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RESUMO 

 

 

A ascensão da China no mercado mundial de calçado trouxe várias 

incertezas para o setor calçadista gaúcho, principalmente, pela diminuição da 

competitividade e da participação de mercado. Perante isso, o presente trabalho tem 

como objetivo analisar os impactos da concorrência de produtos chineses na 

indústria calçadista do Rio Grande do Sul. A preocupação com o setor ocorre em 

função da importância econômica que o mesmo desempenha, tanto para o estado 

gaúcho, quanto para o Brasil. Para atingir os objetivos estabelecidos, realizou-se 

uma pesquisa de estudo de caso de caráter exploratório com natureza qualitativa. 

Dessa forma, efetuaram-se duas entrevistas em profundidade, com profissionais do 

setor calçadista. Além disso, realizou-se um estudo de caso em uma empresa 

calçadista de grande porte, presente no Estado do Rio Grande do Sul. Diante disso, 

verificou-se que as empresas estão buscando direcionar suas estratégias 

competitivas em busca de mecanismos de diferenciação ligados ao design e a 

qualidade, agregando valor aos calçados.  

 

Palavras-chave: Concorrência. Indústria calçadista gaúcho. China. Estratégias 

competitivas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o impacto da globalização no mundo corporativo, em que os mercados 

são cada vez mais dinâmicos, tornou-se crescente a necessidade das organizações 

de aumentar a vantagem competitiva. Nesse aspecto, a internacionalização tem um 

papel preponderante, pois estabelece relações comerciais entre organizações de 

diferentes países do mundo. 

Nesse contexto, a China atualmente é considerada o principal parceiro 

econômico do Brasil, sendo o maior destino das exportações brasileiras – 

basicamente commodities (matéria-prima). Mas se essa relação por um lado é tão 

promissora, por outro, já desperta grandes preocupações na indústria brasileira, 

principalmente no setor calçadista gaúcho, pela grande concorrência dos calçados 

chineses. 

Atualmente, o estado do Rio Grande do Sul é o maior exportador de calçados 

do Brasil, porém, nos últimos anos, a inserção da China no mercado global e o 

aumento da importação de produtos chineses trouxeram várias incertezas e 

turbulências no setor. Segundo a Abicalçados (2013), em 2012 a indústria calçadista 

do Rio Grande do Sul teve uma redução de 33,2 % nas exportações. 

Por outro lado, nesse mesmo ano, houve um aumento de 18,5% nas 

importações brasileiras de calçados, sendo a China um dos principais fornecedores 

dessas importações, aspecto que provoca perdas irreparáveis, principalmente na 

mão de obra, com as demissões em massa. 

Uma das causas da perda de competitividade na indústria gaúcha tem 

relação direta com a política monetária do país, pois, por um lado, o Brasil possui 

uma moeda (Real) valorizada em relação ao dólar, e em contrapartida, o Yuan 

(moeda da China) se encontra desvalorizada, diferença cambial que afeta 

diretamente no preço final do produto. 

Outra grande diferença entre a China e o Brasil aparece na carga tributária e 

nos encargos trabalhistas. Atualmente o Brasil é o país com a maior carga tributária 

entre os países do BRICs (grupo de países emergentes formado por Brasil, Rússia, 

Índia, China, e África do Sul). No Brasil o total de impostos, tributos e contribuições 

recolhidos é de 34% do Produto Interno Bruto (PIB), por outro lado, na China é de 

apenas 20%, aspecto que também contribui para o aumento do custo de produção.  
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Da mesma forma, a produção em escala e o baixo custo de mão de obra na 

China também incidem diretamente no custo de produção. Mesmo com o aumento 

do salário mínimo na China nos últimos dois anos, a mão de obra ainda é muito 

inferior aos países emergentes e desenvolvidos.  

Diante desse quadro, a pergunta que se busca responder é: Quais os 

impactos na indústria calçadista do Rio Grande do Sul com a concorrência dos 

calçados chineses? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Visando facilitar a compreensão do trabalho como um todo, foi feita uma 

divisão entre objetivo geral e objetivos específicos, sendo que estes últimos são 

primordiais para o alcance do primeiro. 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar impactos da concorrência de produtos chineses na indústria 

calçadista do Rio Grande do Sul. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Caracterizar o setor calçadista no Rio Grande do Sul e a evolução do 

seu desempenho; 

b) Identificar os direcionadores de desempenho da indústria de calçados 

chinês; 

c) Verificar as estratégias adotadas pelas indústrias calçadistas gaúchas 

frente à concorrência do calçado chinês; 

d) Analisar as medidas que o Governo realiza com o propósito de dificultar 

a entrada dos calçados importados da China. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Nos últimos anos, meios de comunicação salientaram o crescimento dos 

calçados chineses no Brasil e as consequências ocasionadas na economia do país. 

Contudo, fica difícil visualizar, de forma clara, o real impacto nas indústrias 

calçadistas; as medidas que estão sendo tomadas nas organizações; bem como as 

intervenções realizadas pelo governo com o intuito de fortalecer a competitividade 

nacional.  

 

O setor calçadista gaúcho sempre mereceu especial atenção, seja por parte 
dos estudiosos de indústrias, seja das autoridades governamentais da 
região. A preocupação com o setor ocorre em função da importância 
econômica que o mesmo desempenha para o estado. Trata-se de uma 
indústria tradicional, reconhecida no mercado externo e que gera uma 
quantidade significativa de empregos, em especial nas regiões com maior 
concentração geográfica de fábricas. Por ser voltada para o mercado 
externo, a indústria é uma grande geradora de divisas para o mercado 
brasileiro. O estado gaúcho ainda abriga um dos maiores clusters 
produtores de calçados do mundo, que está localizado na região do Vale do 
Sinos (VARGAS; ALIEVI, 2000, p. 63). 

 

Com isso, apresenta-se a necessidade de analisar de forma mais 

aprofundada o tema sugerido, pois, segundo a Federação das Indústrias do Estado 

do Rio Grande do Sul (Fiergs) a perda de competitividade é um dos maiores 

problemas que o Estado enfrenta atualmente. Percebe-se que a questão é de 

grande relevância e de interesse público, principalmente, em um Estado como o Rio 

Grande do Sul, considerado como um dos maiores polos indústriais de calçado do 

Brasil e do mundo. 

Desta forma, a proposta deste trabalho é a de analisar os impactos causados 

pela concorrência dos produtos chineses nas indústrias calçadistas do Rio Grande 

do Sul, além de verificar as diferentes formas de intervenção realizadas pelo 

Governo. Por outro lado, pesquisar as diferentes estratégias que as organizações 

adotam frente à concorrência desses calçados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo são apresentados argumentos teóricos, enfatizando os 

conceitos de diferentes autores, sob a perspectiva acadêmica, que servirão de base 

para compreender o tema em estudo e alcançar os objetivos propostos. Os assuntos 

abordados são: comércio exterior; estratégias e competitividade; e a intervenção do 

governo na economia. Por meio desses assuntos abordados pretende-se obter 

informações necessárias para a elaboração do estudo de caso e das entrevistas 

com profissionais da área. 

 

2.1 COMÉRCIO INTERNACIONAL 

 

Nesta etapa são analisados embasamentos teóricos das características e dos 

conceitos básicos sobre: internacionalização, logística, cadeia de suprimento e de 

valor. Entende-se que tais pontos são fundamentais para a compreensão do 

trabalho como um todo.  

 

2.1.1 Internacionalização das empresas 

 

Michael Porter (1991) utilizou o termo globalização para diferenciar uma 

empresa multinacional de outra global. Por sua vez, Ohmae (1991) salientou que 

uma empresa global é aquela que abandonou a sua identidade nacional, passando a 

operar como uma entidade sem pátria em uma escala mundial. Por outro lado, De 

La Dehesa (2000) enfatiza que a globalização é um processo dinâmico de 

integração mundial dos mercados de trabalho, bens, serviços, tecnologia e capital. 

Assim, pode-se dizer que a globalização dos mercados é causa e consequência da 

internacionalização das empresas. 

Sem dúvida, no presente contexto de globalização, uma das estratégias mais 

relevantes é a internacionalização das empresas, ou seja, a decisão de direcionar-se 

a mercados geograficamente externos a sua localização original, que deve ser 

compreendida como uma das formas mais complexas e importantes para o 

crescimento e desenvolvimento dos negócios. 

