de verão. Nossa moda é associada à
praia, ao biquíni, ao sol, à garota de
Ipanema, ao brazilian way of l i f e ,
à vida natural, à moda tropical", diz
Klein. Ainda que considere os chineses
imbatíveis, ele acha que os brasileiros
têm de enfrentá-los dentro de suas
próprias fronteiras: "Temos de ir lá
vender para eles, com nossas grandes
grifes, produtos muito fashion e muito
caros", defende.

Culpa do câmbio
Em Porto Alegre, o secretário

estadual do Desenvolvimento e dos
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Avanço da China,
preocupação de americano
Carl "Bud" Jones, dono da Cathy Jean Shoes, 49 pontos-de-venda no país,

mantém as compras no Brasil, mas enfrenta dificuldades."Acredito que a

capacidade brasileira para fabricar sapatos é superior à da China. As pessoas

têm competência e caráter, o povo do sul do Brasil trabalha duro, as fábricas

são as mais limpas e eficientes que já vi. Elas têm criatividade e também uma

ligação muito forte com seu trabalho".

Segundo Jones, o produto brasileiro está sendo
prejudicado porque o setor não tem como

tornar-se ainda mais eficiente. "O campo de jogo

é extremamente desigual por causa do valor da

moeda", diz ele. "O que está acontecendo me deixa

profundamente incomodado. Pago o mesmo preço

por sapatos chineses desde 2002. Mas tive de

subir os preços dos calçados brasileiros, na média,

de US$ 49 para US$ 69. Vai chegar um ponto em

que a clientela vai dizer não. Os sapatos chineses

continuam a custar US$ 39 para o consumidor. No

longo prazo, sabemos onde isso vai parar."

Azaléia: 800 demissões
no mês do Natal
Entre as 42 fábricas fechadas na crise atual, o maior impacto foi causado pela

Azaléia, quinta maior fabricante mundial, com 35 milhões de pares anuais de

calçados exportados para mais de 80 países e 28 fábricas no Brasil. Em dezembro,

a empresa anunciou o encerramento das atividades da unidade de produção de

tênis de São Sebastião do Caí, a 59 quilômetros de Porto Alegre, desempregando

800 funcionários e abatendo 40% da arrecadação do município.

"A maioria dos demitidos era de pessoas que migraram para Caí para trabalhar

na Azaléia", lamenta o presidente do Sindicato da Indústria do Calçado e

Vestuário da cidade, Valdir Raimundo Ramos. Muitas famílias tinham vários

membros empregados na fábrica, como a de José da Silva Cordeiro, de 45

anos, que veio de Santa Rosa, no norte

do estado, e durante 15 anos trabalhou

na empresa, onde também se empregará"

a esposa, Hedi, e a filha, Cristiane. Em

meados de janeiro, o prefeito, Leo Alberto

Klein, preparava-se para comparecer

à Couromoda, em São Paulo, onde

pretendia vender a cidade a outras

empresas."Caí tem mão-de-obra muito

qualificada em calçados", assegura ele.
OS CORDEIRO: TODOS DEMITIDOS

Assuntos Internacionais, Luiz Roberto
Ponte, defende o governo da acusação
de gravar com elevação de tarifas o
custo tributário já alto da indústria
calçadista. "Nenhum estado tem ICMS
menor que o nosso", afirma Ponte,
enfatizando que o governo liberou
do imposto máquinas para o setor
fabricadas no Rio Grande do Sul, bem
como equipamentos importados sem
similar no estado, entre outras me-
didas recentes. Para ele, o que vitima
o setor é o câmbio. "Se o dólar valesse
R$ 3,00, isso não neutralizaria a
China, mas significaria 40% a mais de
dinheiro no que as fábricas vendem",
diz. Ponte acredita que o Brasil poderia
tentar barrar o avanço chinês impondo
obstáculos à importação de calçados e
taxando a exportação de couros.

Os empresários dos sapatos estão
no pé do governo federal. "O setor
não pede proteção nem benefícios. O
que está sendo colocado é que nossa
competitividade está presentemente
afetada por circunstâncias de caráter
macroeconômico", disse o presidente
da Abicalçados, Elcio Jacometti, na
abertura da Couromoda, maior vitrine
da indústria brasileira de calçados
(1,2 mil expositores, cerca de 3 mil
marcas em exposição), em janeiro,
em São Paulo. Em resposta ao apelo,
o ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, Luiz
Fernando Furlan, anunciou medidas
já em andamento, como a aceleração
da restituição de créditos fiscais a em-
presas do setor e a instituição de uma
política de financiamento de capital
de giro para empresas exportadoras,
além de financiamento do pré-em-
barque pelo BNDES. Os calçadistas
querem mais, esperando não repetir
este ano o mau desempenho de 2005.
Por exemplo, a restrição da impor-
tação de calçados chineses. •
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