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Adisputa no setor de tênis colocou em lados opostos 
a brasileira Vulcabras/Azaleia e as grifes globais, 
como a americana Nike e as alemãs Adidas e Puma, 
aliadas a marcas nacionais, lideradas pela Topper 

e Penalty. Por enquanto, quem está levando a melhor é a 
Vulcabras/Azaleia, dona da Olympikus, que conseguiu, por 
intermédio da Associação Brasileira da Indústria de Calçados 
(Abicalçados), convencer o governo a impor uma sobretaxa 
de US$ 13,85 para cada calçado importado da China. Agora, 
os demais fabricantes pretendem dar o troco. De posse de 
um estudo que mede o impacto econômico do setor, eles 
querem convencer o governo de que não são os vilões dessa 
história. Uma das medidas que pretendem ver adotadas é a 
possibilidade de fabricar, no Distrito 
Industrial de Manaus, os tênis de 
performance, comercializados acima 
de R$ 699. Com isso, eles gozariam 
de benefícios fiscais típicos da Zona 
Franca, como a isenção do Imposto 
de Importação, fixado em 35%. "Não 
podemos repetir, no caso dos cal
çados, os mesmos erros cometidos 
na área da informática, quando a 
política equivocada de reserva de 
mercado condenou o País à estag
nação nesse setor", diz Gumercindo 

Moraes Neto, diretor-executivo 
do Movimento Para a Livre 
Escolha (Move), que representa 
os adversários da medida pro
tecionista. A entidade defende 
que, a partir dessa faixa de 
preço, a competitividade local é 
prejudicada pela baixa deman
da. "Essas linhas respondem 
por apenas 25% das vendas do 
setor no Brasil", afirma Moraes 
Neto. O novo modelo produti
vo é um dos tópicos que farão 
parte da agenda de discussão 
entre integrantes do Move com 
Fernando Pimentel, ministro 
do Desenvolvimento, que deve 
acontecer em setembro. 

Milton Cardoso, presidente da Abicalçados e da 
Vulcabras/Azaleia, é radicalmente contra a proposta do Move. 
Para ele, a concessão de benefícios fiscais seria nefasta para 
as empresas brasileiras. Cardoso também acusa seus desafe
tos de utilizarem artifícios para escapar da taxação."Existem 
evidências fortes de triangulação", afirma ele, que chegou a 

criar uma empresa fictícia para com
provar seu ponto de vista. A prática 
consiste em registrar em outro país a 
mercadoria feita na China, antes de ela 
desembarcar no Brasil. Os números 
mostram que aumentou o ingresso de 
calçados no País. A importação feita 
no período janeiro-julho, de US$ 31,9 
milhões, já é maior que o apurado em 
todo o ano passado, US$ 28,9 milhões. 
"Essa indústria opera de modo global, 
com bases em várias regiões", afirma 
Moraes Neto. "Apenas trocamos de 
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fornecedores." A disputa está reper
cutindo também no funcionamento 
da Abicalçados. A Cambucy (dona 
da Penalty) pediu desligamento da 
entidade, enquanto Marcio Utsch, 
presidente de Alpargatas (dona da 
Topper), topou ser conselheiro da 
Move, apesar de ocupar o cargo de 
vice-presidente na Abicalçados. 

Para Moraes Neto, os problemas internos da Abicalçados 
se devem a uma atuação, considerada pelos sócios da Move 
como pouco ortodoxa de Cardoso. "Ele está advogando em 
causa própria", diz. "A sobretaxa serviu apenas para beneficiá 
lo, em detrimento dos consumidores." De fato, o primeiro 
impacto dessa medida foi o aumento, em cerca de 25%, no 
preço final dos produtos. "Nossas vendas caíram cerca de 
12%", afirma Claudir José Dullius, conselheiro da Ablac 
e dono das Lojas Dullius, que possui 16 unidades no Rio 
Grande do Sul. Hoje, a situação se acomodou graças à troca 

de fornecedores chineses por indo
nésios e vietnamitas. 

O anúncio de que a Vulcabras/ 
Azaleia havia adquirido uma fábri
ca na Índia ajudou a amplificar as 
críticas em relação à postura do 
presidente da companhia. "Além 
de importar sem barreiras, eles 
ainda querem que eu deixe de ser 

competitivo", diz Cardoso. A reação do Move tem como peça 
principal um trabalho encomendado ao Insper, de São Paulo, 
com o objetivo de dimensionar a importância econômica do 
setor. O trabalho ainda está em fase de conclusão. Mas, de 
acordo com Moraes Neto, funcionará como um instrumento 
importante para que o País possa explorar de forma mais efe
tiva as vantagens decorrentes do crescimento do segmento 
esportivo. Atualmente, 60% dos tênis vendidos pelo setor, em 
especial os modelos básicos, são fabricados localmente por 
empresas terceirizadas como a Drastosa, parceira da Nike. 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 14, n. 725, p. 48-49, 31 ago. 2011.