A Organization for Economic Co-operation and Development (OCDE) define 

internacionalização como “[...] os amplos processos e relações que têm levado as 
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economias internacionais a uma interdependência crescente em graus sem 

precedentes” (OCDE, 1992, p. 211). 

 

Neste cenário, a internacionalização passou a ser considerada uma variante 
decisiva nas estratégias competitivas das organizações. Para viabilizá-la, as 
empresas precisaram dispor de determinadas vantagens que lhes 
garantissem o êxito em seu envolvimento internacional. O aproveitamento 
das vantagens de propriedade relacionadas aos ativos tangíveis e 
intangíveis (marcas, capacidade tecnológica, potencial humano, etc) e a 
utilização dos recursos para o aproveitamento das vantagens geográficas e 
naturais dos países, tais como recursos naturais, mão-de-obra, infra-
estrutura, tamanho e características de mercado, eram algumas das 
estratégias que passavam a ser usadas (SILVA, 2003, p. 52). 

 

Segundo Júnior (2005), as empresas tendem a mudar de endereço com 

facilidade, buscando vantagens como incentivos fiscais e maiores disponibilidades 

de recursos, com o intuito de obter melhores resultados financeiros. 

Cateora (1983) considera que a escolha de uma estratégia de 

internacionalização consiste, de modo simplificado, em duas grandes etapas. A 

primeira etapa consiste em identificar grandes estratégias de internacionalização 

oferecidas à empresa em função de seus principais objetivos. A segunda, consiste 

em escolher uma estratégia em função das competências, estas consideradas como 

fator humano, capacidade financeira e comercial, que deverão ser mobilizados no 

estrangeiro para obter sucesso. 

O fator localização tem servido como critério de decisão sobre a 

internacionalização de uma organização. Pois, por meio da localização a empresa 

analisa os recursos disponíveis e as vantagens geográficas que esta oferece. 

Por sua vez, Hymer (1976) destaca que as empresas que se inserem pela 

primeira vez em um mercado exterior enfrentam certas desvantagens com as 

empresas locais, e desta forma, devem possuir algum tipo de vantagem competitiva 

que lhes permita superar tais inconvenientes. Essas vantagens podem surgir por 

estratégias de diferenciação de marca, design, qualidade, entre outros. Por outro 

lado, outra forma de penetração de mercado se dá por meio de uma joint venture 

com uma empresa local ou com licenciamento de franchising. Essas diferenciações 

podem facilitar o crescimento e a expansão futura da empresa.  
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2.1.2 Logística 

 

Nos últimos anos, com a globalização e com o aumento da 

internacionalização das empresas, houve à necessidade de buscar e desenvolver 

mecanismos que reduzam o tempo e o custo de transporte, com o intuito de 

aumentar a vantagem competitiva. Assim, identificou-se a gestão logística como um 

fator preponderante para a estratégia competitiva das organizações. 

 Council of logistics management apud Ballou (2006, p. 27) define logística 

como: „„processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz 

de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o 

ponto de consumo com o propósito de atender às exigências dos clientes‟‟. 

 

A logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, 
movimentação e armazenagem de materiais, peças e produtos acabados (e 
os fluxos de informações correlatas), através da organização e seus canais 
de marketing, de modo a poder maximizar as lucratividades presente e 
futura, através do atendimento dos pedidos a baixo custo (CHRISTOPHER, 
2007, p. 3). 

 

 Com isso, a logística pode ser compreendida pela planificação, organização e 

controle de todas as atividades relacionadas com a obtenção, translado e 

armazenamento de produtos, desde a aquisição até o consumo. Desta forma, pode-

se dizer que o objetivo do processo logístico é conseguir satisfazer as necessidades 

e os requisitos da demanda (clientes), da maneira mais eficaz e com o mínimo custo 

possível. 

 Entende-se que a gestão logística e a gestão de cadeia de suprimentos têm 

missões semelhantes: “Colocar os produtos ou serviços certos no lugar certo, no 

momento certo e nas condições desejadas, dando ao mesmo tempo a melhor 

contribuição possível para a empresa” (BALLOU, 2006, p. 28). 

 

2.1.3 Cadeia de suprimento e cadeia de valor 

 

A globalização abre novas oportunidades de expansão para as organizações 

no exterior, as possibilidades de diversificação em outros mercados geográficos 

nunca tinham sido tão grandes como na atualidade, com facilidades de comunicação 

e com menores custos de transporte. 
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Lambert & Cooper (2000, p. 8) definem supply chain (cadeia de suprimento) 

como: „„a integração dos principais processos de negócio que produzem produtos, 

serviços e informações através de uma cadeia de suprimento que agrega valor para 

os clientes e demais partes interessadas e envolvidas (stakeholders)‟‟. 

A cadeia de suprimentos envolve todos os processos em uma série integrada 

de atividades, abarcando desde o fornecedor de matéria-prima até a entrega do 

produto final. 

 

Trata-se de uma rede de organizações conectadas e interdependentes, que 
trabalha conjuntamente, em regime de cooperação mútua, para controlar, 
gerenciar e aperfeiçoar o fluxo de matérias-primas e informação dos 
fornecedores para os clientes finais (CHRISTOPHER, 2007, p. 5). 

 

Segundo Niquel (2009) a gestão da cadeia de suprimento tem como objetivo 

atender aos requisitos dos consumidores finais, fornecendo produtos e serviços, e 

quando necessário, a preços competitivos. 

Segundo Novaes (2001) a cadeia de suprimento pode ser descrita como o 

longo caminho que se estende desde o fornecedor de matéria-prima, passando 

pelas fábricas de componentes, pela manufatura, centros de distribuição 

(atacadistas e varejistas), e chegando finalmente ao consumidor final. 

 

A gestão de cadeias de suprimentos é um conjunto de abordagens 
utilizadas para integrar eficientemente fornecedores, fabricantes, depósitos 
e armazéns, de forma que a mercadoria seja produzida e distribuída na 
quantidade certa, para a localização certa e no tempo certo, de forma a 
minimizar os custos globais do sistema ao mesmo tempo em que atinge o 
nível de serviço desejado (SIMCHI-LEVI, 2003, p. 27). 

 

Por outro lado, Porter (1989, p. 33) abordou a teoria sobre value chain (cadeia 

de valor) como: “toda empresa é uma reunião de atividades que são executadas 

para projetar, produzir, comercializar, entregar e sustentar seu produto. Todas estas 

atividades podem ser representadas, fazendo-se uso de uma cadeia de valores”. Ou 

seja, é um conjunto de atividades que uma organização realiza desde sua 

concepção até o cliente final, agregando valor e criando vantagens competitivas. 

Shank & Govindarajan (1993, p. 13), ampliam o conceito salientando que: 

 

A cadeia de valor para qualquer empresa, em qualquer negócio, é o 
conjunto interligado de todas as atividades que criam valor, desde uma 
fonte básica de matérias-primas, passando por fornecedores de 
componentes, até a entrega do produto final às mãos do consumido. 
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Figura 1 - Cadeia de valor genética 

 
Fonte: Vantagem competitiva (PORTER, 1989) 

 

Para facilitar a compreensão, Porter (1989) elaborou uma tabela das 

atividades que compõem uma cadeia de valor (figura 1). Essas atividades são 

primárias e de apoio. As primárias referem-se às atividades de criação, 

transformação, vendas, etc. dos produtos e serviços. Já as atividades de apoio 

fornecem suporte direta ou indiretamente às execuções das atividades primárias e 

da cadeia inteira. Na ponta da figura pode-se visualizar a margem, que é o montante 

que os clientes estão dispostos a pagar pelo produto ou serviço. 

 

Uma cadeia de suprimentos é formada por uma seqüência de diversas 
cadeias de valores (empresas). Embora as atividades de valor sejam os 
elementos chave da vantagem competitiva, a cadeia de valor não é um 
conjunto de atividades independentes, e sim um sistema de atividades 
interdependentes (NOVAES, 2001, p. 28). 

 

De acordo com as definições, fica evidente que a cadeia de suprimento e a 

cadeia de valor se complementam, visando suprir as necessidades e criando valor 

aos clientes atuais e potenciais. 

