
Brasileiros treinam chineses em fábrica 
 
Indústria de calçados do RS muda para China e investe em mão de obra 
 
Os brasileiros que trabalham na indústria de calçados ainda estão concentrados em Dongguan, 
mas é crescente o número dos que vivem em províncias do interior da China, para onde se 
mudaram muitas das fábricas de sapatos que estavam no delta do Rio das Pérolas. 
 
A região investiu na atração de empresas de alta tecnologia, o que reduziu e encareceu a 
oferta de mão de obra. "Começamos a ter dificuldade para encontrar operários e havia um 
turnover muito grande, o que afetava a qualidade do produto", disse Ricardo Corrêa, dono da 
Paramont. 
 
Há cinco anos, a empresa começou a terceirizar sua produção para fábricas do interior e hoje 
trabalha com 18 unidades em cinco províncias diferentes. Com a mudança, seu pai, Ernesto 
Corrêa, decidiu se associar a quatro fábricas, o que aumentou o controle da família sobre a 
produção. 
 
Ernesto atuava na indústria de calçados do Brasil no início dos anos 90, quando viu a 
oportunidade de iniciar o negócio de intermediação entre o cliente e as fábricas na China, onde 
os custos eram mais baixos.  
 
O empresário manteve no Brasil a fabricante Topázio Calçados, que deixou de operar em 2007 
por não ser mais competitiva. 
 
Depois de se instalarem na China, os Corrêa importaram mão de obra qualificada do Rio 
Grande do Sul para montar e gerenciar as operações. Dono da Rival Shoe Design, Ricardo 
Leite adotou recentemente uma política de reduzir o número de funcionários brasileiros e 
investir na formação dos chineses. No início, a empresa tinha 25 brasileiros, número que foi 
reduzido para sete atualmente - incluindo Ricardo e sua mulher, Valéria. "Decidimos ter menos 
brasileiros e mais chineses treinados por brasileiros." 
 
Em sua avaliação, não faz sentido se instalar na China em busca de menor preço e importar 
mão de obra, o que aumenta os custos. 
 
A exportação brasileira de calçados está em queda desde 2004, quando atingiu o recorde de 
212,5 milhões de pares. No ano seguinte, o volume caiu para 189,7 milhões de pares. No 
mesmo período, a China exportou 7 bilhões de pares de sapatos.  
 
Em 2008, os embarques chineses alcançaram 8,53 bilhões de pares, enquanto os brasileiros 
ficaram em 165,8 milhões de pares. O preço médio de exportação do calçado brasileiro foi de 
US$ 11,35, 3,3 vezes mais que os US$ 3,48 da China. Apesar de baixa, a cifra chinesa 
representou aumento de 16,6% em relação aos US$ 2,98 praticados no ano anterior. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 maio 2009, Economia & Negócios, p. B4. 


