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A Francal, maior feira do setor calçadista e de acessórios de couro do País, abre as 
portas hoje, no Parque Anhembi, em clima de protesto dos maiores fabricantes contra 
a valorização do real em relação ao dólar, que está fazendo com que o calçado 
brasileiro de baixo preço perca espaço para concorrentes no mercado externo. 
E, mesmo que os números de exportação mostrem uma evolução em valor, o volume 
menor de vendas está causando desemprego no setor. É o que dirá ao presidente Lula, 
hoje, quando este participar da cerimônia oficial de abertura da feira, o presidente da 
Associação Brasileira da Indústria de Calçados (Abicalçados), Élcio Giacometti. "O 
setor, que empregava 300 mil pessoas em 7,5 mil empresas - só no Vale dos Sinos, 
uma das maiores regiões produtoras do País, no Rio Grande do Sul -, já fechou 11 mil 
postos de trabalho este ano." 
 
No ano passado, de janeiro a maio, o País exportou 99,8 milhões de pares de calçados, 
volume que caiu para 89,6 milhões no mesmo período deste ano. Em contrapartida, 
essas exportações representaram vendas de US$ 765,9 milhões, 8% mais que em 
2004. 'É que estamos agregando valor ao produto, mas perdendo espaço em volume, 
em mercadorias básicas que fazem parte da cadeia de produção e que representam 
empregos", diz Giacometti. 
 
O Brasil é hoje o terceiro maior produtor mundial de calçados, com um volume anual 
de 755 milhões de pares, perdendo apenas para a China (8 bilhões) e a Índia (800 
milhões). No ano passado, as exportações somaram 212 milhões de pares, o que 
significa que no mercado interno, somando 9 milhões de pares importados, foram 
consumidos 552 milhões de pares, o equivalente a 3 pares por habitante. As 
exportações resultaram em vendas de US$ 1,809 bilhão, 17% mais que em 2003, o 
melhor desempenho do setor nos últimos 11 anos. 
 
É de olho nesse consumidor que quer novidades e inovações, tanto no mercado interno 
como externo, que mil expositores vão ocupar de hoje até o dia 22, 44 mil m2 do 
Anhembi, por onde devem circular 60 mil compradores, dos quais 3 mil importadores 
de 100 países. 
 
Entre os destaques, calçados de peles exóticas, como jacaré, avestruz e cobra, 
certificados pelo Ibama, e muita inovação em design. Grendene, Colcci, Nefertari (que 
criou linha no estilo do seriado americano "Sex and the City"), Donadelli, Samello, São 
Paulo Alpargatas e a própria Giacometti mostrarão suas armas para conquistar 
mercado. 
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