 

2.2 ESTRATÉGIA E COMPETITIVIDADE 

 

Segundo Mitzberg (1997), no campo da administração, uma estratégia é o 

plano que integra as principais metas e políticas da organização, e por outro lado, 

estabelece uma sequência coerente das ações que a empresa irá realizar.  
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Ansoff (1993, p. 70) define estratégia como: 

 

Um conjunto de regras e tomadas de decisão para orientação do comportamento 
de uma organização. A estratégia deve ser usada, em seguida, para gerar 
projetos estratégicos através de um processo de busca. O papel da estratégia é, 
primeiramente, focalizar a atenção em áreas por ela definidas e, em segundo 
lugar, identificar e eliminar possibilidades que com ela sejam incompatíveis. 

 

 Por outro lado, Andrews (1971, p. 28) salienta que a estratégia é: „„o conjunto 

de objetivos, finalidades, metas, diretrizes fundamentais e os planos para atingir 

esses objetivos, postulados de forma a definir em que atividades a empresa se 

encontra, que tipo de empresa ela é ou deseja ser‟‟.  

„„A estratégia é um caminho, ou maneira, ou ação formulada e adequada para 

alcançar preferencialmente, de maneira diferenciada, os desafios e objetivos 

estabelecidos, no melhor posicionamento da empresa perante seu ambiente‟‟ 

(OLIVEIRA, 2005, p. 190).  

Além disso, Oliveira (2005) acredita que para a formulação de estratégias 

devem-se contemplar, inicialmente, três aspectos: 

 

 os pontos fortes e fracos da organização, além dos objetivos, missão, 

desafio e propósito; 

 ambientes internos e externos, em sua constante transformação, com 

suas oportunidades e ameaças;  

 a ligação da organização com o ambiente em que está inserido, visando 

a melhor adaptação possível.  

 

Na figura 2 é possível visualizar todo o processo de uma estratégia 

organizacional passando por quatro estágios. Na análise situacional e na formulação 

estratégica devem-se analisar, em primeiro lugar, tanto os pontos fortes como os 

pontos fracos, além da missão e dos objetivos da organização, buscando conhecer 

suas competências e penalidades. Em seguida, é necessário analisar o ambiente 

externo, como as oportunidades e ameaças do mercado-alvo. 
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Figura 2 - Estratégia em quatro momentos 

 
Fonte: Pereira & Nagano (2002, p. 109) 

 

Na terceira etapa, da implementação estratégica, são realizadas (postas em 

prática) as atividades propostas nas etapas anteriores, buscando atingir os objetivos 

e as metas. Na última etapa, na avaliação da estratégia, são verificadas todas as 

faces anteriores e é analisado se a estratégia, tal como foi implementada, está 

atingindo os objetivos, metas e desafios propostos no começo do processo. 

Geralmente os problemas identificados ocorrem por falhas em etapas anteriores, 

principalmente na fase de formulação estratégica, em que devem ser considerados, 

detalhadamente, todos os fatores ambientais que influenciam na organização.  

Nesse contexto, o método mencionado, na primeira etapa, para a análise 

situacional, é conhecido como análise SWOT (strenghts, weaknesses, oportunities, 

threats); trata-se de uma ferramenta analítica que facilita a sistematização da 

informação que possui a organização sobre o mercado e suas variáveis, em que são 

avaliados tanto aspectos internos como externos da empresa. Diante disso, 

Mccreadie (2008, p. 47) salienta que: 

 

Ferramenta usada para a realização de análise de ambiente e serve de 
base para planejamentos estratégicos e de gestão de uma organização. A 
SWOT serve para posicionar ou verificar a situação e a posição estratégica 
da empresa no ambiente em que atua. 

 

Porter (1991) enfatiza que existem diferenças entre competir no mercado 

doméstico e no mercado internacional, que devem ser avaliados para o 
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desenvolvimento de uma estratégia competitiva internacional. Pois, as diferenças 

estão relacionadas a fatores como custos, as circunstâncias próprias dos mercados 

externos, as diferentes posições do governo nos distintos países, a cultura da 

região, os recursos, a capacidade da empresa para analisar concorrentes 

estrangeiros e avaliar os riscos e as oportunidades no mercado internacional. 

Segundo Porter (1996), para analisar a competência competitiva de um 

mercado, uma empresa precisa escolher entre três principais estratégias genéricas: 

liderança em custo – tornando-se a empresa com o menor custo no mercado; 

diferenciação – oferecendo algo diferente, a mais ou especial que os demais; e foco 

– buscando o domínio de um determinado mercado ou nicho. Essas estratégias 

genéricas são movidas por cinco principais forças competitivas, as quais a empresa 

deverá levar em consideração para a avaliação do ambiente competitivo: 

 

 O poder de barganha dos clientes: faz referência ao poder de decisão 

do cliente sobre a empresa, podendo afetar o posicionamento de preço e 

reduzir as margens de lucro da empresa; 

 O poder de barganha dos fornecedores: neste caso, o nível de poder 

de decisão relacionado aos fornecedores, ou seja, o grau de 

dependência da empresa perante o fornecedor; 

 A ameaça de produtos substitutos: faz referência a empresas 

potenciais que fabricam ou comercializam produtos substitutos ou 

alternativos, e atendem às mesmas necessidades de mercado; 

 O nível de rivalidade dos concorrentes: caracteriza-se pela disputa do 

market-share (parcela de mercado) entre as empresas que 

comercializam produtos similares ou que estejam no mesmo ramo de 

atuação. A rivalidade dos concorrentes impacta na necessidade de 

investimentos em marketing e pesquisa, diminuindo o lucro potencial da 

empresa; 

 A ameaça de novos entrantes: indica a acessibilidade do setor, ou 

seja, se existem barreiras para a entrada de novos concorrentes no 

mesmo setor de atuação. 
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 Porter (1996) ainda argumenta que para o sucesso da empresa, é preciso 

entender como as cinco forças afetam o mercado-alvo e definir a melhor estratégia 

para moldar as forças presentes no mercado ao seu favor. 

Percebe-se, então, que a estratégia é de suma importância para toda 

organização, pois ela é o caminho para atingir os objetivos e metas propostas, 

diminuindo os riscos, explorando oportunidades do mercado e minimizando os 

pontos fracos da organização.  

Diante disso, Pina (1994) considera que uma estratégia deve posicionar a 

empresa em um caminho seguro e bem sucedido para o futuro. Em que mudanças 

de cenários políticos e econômicos não devem perturbar a organização, exigindo 

apenas ajustes da estratégia considerando todos os aspectos organizacionais, 

buscando sempre atingir os objetivos traçados.  

 

2.3 INTERVENÇÃO DO GOVERNO NA ECONOMIA 

 

O Estado exerce grande influência na economia do país, principalmente 

quando são detectadas falhas de mercado, que tornam alguns mercados incapazes 

de alocar eficientemente os recursos econômicos, demandando à necessidade de 

intervenção do governo, em busca da melhor alternativa para alcançar o resultado 

ideal na economia e maximizar o bem-estar econômico e social da sociedade. 

 

Entende-se a intervenção econômica como toda e qualquer conduta estatal 
(comissiva e omissiva) que vise alterar o comportamento econômico 
espontâneo dos agentes privados, seja com fins de prestígio ao mercado 
concorrencial, seja com fins estranhos ao próprio mercado concorrencial 
(mas vinculados ao interesso público, tal como definido em lei) (MOREIRA, 
2007, p. 4). 

 

De acordo com o mesmo autor, o Estado interfere na economia de um 

determinado país em busca de resultados macro ou microeconômicos distintos 

daqueles que se verificariam caso a intervenção não ocorresse.  

Di Sena Júnior (2011) salienta que a intervenção do Estado na economia se 

dá por meio da execução das políticas fiscais e monetárias, com o intuito de 

amenizar as distorções no mercado, características da economia capitalista. 

Distorções como incompatibilidade entre a oferta e a demanda agregada no 

mercado, cujas consequências mais relevantes são a inflação e o desemprego.  
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A política monetária consiste no controle da oferta de moeda da economia, da 

taxa de câmbio e de juros. Por outro lado, a política fiscal abrange dois componentes 

distintos, a política tributária e a política orçamentária. Sendo o Estado o regulador 

do sistema econômico brasileiro. 

