
Sapato do Brasil. ''Made in China'' 
Cláudia Trevisan 
 
Sem mercado no Brasil, produtores de calçados do Rio Grande do Sul montam fábricas na 
China para exportação 
 
Chinês, inglês e português são as línguas oficiais da empresa de produção de sapatos que o 
gaúcho Ricardo Leite fundou há quatro anos e meio na cidade de Dongguan, no sul da China, 
onde se concentra a maior comunidade de brasileiros no país asiático, grande parte dos quais 
expulsos pela crise do setor calçadista no Rio Grande do Sul. 
 
Só em Dongguan são quase 3 mil pessoas que começaram a atravessar o mundo em busca de 
trabalho e novas oportunidades de emprego há cerca de uma década. Leite chegou há 11 
anos, convidado pela Paramont, outra empresa fundada por brasileiros que foi pioneira no 
processo de transferência da produção de calçados do Brasil para a China.  
 
Há quatro anos e meio, Leite e sua mulher, Valéria, abriram a Rival, cujo nome é formado 
pelas iniciais de seus primeiros nomes. Hoje, o casal tem três filhos e comanda 180 
funcionários, cinco dos quais brasileiros, em uma empresa que é responsável pela fabricação 
de cerca de 4 milhões de pares de sapatos por ano.  
 
O perfil de Leite é idêntico ao de centenas de outros profissionais que saíram do Brasil e se 
instalaram em Dongguan a partir dos anos 90. Formado como técnico em calçados no Senai, 
ele trabalhou em algumas das grandes fabricantes que existiam no Rio Grande do Sul no 
passado, onde adquiriu a habilidade necessária em uma indústria na qual são fundamentais os 
ajustes precisos dos protótipos antes do início da produção em massa.  
 
Na China, esses profissionais assumiram cargos de gerência, montaram fábricas e ajudaram a 
sofisticar o setor de sapatos de couro para a exportação. O Rio Grande do Sul tinha um dos 
grandes polos mundiais de produção de calçados, mas os altos custos e o câmbio desfavorável 
à exportação empurraram as linhas de montagem para a China, que carecia de mão de obra 
qualificada nesse segmento. 
 
"O Brasil gastou um monte de dinheiro para montar essa indústria e formar esses 
profissionais, mas eles não tinham mais mercado para trabalhar", disse ao Estado Ari Filipini, 
que foi diretor do Curtume Curitiba e trocou o Brasil pela China em 1998. 
 
Filipini também foi trabalhar na Paramont, onde está até hoje no cargo de gerente. Dos 400 
empregados da empresa, 80 são brasileiros, como Miriam Schuster, formada técnica em 
curtume pelo Senai, que chegou a Dongguan há dez anos.  
 
Sua função é avaliar a qualidade do couro e de outros materiais utilizados na fabricação de 
calçados. "Vim sozinha e com muito medo, porque nunca tinha trabalhado fora do Brasil", 
disse Miriam. Ela se casou há quatro anos com outro brasileiro da Paramont e hoje o casal tem 
um filho de dois anos. 
 
Em Dongguan desde 1995, a Paramont faz a intermediação entre os grandes clientes mundiais 
e as fábricas de calçados na China. Atualmente, fornece serviços para uma única grande 
empresa dos Estados Unidos, para quem produziu no ano passado 35 milhões de pares de 
sapatos, o equivalente a 21% dos 166 milhões de pares exportados pelo Brasil no mesmo 
período. Os produtos terminam nas lojas que a companhia americana possui ao redor do 
mundo, com a marca própria.  
 
"O cliente concebe a sua linha de sapatos e nós a executamos", afirmou Ricardo Corrêa, o 
dono da Paramont, que está no país asiático desde 1996. A empresa tem uma fábrica de 
amostras, onde faz todos os ajustes nos modelos desenhados pelo cliente e testa os materiais 
que serão utilizados.  
 



Com a definição das características do sapato, a Paramont terceiriza a produção para 18 
fábricas chinesas, que operam com a supervisão de seus técnicos.  
 
EXPERIÊNCIA 
 
O movimento de brasileiros para Dongguan diminuiu recentemente, mas continua a ocorrer. 
Moisés Wingert se mudou para a China há um ano e meio, quando a empresa em que 
trabalhava no Rio Grande do Sul fechou.  
 
Com 25 anos de experiência na indústria calçadista, ele assumiu na Paramont a gerência de 
uma linha destinada a pessoas de meia idade e é responsável pela avaliação técnica dos 
calçados. 
 
O também gaúcho Clério Stein chegou a Dongguan em 2002 e, desde o ano passado, dirige a 
confecção da Rival, onde dezenas de chineses montam os protótipos de sapatos concebidos 
pelos clientes da empresa, cuja fabricação é igualmente terceirizada.  
 
O salário mais alto não foi a única motivação de Filipini para deixar o Brasil. Em uma economia 
que não crescia ou se expandia de forma errática, ele temia pelo futuro dos três filhos, que 
logo entrariam na universidade. Filipini levou os três para a China e todos se adaptaram 
rapidamente ao país.  
 
Há oito anos, ele se casou com Yuan Yue, ou Sofia, que hoje é diretora de Recursos Humanos 
da Paramont. Um de seus filhos também se casou e Filipini já tem dois netos nascidos na 
China. "Eu tenho perspectiva em um país como este. Cada vez que eu vou ao Brasil tenho 
mais vontade de morar na China. Veja as estradas, os portos e os aeroportos chineses e veja 
os brasileiros. Não tem comparação. Isso sem falar na violência." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 maio 2009, Economia & Negócios, p. B4. 


