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ObonédoMSTqueopresidente
Lulausanafotofoiproduzidoem
Apucarana(PR),cidadelocaliza-
daa370quilômetrosaonortede
Curitiba.Quase400fábricaspro-
duzemcercade10milhõesde
bonéspormês–osnúmeroses-
tãosendoauditadosparaquese
formalizeumArranjoProdutivo
Local(APL)nomunicípio.Arela-
çãodeApucaranacomadornos
decabeçacomeçounadécadade
70,quandoosempresáriosJai-
meRamoseWilsonFortunaabri-

ramumaproduçãodebandanas.
Onegócioprosperou,obonéfoi
incorporadoàlinhadeprodutos,
eaeconomiadeApucaranaja-
maisseriaamesma.Ramos,que
hojecomandasozinhoaempresa
pioneira(chamadaCottonBo-
nés),nãorevelaosnúmerosde
seunegócio.“Ficoabismadocom
onúmerodefábricasqueexiste
hojeemApucarana”,dizRamos.
Grandepartedelasédeproprie-
dadedeex-funcionáriosdaCot-
tonBonés.

AindústriatêxtildeBlumenau,no
ValedoItajaí, resistebravamente
aoaumentodaconcorrênciados
produtosestrangeiros.Osproble-
mascomeçaramnoiníciodadéca-
dade90,comaaberturadasimpor-

tações,evoltaramaseintensifi-
car,comorecenteassédiochi-
nês.Maisumdesafionahistória
deumaindústriade125anosde
idadequereúneatualmente3mil
empresaseocupa60milpes-
soas–estima-seque60%das
empresassejaminformais.

Omarcoinauguraléaabertu-
radaHering,em1880,pelosir-
mãosHermanneBrunoHering.
Opioneirismoédivididocoma
Karsten, instaladadoisanosde-
poisehojeumadasprincipais
indústriastêxteisbrasileirasde
cama,mesa,banhoedecoração
doBrasil.

ComnovefábricasnoBrasil,uma
naArgentina,outranaColômbia
eumaterceiranoMéxico,aArte-
cola,fabricantedeadesivosde
CampoBom,noValedosSinos,é
umamultinacionalgaúchacom
apetiteparacrescer–emmédia,
vemaumentandoseufaturamen-
to,quedevechegaraUS$79mi-
lhõesem2005,em20%aoano.
Segundoseupresidente,Eduar-
doKunst,assubsidiáriasnoexte-
riorconcorremcom43%dofatu-
ramentodaArtecola.

NelyCaixeta
NOVOHAMBURGO

Umadecisãoousadatomadano
início deste ano pela gaúcha
Azaléia ajuda a entender a di-
mensãodacrisequeafetaos fa-
bricantes do Vale dos Sinos, na
região de Novo Hamburgo
(RS),maior pólo produtor e ex-
portador de sapatos do País.
Emjunhodoanopassado,sapa-
tos e sandálias produzidos pela
empresa, omaior fabricante de
calçados do Brasil, com 18 mil
funcionários,vendasem80paí-
sesefaturamentodeR$1bilhão
em 2005, eram comercializa-
dos em lojas dos Estados Uni-
dos por US$ 7,50 o par emmé-
dia.Nasprateleirasaolado,cal-
çados produzidos na China de
qualidade similar eram oferta-
dos porUS$ 1 amenos.
Passadoumano,opreçomé-

dio do produto brasileiro gira
em torno de US$ 11 – quase o
dobro do valor estampado nas
etiquetas do calçado chinês.
Sobaameaçadeserdesalojada
do maior mercado comprador
do mundo – os Estados Unidos
absorvem 2 bilhões dos 14 bi-
lhões de pares produzidos no
mundo a cada ano, a empresa
gaúcha resolveu agir.
Nas próximas semanas, co-

meçamachegar às lojas ameri-
canasosprimeiros60milpares
de calçados fabricados na Chi-
na com o selo Azaléia. A enco-
menda, feita no início deste ano
afabricantesdeDongHuan,pó-
lo calçadista na região Sul da
China, obedece à velha premis-
sa segundoaqual, quando o ini-
migo é poderoso demais para
serenfrentado,omelhorafazer

é aliar-se a ele. “Não deu para
segurar. Estávamos perdendo
espaço no nosso principal mer-
cado”, diz o presidente da Aza-
léia, Antônio Britto Filho, o ex-
governador do Rio Grande do
Sul que assumiu o comando da
empresa após a morte de seu
fundador, Nestor de Paula, há
quasedoisanos.Emseuescritó-
rio emParobé, cidade vizinha a
NovoHamburgo,Brittomostra
uma série de estatísticas som-
brias sobre o setor.
De janeiro a outubro, segun-

do a Associação Brasileira das
Indústrias de Calçados, a Abi-
calçados, o País deixou de ex-
portar 18 milhões de pares de
sapatos em comparação com
igual período do ano passado.