 

A regulação visa limitar a liberdade dos agentes econômicos, de forma a 
afastar determinados efeitos indesejáveis de um sistema baseado nessa 
ação livre. Assim, a atuação reguladora é necessária quando o agir dos 
agentes econômicos, sustentando seus próprios interesses, é falho em 
alcançar determinados resultados socialmente rejeitados (MOREIRA, 2007, 
p. 17). 

 

Pode-se dizer que existem dois tipos de intervenções do Estado na economia, 

forma direta e indireta, salientados no art. 173 e 174 da CF. Com relação à 

intervenção direta (CLARK, 2001, p. 33) salienta que: 

 

A intervenção direta é realizada quando o Estado cria as chamadas 
empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista) 
para atuarem no domínio econômico, como agentes, concorrendo com os 
particulares ou detendo o monopólio; ou, ainda, quando o Estado cria as 
agências reguladoras para regularem e fiscalizarem serviços e atividades 
econômicas. Essa modalidade de intervenção pode ser também 
denominada Direito Institucional Econômico. 

 

Por outro lado, nas intervenções indiretas o Estado limita-se a condicionar, a 

partir de fora, a atividade econômica privada. Segundo o Art. 174 da CF: 

 

Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sento este determinado para o setor público e indicativo para 
o setor privado (BRASIL, 1988) 

 

 Os incentivos fiscais são uma forma de intervenção indireta do Estado na 

economia, com o intuito de desenvolver economicamente uma região ou um setor de 

atividade, concedendo a obtenção de vantagens, recursos ou condições especiais. 

Conforme Catão (2004) os incentivos fiscais são instrumentos de 

desoneração tributária, que podem se dar por meio de isenções, alíquota zero, 

anistia e remissão, tendo o propósito de estimular o surgimento de relações jurídicas 

de cunho econômico. 
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2.3.1 Dumping 

 

Outra forma de intervenção do governo na economia brasileira é conhecida 

como medida de antidumping. Medida adotada pelo governo visando proteger o 

mercado doméstico de concorrências desleais.  

Após a Segunda Guerra Mundial houve a necessidade de regulamentar o 

comércio internacional com um tratado multilateral, em busca do estreitamento nas 

relações político-econômicas entre os países aliados. Com isso, foi criada em 1947 

a GATT – General Agreementon Tariffs and Trade – (Acordo Geral sobre Tarifas 

Aduaneiras e Comércio) com o intuito de harmonizar a política aduaneira entre 

países. 

Segundo Mattke (2010), considera-se dumping quando o preço de um 

produto exportado de um país ao outro é inferior ao „„preço normal‟‟ de um produto 

similar, destinado ao consumo no país de exportação. 

 

O dumping implica a exportação de uma mercadoria para outro país por um 
preço abaixo do „„valor normal‟‟, entendendo-se como tal um preço inferior 
ao custo de produção do bem ou então inferior àquele praticado 
internamente no país exportador. Esta situação gera inúmeras distorções na 
economia do país importador, podendo levar à ruína empresas já ali 
instaladas ou impedir que outras mais estabeleçam firmas em seu território 
(DI SENA JÚNIOR, 2000, p. 2). 

 

Já no Brasil o MDIC – Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior – (2012) considera que há prática de dumping quando „„uma empresa 

exporta para o Brasil um produto a preço (preço de exportação) inferior àquele que 

pratica para o produto similar nas vendas para o seu mercado interno (valor 

normal)‟‟. Desta forma, a diferenciação de preços já é por si só considerada como 

prática desleal de comércio. 

Vale destacar que é caracterizado dumping apenas quando o produto é 

considerado similar aos comercializados no país importador. Assim, segundo o 

(Decreto Lei nº 8.058, 2013, art. 9º)„„considera-se produto similar o produto idêntico, 

igual sob todos os aspectos ao produto objeto da investigação ou, na sua ausência, 

outro produto que, embora não exatamente igual sob todos os aspectos, apresente 

características muito próximas às do produto objeto da investigação‟‟. 

Da mesma forma, é atribuída à prática de dumping apenas se for constatado 

que a importação do produto no país causa danos à indústria doméstica. Para isso, 
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segundo MDIC (2012) é preciso que seja aberta uma investigação, com a 

participação das partes interessadas, em que as informações e os dados são 

certificados e as opiniões confrontadas. A partir disso, o departamento propõe a 

aplicação da medida ou o encerramento da investigação sem imposição da mesma.  
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3 METODOLOGIA 

 

A finalidade deste capítulo é apresentar a metodologia e o conjunto de 

técnicas que serviram de diretrizes para as ações operacionais fornecendo 

sustentação e validade científica ao projeto.  

Portanto, a metodologia é um procedimento ou um conjunto de passos que 

devem ser realizados para atingir determinados objetivos. Desta forma, este capítulo 

tem por intuito definir a forma como será abordada a problemática, evidenciando a 

caracterização da pesquisa (quanto ao tipo e natureza), a população e amostra, e 

por fim, a coleta e análise dos dados. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Pode-se dizer que o tipo de pesquisa no presente trabalho, quanto aos fins, 

trata-se de um estudo de caso de caráter exploratório-descritivo. A pesquisa 

exploratória tem como objetivo, segundo Gil (2007), proporcionar maior familiaridade 

com o problema, procurando desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir com hipóteses. 

 

Na maioria dos casos, as pesquisas exploratórias envolvem levantamento 
bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 
com o problema pesquisado e análise de exemplos que “estimulem a 
compreensão (GIL, 2007, p. 43). 

 

Já a pesquisa do tipo descritivo exige do investigador uma série de 

informações sobre o que deseja pesquisar. Segundo Gil (2007), este tipo de 

pesquisa tem como objetivo principal à descrição das características de determinada 

fenômeno ou população. 

 

Uma importante diferença entre as pesquisas exploratórias e descritivas é 
que ambas se caracterizam pela formulação prévia de hipóteses 
especificas. Assim, as informações necessárias estão claramente definidas. 
Em consequência disso, a pesquisa descritiva é pré-planejada e 
estruturada, normalmente, ela se baseia em amostras grandes e 
representativas (MALHOTRA, 1999, p. 108). 
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Dessa forma, segundo Gil (2007), a pesquisa exploratória constitui a primeira 

etapa desse estudo para familiarizar o pesquisador com o assunto que se procura 

investigar. É descritiva, no momento em que o pesquisador procura descrever a 

realidade, sem se preocupar em modificá-la. 

Em síntese, o tipo de pesquisa pode ser considerado como exploratório-

descritivo, pois procura, a partir de um referencial teórico estabelecido, fazer uma 

caracterização da indústria calçadista do Rio Grande do Sul e das principais 

variáveis que compõem sua estrutura, sua conduta e seu desempenho. Sendo 

possível caracterizar o setor e o produto calçadista gaúcho e verificar as estratégias 

adotadas pelas indústrias desse setor. 

 

3.2 CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DOS ENTREVISTADOS E DA EMPRESA  

 

A população escolhida para o desenvolvimento da pesquisa foi composta por 

dois profissionais de acordo com alguns critérios estabelecidos: 

 

 ter longa experiência e trajetória no setor calçadista do Rio Grande do 

Sul; 

 conhecer tanto o mercado de calçados do Brasil, quanto da China; 

 escolher dois perfis de entrevistados distintos, um que tenha tido 

sucesso e outro que tenha passado por dificuldades pela concorrência 

dos calçados chineses (para obter visões diferentes). 

 

 Por outro lado, o principal critério para o estudo de caso foi: Encontrar uma 

empresa que tenha tido sucesso no setor calçadista do Rio Grande do Sul diante da 

concorrência dos calçados chineses. 

 

3.3 PERFIL DOS ESPECIALISTAS 

 

A partir dos critérios de seleção, foram escolhidos dois perfis com trajetórias 

diferentes e com distintas visões sobre o mercado calçadista em geral, enriquecendo 

e auxiliando no desenvolvimento do projeto em estudo. 

 O entrevistado A tem uma grande experiência no setor calçadista Brasil-Ásia, 

atuando há 31 anos – 12 anos na área de produção e 19 anos na área comercial. 
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Atualmente é diretor comercial de desenvolvimento e vendas para a América Latina, 

em uma empresa que desenvolve e fabrica calçados na Ásia (China, Vietnam, 

Cambodja, Indonésia) e comercializa, aproximadamente, 50 milhões de pares ao 

ano, em cinco continentes.  

 Por outro lado, o entrevistado B tem uma trajetória diferente, porém com 

muita experiência no setor calçadista. Atuou 16 anos em uma pequena indústria na 

serra gaúcha. A empresa em que trabalhava teve que fechar, pois não conseguia 

mais concorrer com os calçados chineses e tinha dificuldades financeiras. Com isso, 

a empresa teve que demitir todos os funcionários, incluindo o entrevistado. 

Atualmente ele atua no setor alimentício. 

 Percebe-se que ambos têm trajetórias e visões diferentes do setor, por um 

lado, o entrevistado A conhece tanto o mercado local, como o mercado chinês. Já o 

entrevistado B vivenciou de perto a ascensão da China e a invasão dos produtos 

chineses no mercado mundial de calçados. 

 

3.4 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Essa etapa tem o propósito de fornecer as ferramentas para que os objetivos 

propostos sejam alcançados. 

 

Os dados necessários para o desenvolvimento da pesquisa podem ser 
classificados como primários ou secundários de acordo com a fonte de 
informação utilizada para obtê-los. Os dados primários são aqueles que 
ainda não foram coletados e, portanto, estão a cargo do pesquisador. Os 
secundários são aqueles que já foram coletados por outra pessoa e estão 
disponíveis de alguma forma, seja como diário, livro, filme ou documento 
(OLIVIER, 2004, p. 26). 

 

A coleta de dados da presente pesquisa foi composta em duas etapas. A 

primeira baseou-se na pesquisa bibliográfica, em que possibilitou a obtenção de 

dados secundários por meio de livros, dissertações, artigos científicos, revistas e 

publicações técnicas especializadas. O objetivo nessa etapa foi selecionar fontes 

atuais e confiáveis para que o projeto tivesse maior fundamentação e credibilidade. 

A segunda etapa foi constituída em uma pesquisa de campo, possibilitando a 

coleta qualitativa de dados primários. Nessa etapa foram realizadas entrevistas, com 

a população e amostragem supracitadas anteriormente, a fim de investigar as 

percepções e o entendimento dos profissionais selecionados.  
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Para a realização das entrevistas, elaborou-se um roteiro semi-estruturado, 

com o intuito de permitir uma maior flexibilidade na obtenção das informações. O 

roteiro estruturou-se de acordo com as informações obtidas no referencial teórico e 

nas pesquisas bibliográficas do presente trabalho.  

Ao todo, foram realizadas duas entrevistas em profundidade com os 

profissionais selecionados. Por outro lado, para o desenvolvimento do estudo, foram 

realizadas duas visitas à empresa, com o intuito de observar o ambiente e as 

instalações. 

O estudo de caso iniciou-se a partir de uma pesquisa junto ao site da 

empresa a fim de obter mais informações sobre a mesma. Em seguida, realizaram-

se duas entrevistas, primeiramente com o coordenador da área industrial, 

juntamente com uma funcionária da divisão de vendas, e posteriormente, com o 

supervisor da área de vendas. 
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4 CARACTERIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CALÇADOS DO RIO 

GRANDE DO SUL 

 

Nesse capítulo é apresentada uma revisão da origem do setor calçadista do 

Rio Grande do Sul, a sua evolução histórica e suas principais características. 

 

4.1 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 

O Estado do Rio Grande do Sul abriga o maior conglomerado calçadista do 

mundo, conhecido como Vale do Rio dos Sinos, região colonizada pelos imigrantes 

alemães. Segundo a Albicalçados (2012) esta região é composta por dezoito (18) 

cidades, em uma área de 140 quilômetros, onde concentra, aproximadamente, 1.700 

fábricas de calçados e componentes, indústrias de máquinas e equipamentos, 

curtumes, etc. 

A indústria calçadista gaúcha contribui com uma parcela significativa das 

atividades manufatureiras do país. O Rio Grande do Sul ocupa uma posição de 

destaque no setor calçadista nacional, principalmente no segmento de calçados de 

couro.  

 

4.1.1 Origem da indústria calçadista no estado 

 

Segundo Costa (2004), a indústria de calçados do Rio Grande do Sul tem seu 

início no século XIX, principalmente com a chegada dos imigrantes alemães nas 

colônias de São Leopoldo e de Novo Hamburgo. Em busca de alternativas para 

suprir as necessidades básicas, os colonos iniciaram a produção artesanal de 

arreios, selas e alguns calçados para consumo doméstico e logo desenvolveram 

uma próspera sociedade rural na região do Vale do Rio dos Sinos.  

O início da produção foi favorecido pela abundância de matéria-prima na 

região, pois com o clima e a vegetação propícios, além dos conhecimentos trazidos 

pelos imigrantes, houve um aumento na criação de rebanho, levando a uma maior 

disponibilidade de couro para a produção artesanal. Da mesma forma, Brenner 

(1990, p. 68) destaca que: 
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Com a chegada dos imigrantes alemães, promovida por Dom Pedro II, as 
atividades artesanais tiveram grande incremento, tanto na agricultura de 
subsistência quanto na transformação do couro em produtos de uso final, 
como arreios para montarias e calçados rudimentares, tão necessários para 
os novos habitantes desta terra. O artesanato calçadista surgiu das 
iniciativas individuais ou familiares dos imigrantes, aproveitando a 
oportunidade oferecida pela matéria-prima local para fabricar um produto 
que tinha demanda e não exigia muita tecnologia. 

 

Vale ressaltar que, segundo Legemann (1986), até 1890 não se podia 

considerar a existência de „„indústria calçadista‟‟, pelo fato de que os 

estabelecimentos não eram fábricas nem manufaturas, e sim pequenas oficinas 

artesanais espalhadas por toda a colônia de São Leopoldo. 

 

A produção, que inicialmente era caseira e caracterizada pela confecção de 
arreios de montaria, ganhou mais força com a Guerra do Paraguai, que 
ocorreu de 1864 a 1870. Pois, após o episódio, surgiu a necessidade de 
ampliar o mercado comprador, não só de arreios, mais também de 
calçados. Com isso, surgiram alguns curtumes e a fabricação de algumas 
máquinas, que tornava a produção mais industrializada (ABICALÇADOS, 
2009). 

 

Assim, com o aumento significativo na demanda de calçados, em 1888 

surgiu, no Vale do Sinos, a primeira fábrica de calçados do Brasil, impulsionada por 

investimentos governamentais, como a construção de ferrovias, ligando Porto Alegre 

aos municípios de São Leopoldo e Novo Hamburgo, e as fontes artificiais de 

energia, como as provenientes de máquinas movidas a vapor e de usinas para a 

geração de eletricidade.  

Segundo Correa (2001) entre 1860 e 1920 observa-se maior dinamismo 

tecnológico no setor calçadista gaúcho, impulsionado pela introdução de máquinas 

de costura, provenientes dos avanços tecnológicos da Europa. Com isso, o sistema 

artesanal de produção se tornava atividade fabril e mecanizada.  

Esses avanços tecnológicos, na indústria calçadista do Rio Grande do Sul, 

foram beneficiados com a concessão de facilidades, por parte do governo, para a 

importação de bens de capital da Europa. Assim, com um ambiente propício para a 

industrialização, e devido às condições favoráveis do Estado, a indústria calçadista 

se consolidou ainda mais no Vale do Sinos, dando, assim, os primeiros passos para 

uma produção integrada.  

Segundo Vargas (2000) entre as décadas de 1930 e 1950, com energia 

abundante e caminhos para escoar a produção, as atividades relacionadas à 
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indústria calçadista em Novo Hamburgo passaram a se expandir para outras 

localidades na região. No início da década de 1960, o setor calçadista gaúcho já 

respondia por mais de 30% da produção nacional de calçados. 

 

4.1.2 Ingresso do setor calçadista no mercado internacional 

 

Ao final dos anos 50, a produção de calçados do Rio Grande do Sul já atendia 

grande parte do mercado interno, apresentando indícios de saturação. Os 

produtores perceberam a necessidade de buscar novos clientes no mercado 

externo, visando à exportação dos calçados, principalmente o mercado norte-

americano.  

Entretanto, segundo Costa (2004) este mercado exigia maior mecanização da 

produção, com a difusão de técnicas fordistas-tayloristas da organização do 

processo de trabalho, apresentando alta produtividade e uma economia de escala. 