O recuo das vendas decorre
de um aumento de 17% no pre-
ço médio do sapato brasileiro
no período – de US$ 8,49 para
US$ 9,95 dólares, ante meros
US$ 5,52 dólares da China.
“Nesse nível, as empresas já
não conseguem repassar seus
custos”, diz Heitor Klein, dire-
tor-executivo da Abicalçados.
AAzaléia, queesperava fechar
o ano com embarques para os
EUAno valor deUS$S 100mi-
lhões, já se conforma com ven-
das 30% inferiores.
O resultado de tudo isso ba-

teu forte nosmunicípios doVa-
ledoSinos,omaisbemacabado

cluster de produção calçadista
doPaíseprincipalregiãoprodu-
toradoRioGrandedoSul, oEs-
tadodeondesai80%dasexpor-
tações brasileiras (US$ 1,8 bi-
lhão em 2004). Nos primeiros
dez meses do ano, cerca de 25
mil trabalhadores perderam o
emprego na região.

SOBENCOMENDA
No mesmo período, 30 empre-
sas ligadas ao setor fecharam
as portas. Boa parte delas pro-
duzia calçados sob encomenda
para redes varejistas dos Esta-
dosUnidos. “Quemnão investe
emdesign, tecnologia e promo-
ção da própria marca sofre
mais”, diz Eduardo Renato
Kunst, presidente da Assinte-
cal, a associação dos fabrican-
tes de componentes para a in-
dústria de couro e calçados.
Ainda hoje, mais de 50%das

exportações de calçados da re-
gião provêm de indústrias que
trabalhamsobo regimede sub-
contratação emque todo o pro-
cesso, do design à inspeção de
qualidade até o embarque da
mercadoria no porto, é contro-
lado pelo cliente.
Há cerca de três décadas, o

Brasil fez exatamente o que a
China faz hoje. Com custos de
produçãobaixosemão-de-obra
abundante e barata, desalojou
paísescomoaEspanhaePortu-
gal e se tornou um importante
centro de produção terceiriza-
dadecalçados.Hoje,diantedas
vantagens comparativas imba-
tíveisdaChina, pairamdúvidas
sobreasobrevivênciadessamo-
dalidade de negócios no Brasil.
“Estamos chegando ao fim de
um ciclo”, diz Britto. Daqui pa-

ra frente, o novo formato que a
indústria de calçados vier a ad-
quirirdependerádograudesu-
cesso do País em enfrentar o
que chama de os quatro Cs, os
principais inimigosdacompeti-
tividade do setor – o custo Bra-
sil, a China, o contrabando e o
câmbio valorizado.
A sobrevalorização do real,

segundo Britto, serviu para es-
cancararosproblemasestrutu-
raisdeumaindústriaque,entre
outras limitações, tem de com-
petirinternamentenummerca-
do onde 30% dos calçados são
contrabandeados, sonegados
oupirateados.“Nãodáparabri-
gar com todos essesCs aomes-
mo tempo”, afirma. Se nada for
feito,aalternativaébuscarcus-
tosdeproduçãomais eficientes
foradoPaís, comoaAzaléia co-
meçaafazer.“Aindústriabrasi-
leiradecalçadosnãoestáamea-
çada”, afirma. “O que não sei é
se terá condições de continuar
a produzir noBrasil.”
Emúltimainstância, issosig-

nificariaseguiromodelodepro-
dução adotado por marcas co-
moaamericanaNike, queman-
tém o cérebro de suas opera-
ções nos Estados Unidos, mas
espalha fábricas pelo mundo a
fora em busca de custos mais
competitivos. Trata-se de uma
mudança estrutural que, guar-
dadasasdevidasproporções, já
foi implantada no território na-
cional. Grandes empresas, co-