Dessa forma, as indústrias calçadistas tiveram algumas mudanças, 

principalmente, na eficiência e na produtividade para adequarem-se às exigências 

do mercado internacional, além de contar com mão de obra barata, como citam 

Campos & Calandro (2009, p. 4): 

 

Desenvolvida e consolidada nos países industrializados, a partir dos anos 
1960 essa indústria iniciou um intenso processo de internacionalização da 
produção. Esse movimento de deslocamento da atividade produtiva teve, e 
tem até hoje, como impulsionador a busca de mão de obra abundante e 
barata. A disponibilidade desses fatores permitiu que países como o Brasil e 
a Coréia do Sul, já no final dos anos 1960, passassem a fabricar calçados e 
rapidamente amplias sem sua participação nesse mercado 

 

A partir dessas mudanças, segundo a Abicalçados (2011), a primeira 

exportação brasileira de calçados em larga escala ocorreu em 1968, com o 

embarque das sandálias Franciscano, da empresa Strassburguer, para os Estados 

Unidos.  

Cabe ressaltar que, segundo Correa (2001), a exportação ganha força após a 

Segunda Guerra Mundial, fase conhecida como anos dourados. Nesse período de 

prosperidade a taxa de salários se elevou em países desenvolvidos, aumentando o 

custo da fabricação de calçados, pois o processo de fabricação requeria elevado 

conteúdo de trabalho direto. Assim, países como Estados Unidos, Inglaterra e 

outros, foram substituindo sua produção doméstica de calçados por aqueles de 
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menor preço, como os países em desenvolvimento, impulsionando o crescimento na 

exportação do setor calçadista gaúcho.  

No decorrer da década de 70, a indústria calçadista se internacionalizou. Um 

fator preponderante, que também ajudou a impulsionar o crescimento do setor 

calçadista no mercado externo foi a Feira Nacional de Calçados - Fenac. Schneider 

(2004, p. 27) salienta a importância da feira para o setor calçadista: 

 

A partir do início da década de 1970, quando o Estado cria um programa de 
estímulos fiscais e creditícios ao setor coureiro-calçadista, que passou a 
patrocinar a vinda de importadores de calçados e de couro a Fenac, então 
conhecida como Feira Nacional de Calçados, que se realizava na cidade de 
Novo Hamburgo. A partir daí, a industrialização dos setores de couro e dos 
calçados, sobretudo femininos, mudaria radicalmente de rumo. 
Rapidamente, ampliaram-se os contatos com compradores externos, 
realizaram-se viagens e visitas a feiras internacionais e logo instalaram no 
Vale do Sinos os agentes de exportação, também chamadas de 
companhias de exportação, que passaram a agenciar a compra de calçados 
e a fazer a interface entre as demandas do mercado externo e os 
produtores locais. 

 

Nos anos seguintes, a indústria calçadista gaúcha obteve um desempenho 

bastante positivo no que tange às exportações, o que foi fortemente motivado pelas 

isenções fiscais, pelos financiamentos concedidos e pela taxa de câmbio. O governo 

brasileiro percebeu a grande competição no mercado internacional, com isso, 

conduziu uma política macroeconômica, realizando uma série de estímulos à 

exportação, visando aumentar a competitividade do setor calçadista e obter saldo 

positivo na balança comercial.  

Segundo Brenner (1990) o setor calçadista do Rio Grande do Sul teve 

visivelmente uma resposta rápida aos estímulos realizados pelo governo brasileiro, 

obtendo um crescimento exponencial nas exportações, a maioria com destino para o 

mercado norte-americano.  

Esse crescimento pode ser visto no gráfico 1, observa-se uma evolução 

positiva a partir de 1970, e como resultado disso, elevou-se a taxa de emprego e o 

calçado passou a ser um dos principais produtos de exportação do Brasil, tendo 

como grande destaque o Estado do Rio Grande do Sul.  

Correia (2001) salienta que esse desenvolvimento no setor permitiu a 

expansão na cadeia produtiva, ou seja, observou-se maior investimento em infra-

estrutura, equipamentos e componentes. Essas transformações do mercado 
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consumidor consolidaram ainda mais o polo industrial do Vale do Sinos, contribuindo 

para os avanços tecnológicos do setor. 

 

Gráfico 1 – Evolução das exportações brasileiras de calçados 

 

Fonte: SEDEX / MDIC: In: Abicalçados (2001). 

 

Segundo Legemann (1986) houve um crescimento expressivo, a partir de 

1970, nas exportações coureiro-calçadista do Rio Grande do Sul. Pois o setor, que 

no início da década de 70 já era responsável por 10% do valor total das exportações 

realizadas no Estado, ampliou essa participação para 28% em 1984.  

Apesar do significativo crescimento, o setor calçadista do Rio Grande do Sul 

desenvolveu uma base frágil, pois por vários anos preocupou-se em baixar custos 

de produção, sendo esta sua principal vantagem diante dos concorrentes. Porém, 

deixou de investir em desenvolvimento e pesquisa, design de produtos, criação de 

marca e estabelecimentos próprios de canais de comercialização, fatores 

importantes para a competitividade setorial. 

Desta forma, após vários anos de crescimento nas exportações, fatores 

externos ao setor calçadista, como aumento da concorrência – principalmente da 

China, mercado mais globalizado e a instabilidade econômica no Brasil, levaram a 

indústria calçadista a enfrentar sérios problemas, provocando um declínio nas 

exportações de calçados a partir de 1988, como pode ser visualizado no gráfico 

acima. 
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4.2 CRISE NO SETOR CALÇADISTA GAÚCHO 

 

Com a mudança de governo em 1990, as políticas macroeconômicas do setor 

sofreram grandes modificações, ocasionando uma crise que resultou na falência de 

empresas e grandes demissões em massa. De acordo com Silvestrin & Trinches 

(2007), o setor calçadista vivenciou seu pior período, sofrendo queda de produção 

de mais de 30% e no consumo de calçados uma queda de 40%. 

Segundo Costa (1997), na década de 90, a indústria calçadista do Vale do 

Sinos encontrou-se diante de um novo ambiente competitivo, ocasionado pela 

pressão dos produtores asiáticos, especialmente os chineses, no mercado 

doméstico e internacional, tendo que buscar mecanismos competitivos frente ao 

novo desafio.  

 Neste capítulo são analisadas algumas causas que levaram à crise do setor 

calçadista gaúcho, a partir dos anos 90. Primeiramente, é abordada a abertura 

comercial do país, aspecto que contribuiu para o aumento das importações de 

calçados da China. Outro tema em análise é a implementação do Plano Real e o 

aumento da taxa cambial, elevando o custo do calçado gaúcho. E por último, a 

migração das indústrias gaúchas para o Nordeste e o crescimento dos calçados 

chineses no mercado internacional. 

 

4.2.1 Abertura econômica da década de 1990 

 

Em 1990, foi instituída a nova Política Industrial e de Comércio Exterior, este 

período se caracterizou por um processo de abertura comercial abrangente, que se 

iniciou com o governo Collor e se estendeu até o governo de Fernando Henrique. 

Após um longo período de regime fechado, com políticas públicas voltadas à 

industrialização por substituições das importações, o Brasil passou por um rápido 

processo de transição para a abertura econômica, com as reduções de tarifas de 

importação – como pode ser visto na tabela 1, e a eliminação de barreiras não 

tarifárias.  

 

A abertura comercial teve seu primeiro estímulo no biênio 1988-1989 
quando a tarifa média foi reduzida de 51% para 37% e a tarifa máxima 
passou de 105% para 85%. Apenas em 1990, entretanto, foram eliminadas 
as barreiras não tarifárias às importações (BAUMANN, 2000, p. 61).  
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Tabela 1 - Impostos de importação 

Ano 

Alíquota média 

simples 

1990 32,1 

1991 25,2 

1992 20,8 

1993 16,5 

1994 14,0 

1995 13,1 

Fonte: Baumann et al. (1998). 

 

De acordo com Reis (1992), com a mudança de governo em 1990, as 

políticas relativas ao setor externo sofreram grandes mudanças. Grande parte dos 

incentivos à exportação foram eliminados e a taxa de câmbio sofreu uma defasagem 

significativa em relação aos índices de preços. 

Segundo Costa (1997) a entrada de sapatos estrangeiros no mercado 

nacional ocorre inicialmente no segmento de calçados esportivos de maior valor 

agregado. Por outro lado, junto com as importações, empresas locais começam a 

produção de algumas grandes marcas estrangeiras como Nike, Adidas, entre outras. 