moaprópriaAzaléiaeaGrende-
ne, de Farroupilha, transferi-
ram o grosso de suas fábricas
para o Nordeste, atraídas por
benefícios fiscais e pelo custo
mais baixo da mão-de-obra lo-
cal.PermanecemnoSul,contu-
do,seucomandoeáreasestraté-
gicascomodesignemarketing.
Comoschinesesnosseuscal-

canhares, quemnão temcondi-
çãodeseguiroexemplodaAza-
léiaeGrendenebuscaoutrasso-
luções para ganhar eficiência e

permanecer no jogo. “Meu pai
já havia me alertado para a ne-
cessidadedecriarumdiquepa-
ra conter o tsunami que atingi-
ria as indústrias daqui”, diz o
empresáriomineiroAlexandre
Birman, de 29 anos, dono da
Schutz, de Novo Hamburgo, e
filho deAndersonBirman, fun-
dador da Arezzo. Investir em
design e consolidar umamarca
própria foi a defesa que a
Schutz encontrou para tentar
neutralizara invasãodoscalça-
doschineses, lá fora eaqui den-
tro – até outubro, o Brasil im-
portou 11,6milhões de pares do
país asiático. Para tanto, inves-

te8%desuasreceitasbrutas–o
faturamento deve chegar a R$
100 milhões este ano – em pes-
quisadeprodutos eoutro tanto
na montagem de show rooms,
participações em feiras e de-
mais ações de venda.ASchutz,
cujossapatosjáestãoem40paí-
ses, deve fechar o ano com ex-
portações no valor de US$ 18
milhões. “Operamos sem mar-
gens, mas é fundamental apos-
tar nomercado externo.”
É esse também o caminho

escolhido por grifes como a
Cristófoli, aMorenatom,Mau-
rício Medeiros e a Dumond. A
Morenatomjátem600pontos-
de-venda nos Estados Unidos
ondeseuproduto é comerciali-
zado por US$ 300 no atacado.
Focadasnopúblicodealta ren-
da,essasgrifes fazemuminten-
so trabalho de divulgação de
suascoleçõesnasprincipaisfei-
ras internacionais do setor co-
mo integrantes do Brazilian
Footwear,programadesenvol-
vido pela Abicalçados com
apoio da ApexBrasil para pro-
mover os calçados brasileiros
no exterior.
Nas grandes empresas, po-

rém, é crescente a percepção
de que para enfrentar a crise
não basta fazer o dever de casa
convencional. Recentemente,
o setor pediu ao governo a apli-
caçãodesalvaguardascontraa
China.“Estamosàesperadade-
cisão”, diz Britto.

Capitalbrasileiradoboné,aparanaense
Apucaranapossuimaisde400fábricasdoproduto

EmBlumenau,atradição
valecontraoschineses

Artecolacresceaum
ritmode20%aoano

COSTURA–Oprincipal cluster calçadistadoBrasil respondepormaisde80%dasexportaçõesdosetor

PATROCÍNIO –ConfecçõesdacidadeapostaramnoazarãoCianorte

DIVULGAÇÃO

VIDAL CAVALCANTE /AE

Foco no mercado interno
para fugir do dólar baixo

Nosprimeiros10meses
de2005,asfábricas
gaúchasdemitiram
25miltrabalhadores

Aindústriadecalçados
doRioGrandedoSul
exportamaisde
US$1,2bilhãoporano

Alie-se ao inimigo
se não conseguir
derrotá-lo
No Vale dos Sinos, a Azaléia reage à concorrência e
fabrica sapatos na China para competir com os chineses

MODA| Investiremmarcaseemdesignsãoarmasparaenfrentaraconcorrênciadefora

Os ex-lavradores cortam
e costuram em Cianorte
Comerciantes vindos de todo os cantos do Brasil se
abastecem no pólo de confecções do Noroeste paranaense