Da mesma forma que, a queda das tarifas de importação abriu espaço para o 

ingresso no mercado interno dos calçados de baixo custo provenientes da China, 

concorrendo diretamente com os calçados gaúchos. 

O objetivo principal do governo brasileiro com a abertura comercial era: 

ampliar a eficiência da economia por meio da concorrência estrangeira; e aumentar 

os investimentos estrangeiros no país. Pois, a abertura comercial levaria a uma 

maior competitividade, o que aumentaria a qualidade dos produtos, com preços 

reduzidos, beneficiando diretamente os consumidores brasileiros.  

Entretanto, a mudança nas condições de produção e no padrão de 

concorrência do mercado internacional gerou sérias dificuldades para a indústria 

brasileira de calçados. Pois, especificamente, a indústria calçadista do Rio Grande 

do Sul havia se especializado na produção de calçados de baixo custo e pouca 

qualidade, com isso, não conseguia concorrer com a produção da China, 

principalmente em termos de preço, por causa do baixo custo de mão de obra do 

país. 
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Dessa forma, as indústrias calçadistas do Rio Grande do Sul passaram, após 

a abertura do mercado, por inúmeras transformações, pois várias delas contavam 

ainda com maquinarias antigas e com mão de obra pouco qualificada. Assim, para 

poder competir e sobreviver no mercado global, as indústrias realizaram mudanças 

estratégicas, adotando novos modelos de gestão, com a qualificação da mão de 

obra, a aquisição equipamentos modernos e maior investimento em qualidade e 

design de produtos. 

 

4.2.2 Plano Real 

 

A implementação do Plano Real foi outro fator que afetou a indústria 

calçadista do Rio Grande do Sul, desenvolvida para estabilizar a economia, tendo 

como objetivo combater a inflação gerada na década de 80 e reduzir as taxas de 

juros com o intuito de crescer economicamente, atraindo investidores do exterior. O 

plano teve como medida principal a troca da moeda, transformando URV (Unidade 

Real de Valor) em Real como reserva de valor.  

Com a implementação do Real, a inflação foi dominada, sem que para isso 

houvesse congelamentos de preços, confisco de depósitos bancários ou outros 

artificialismos econômicos. Conforme Baer (2002) a inflação baixou de uma taxa 

mensal de cerca de 47% em junho de 1994, para 0,6% em dezembro do mesmo 

ano. 

Entretanto, houve uma valorização da taxa de câmbio frente ao dólar, sendo 

considerada como uma das problemáticas da implementação do Plano Real, 

afetando principalmente as indústrias calçadistas do Rio Grande do Sul.  

A abertura comercial e a valorização da moeda nacional frente ao dólar 

incentivaram o aumento das importações de calçados no país (tabela 2), fabricados 

principalmente na China, por outro lado, as exportações tiveram uma queda pelo 

aumento do custo de produção. 

Assim, houve uma intensificação da concorrência não somente no âmbito 

externo, como também no mercado interno, pois os calçados nacionais, com uma 

moeda nacional forte, não conseguiam competir diretamente com os baixos preços 

dos produtos importados da China.  
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Tabela 2 - Importações e Exportações brasileiras de calçados 
(Em milhões de pares) 

Ano Importação Exportação 

1993 4,0 198,0 

1994 3,8 165,4 

1995 44,5 129,5 

1996 48,0 142,6 

1997 49,0 142,0 

Fonte: ABICALÇADOS (2011). 

  

Desta forma, com um aumento significativo das importações, o setor 

calçadista gaúcho perdeu espaço no mercado, pois os preços dos calçados ficaram 

menos atraentes. O Brasil estava posicionado entre os países com preços de 

calçados considerados medianos, sem, no entanto, poder competir com a Itália na 

qualidade e no design. Com isso, o setor calçadista gaúcho ficou pressionado entre 

os baixos custos da China e a alta qualidade da Itália. Essas mudanças fizeram com 

que várias empresas gaúchas, em busca de melhores condições competitivas, 

migrassem para o Nordeste do país. 

 

4.2.3 Migração das indústrias gaúchas para o nordeste do país 

 

Como resposta à alta competitividade, principalmente em preço, dos calçados 

chineses, muitas indústrias do Estado do Rio Grande do Sul migraram para outras 

regiões em busca de redução de custo de produção, esse deslocamento foi 

principalmente para o Nordeste do país, pela busca de vantagem competitiva em 

relação ao preço. Como explica (ZAWISLAK, 1995, p. 162): 

 

Quando cessa a capacidade de um país ou território de oferecer condições 
competitivas, ou outro lugar surge com vantagens superiores em termos de 
custo, a indústria prontamente se desloca para a nova região. Muito da 
ascensão e declínio dos países na produção mundial de calçados se deve a 
este fato. Adicionalmente, como a indústria acaba se pulverizando pelo 
mundo, tem-se que nenhum país torna-se dominante em todos os 
segmentos de produção. 

 

Desta forma, pode-se dizer que, fundamentalmente, essa ida para o Nordeste 

– principalmente para os Estados do Ceará, da Bahia e da Paraíba, se dá em função 
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dos estímulos e facilidades que lá se encontram, como incentivos fiscais e mão de 

obra barata; a posição favorável da região em relação aos principais mercados 

consumidores como Estados Unidos e Europa; e a perda de competitividade com os 

produtos chineses.  

Une & Prochnik (1999, p. 2) enfatizam essa idéia salientando que: 

 

[...] a concorrência externa, particularmente de países do sudeste da Ásia, 
associada ao fim do apoio fiscal e aumento dos salários locais, minaram a 
competitividade da região. Com a progressiva queda das barreiras à 
importação e, a partir de 1994, com a sobrevalorização do real, acelera-se a 
migração das empresas de calçados para novas localizações. 

 

Segundo Costa (1997) os estados nordestinos têm oferecido alguns 

incentivos para estimular o crescimento industrial da região. Um deles corresponde 

às vantagens oferecidas pelos estados no âmbito do ICMS, trata-se de financiar o 

capital fixo ou capital de giro das empresas até um limite variável de 50% a 100% do 

ICMS a ser recolhido em projetos novos do incremento de impostos já existentes. 

O outro incentivo refere-se à isenção de 75% do imposto de renda por um 

período de 10 anos, bancada pela União. Por outro lado, são realizadas construções 

de instalações de fábricas com o dinheiro público de Estado ou município. 

Geralmente são oferecidos benefícios um pouco maiores aos estados menos 

industrializados, com o intuito de fortalecê-los economicamente. 

 

Para o setor calçadista, o Nordeste é a China dos gaúchos. A migração de 
indústrias do Vale do Sinos para o Ceará, a Bahia ou a Paraíba fez com que 
a participação de mercado da Região Sul passasse de 88% em 1996 para 
33% em 2010. No ano passado, o Sul produziu 302 milhões de pares, 
enquanto o Nordeste atingiu 399 milhões de pares, o equivalente a 44% do 
mercado (COSTA, 2011, p. 3). 

 

Desse modo, as combinações dos incentivos fiscais e do menor custo de mão 

de obra fazem com que indústrias migrem para a região do Nordeste brasileiro, 

prejudicando as indústrias calçadistas do Rio Grande do Sul. 
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4.2.4 Entrada do calçado chinês no mercado internacional 

 

Em 1978 a China, no governo de Deng Xiaoping, iniciou o processo de 

abertura e reformas comerciais, incentivando a industrialização do país. Uma das 

medidas adotadas pelo governo foi reabrir as fronteiras, modernizar o país e liberar 

a entrada de investimentos industriais por parte de empresas estrangeiras, com 

isenção de impostos para produtos destinados à exportação. 

 

As fronteiras chinesas estiveram fechadas para os “estrangeiros”, na maior 
parte de sua história. Somente depois de quase três décadas de controle 
social ditatorial e de resultados econômicos insatisfatórios, em 1978, a 
China abriu suas fronteiras para o “mundo”. Entendeu-se, nessa época, que 
o investimento externo e o comércio internacional poderiam trazer o tão 
necessitado desenvolvimento tecnológico e econômico para o país 
(CHUNG, 2005, p. 23). 