WILTON JUNIOR/AE

JoséAntonioPedriali
CIANORTE

Cercade30ônibuschegamdia-
riamenteaCianorte,município
do Noroeste do Paraná, a 550
quilômetros deCuritiba, trans-
portandopertode1,2milcomer-
ciantes de todo o País. Mal de-
sembarca, a pequena multidão
invade os shopping atacadistas
e as fábricas de confecções, em
buscademercadoriaparaabas-
tecersuaslojas.Essarotinasóé
rompida duas vezes ao ano,
quando a cidade fica pratica-
mente intransitável, durante a
Exposição doVestuário (Expo-
vest). Na última edição, em
agosto, foram contabilizados
30 mil visitantes e R$ 10 mi-
lhões emnegócios.
Cianorteéamaiorvitrineda

indústria do vestuário do Para-
ná, setorqueexperimentounos
últimos dois anos um surto de
prosperidade, graças às expor-
tações,quecresceram356%,en-
quanto amédia nacional no pe-
ríodo foi de60%.A receita para
essesaltoexportadorfoioinves-
timentoemmarcasprópriasea

buscadenovosmercadosnoex-
terior. Essa fase de euforia, no
entanto, está dando lugar à
apreensão, jáqueocâmbiodes-
favorável está impedindo não
só a expansão das exportações,
massuamanutençãonosníveis
anteriores.“Paracomplicar,há
as concessões feitas aos fabri-

cantes chineses”, diz Valdir
Scalon, presidente da Asso-
ciaçãodoVestuáriodoPara-
ná (Vestpar).
A indústria têxtil se espa-

lha por todo o Paraná, tendo
Cianortecomoprincipalcen-
tro produtor, ladeada por
Maringá e Londrina. O setor
reúne 4,6 mil indústrias – 3
mil delas com marcas pró-
prias –, emprega 125mil fun-
cionários e produziu 216 mi-
lhõesdepeçasem2004, fatu-
randoR$ 3,5 bilhões.
A indústria do vestuário

começou a se desenvolver
em Cianorte há 30 anos, e
poracaso.Oêxodorural,mo-
tivadopelacrisedaagricultu-
ra, fez com que muitos de-
sempregados do campo pas-
sassema costurar como fac-
cionistas, trabalhando sob
encomenda para terceiros.
Em pouco tempo, o negócio
decolou: são 350 confeccio-
nistas,cincoshoppingataca-
distas, dois varejistas e a
Rua da Moda, que abriga
maisde 300 lojas.Neste ano,
uma das marcas locais, a La
Rossi, tornou-se nacional-
menteconhecidaporpatroci-
nar o time local, o Cianorte,
que eliminou o Corinthians
daCopa doBrasil.
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Enquanto em outras regiões os
fabricantesdecalçadossentem
os efeitos do câmbio, os empre-
sáriosdacidadecatarinensede
SãoJoãoBatista(a70kmdeFlo-
rianópolis) comemoram a pro-
dução constante de 60 mil pa-
res/dia. Issoporqueaprodução
da cidade, diferentemente de
outros pólos calçadistas, visa
abastecer o mercado interno.
Enquanto 85%dos calçados vai
para São Paulo, Estados do Sul
e outros, apenas 15% da produ-
ção vai para o exterior – países
Árabes e EUA são os maiores
compradores.Nomêspassado,
países latino-americanos com-
praram 150 mil pares de sapa-
tos da região – as vendas totali-
zaramR$ 5,2milhões.
Aregião,com18milhabitan-

tes, é um dos maiores centros
calçadistas doBrasil, depois do
Vale dos Sinos (RS) e do inte-
rior de SãoPaulo. Para estimu-
lar o crescimento, os governos
municipaleestadual,oSindica-
to das Indústrias de Calçados
deSãoJoãoBatista (SincaSJB)

e o Sebrae estão investindo no
desenvolvimentode umArran-
jo Produtivo Local (APL). A ci-
dade já conta comumcurtume,
150 fábricas de calçados e 350
ateliês – costureiras, fabrican-
tes de pedrarias e botões. Mui-
tosdosateliês,porém,sãoinfor-
mais, e um dos objetivos do
APL será regularizar a situa-
ção. Outro objetivo é manter a
produção em pelo menos 80%
nas baixas sazonais. “Antes, as
fábricas fechavam e demitiam
noiníciodoano.Issojánãoocor-
re”, diz o diretor do SincaSJB,
Rosenildo deAmorim.
O que tem ocorrido é o con-

trário: as fábricas contratam
novos funcionários todos os
dias. Segundo dados da prefei-
tura, São João Batista atingiu
desemprego zero: há postos de
trabalhopara todososhabitan-
tes, e muitas fábricas têm fun-
cionários de cidades vizinhas.
Naregião,nãoháônibusmunici-
pais regulares, apenas fretados
que transportam trabalhado-
res.● AnaPaula Lacerda
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