 

 Após a abertura das fronteiras e as reformas realizadas pelo governo, 

grandes empresas a nível mundial começaram a enxergar o potencial e se 

deslocaram para a China em busca de redução de custos de produção, pois o país 

conta com uma abundante e barata mão de obra, além dos baixos encargos sociais 

que incidem diretamente no preço do produto final. Com isso, os calçados chineses 

entraram no mercado brasileiro, com preços mais baixos do que os calçados 

nacionais. Em 1993, o par do calçado chinês era cotado a um preço de US$ 5,90, 

enquanto que o brasileiro custava US$ 10,00, prejudicando a presença e atuação 

das empresas do Rio Grande do Sul no mercado doméstico. 

 No gráfico 2, é possível visualizar o crescimento exponencial do Produto 

Interno Bruto (PIB) da China a partir das reformas econômicas implementadas no 

país e da abertura comercial realizada em 1978. 
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Gráfico 2 - Comparação crescimento PIB da China e mundial (1976 – 2008) 

 

Fonte: The World Bank (2010). 
 
 
 

 Costa (1997) salienta que dada a participação ativa do fator humano no 

processo produtivo do calçado, o valor gasto na contratação de pessoas é 

extremamente importante na composição de custeio deste setor. Assim, a redução 

de custos se torna para as empresas um grande elemento de diferenciação 

competitiva. As organizações estão em constante busca por regiões que ofereçam 

menores salários e mão de obra abundante, o que coloca a indústria calçadista em 

migração constante, não apenas interestadual, como no caso do Brasil, mas 

também ultrapassando até mesmo as barreiras continentais.  

 

Embora seja o principal fator para o crescimento da China no mercado 
calçadista, o baixo valor da mão de obra não é o único responsável por tal 
fenômeno. As empresas chinesas se beneficiam também por fatores 
conjunturais favoráveis, como uma política cambial que visa manter a 
moeda (Yuan) desvalorizada diante do dólar. Além disso, essas empresas 
se beneficiam das vantagens de poder atender grandes lotes de pedidos a 
custos muito baixos, aproveitando-se de elevadas capacidades 
manufatureiras e expressivas economias de escala em nível da planta e da 
firma (SINDICALÇADOS, 2011). 

 

 Um passo muito importante para a economia da China foi a inclusão do país 

na Organização Mundial do Comércio (OMC) a partir de 2001, aspecto que 

contribuiu para alavancar sua inserção como potência comercial a nível mundial, ao 

permitir maior acesso de produtos (calçados) chineses aos mercados internacionais. 

Segundo Cunha (2009) entre 1979 e 2000, o comércio exterior chinês teve uma taxa 

de crescimento anual de 16%. No entanto, após a inclusão na OMC, este ritmo de 
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crescimento se acelerou para 26% ao ano nas exportações e para 23% nas 

importações.  

 A partir do gráfico 3, percebe-se o aumento das importações de calçados 

provenientes da China, alavancada pela inserção do país na OMC. 

 

Gráfico 3 - Importações Brasileiras de Calçados - Anual em US$ 

 

Fonte: MDIC/SECEX; elaborado pela ABICALÇADOS (2011). 

 

 Uma característica fundamental para explicar o crescimento chinês é a 

existência de economias de escala na maior parte das indústrias, com fortes 

impactos sobre o custo de produção. Por outro lado, a China também utiliza a taxa 

cambial como vantagem competitiva em relação ao Brasil.  

Segundo Pires (2011) a taxa cambial adotada pela China seria um dos fatores 

que estão afetando as indústrias brasileiras. Conforme o autor, a moeda da China 

(yuan) estaria desvalorizada em torno de 40% com relação ao dólar; e o Real, por 

sua vez, valorizado em 16%. Isso afeta substancialmente as exportações de 

calçados brasileiros e também o consumo interno, pois os calçados ficam mais caros 

pela valorização da moeda nacional. 

Percebe-se que a crise no setor a partir dos anos 90 tem muita relação com a 

abertura da economia no Brasil; e a ascensão da China como um dos principais 

fornecedores de calçados no mundo, tendo como principal diferencial competitivo a 

economia de escala e o baixo custo de produção dos calçados. 
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5 CENÁRIO ATUAL DO SETOR CALÇADISTA 

 

Visando facilitar a compreensão das reflexões teóricas apresentadas, neste 

capítulo é analisado o cenário atual do setor calçadista, ou seja, os últimos 

acontecimentos, que de alguma maneira afetam direta ou indiretamente a economia 

do mercado em estudo.  

 

5.1 DADO SETORIAL 

 

Segundo dados da World Footwear (2012) quase 90% da produção mundial 

de calçados é realizada na Ásia, sendo o resto dividido entre os outros continentes. 

Na tabela 3 observa-se a grande participação da China na produção mundial de 

calçados, até 2012 a China representava 60,5% da produção total. Percebe-se 

também que entre os dez países na lista, oito são da Ásia, apenas um país da 

Europa (Itália) e dois da América Latina. O Brasil apesar de estar em terceiro na 

lista, representa apenas 3,8% da produção mundial de calçados.  

 

Tabela 3 - 10 maiores produtores de calçados 

 
Fonte: World Footwear (2012). 

 

 A grande variedade de calçados e a diferença dos preços praticados nos 

diferentes países explicam o domínio da China no market-share (participação de 

mercado) na produção e comercialização dos calçados. Porém, na tabela 4, pode-se 

visualizar que a China representa 38% do valor exportado a nível mundial, um pouco 

abaixo, se comparado com a porcentagem no nível de produção, isso deve-se ao 
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fato da grande diferença no preço, fazendo com que aumente o valor (monetário) 

exportado. Vale ressaltar que entre os quinze países da lista, nove são europeus, 

pois esses países se caracterizam por agregar valor aos calçados comercializados. 

 Avaliando a coluna de preços, percebe-se que a Itália pratica os preços mais 

altos de calçados de exportação. Por outro lado, a China tem o preço mais baixo, 

apenas 3.87 dólares, praticamente 42 dólares de diferença de preço entre ambos os 

países. O Brasil fornece um preço razoavelmente baixo se comparado com os 

demais países. Porém, se comparado com a China também há uma grande 

diferença, tornando difícil competir diretamente apenas pelo preço. 

 
Tabela 4 - Lista dos 15 maiores exportadores em valores monetários 

 
Fonte: World Footwear (2012). 
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Gráfico 4 - Diferença de preços de exportação de calçados. 

 
Fonte: World Footwear (2012). 

 

O Brasil aparece como o maior exportador de calçados da América do Sul, 

com uma participação de mercado de 83.3% em valores monetares e 70.7% em 

quantidade de pares comercializados. Isso mostra o papel importante do Brasil no 

continente na fabricação e exportação de calçados. 

 

Tabela 5 - Os 5 maiores exportadores da América do Sul 

 
Fonte: World Footwear (2012). 

 

A tabela 5 é muito relevante para a indústria calçadista do Rio Grande do Sul, 

pois segundo o relatório da Abicalçados (2012) no ano passado o Estado foi o maior 

exportador de calçados em termos de valores monetários, evidenciando o grande 

aporte do Estado gaúcho na produção brasileira de calçados. 
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 Em 2012 o Estado do Rio Grande do Sul exportou 385.416.243 dólares, 

porém se comparado com o valor exportado em 2011 houve uma redução de 33,2% 

de exportação. Vale ressaltar que o Ceará, atualmente, é o maior exportador de 

calçados em pares do Brasil, isso reflete o resultado possitivo dos incentivos fiscais 

para desenvolver a região. 

 

Tabela 6 - Exportação de calçados por estado 

 
Fonte: MDIC/SECEX; Elaborado pela Abicalçados (2013). 

 

5.2 MEDIDA ANTIDUMPING 

 

Segundo um relatório da Abicalçados (2012) em outubro de 2009, a Câmara 

de Comércio (Camex) publicou no Diário Oficial da União (DOU) a decisão de 

cobrar, durante seis meses, uma alíquota específica de US$ 12,47 por par de 

calçados proveniente da China.  

 Apenas dois meses após a decisão, a Abicalçados já tinha registrado quase 

20 mil novas vagas de emprego no setor calçadista. Segundo Milton Cardoso (ex-

presidente da Abicalçados), esse desempenho foi resultado da medida de 

antidumping. 

 Já em março de 2010, o Diário Oficial da União (DOU) publicou uma 

resolução impondo o direito antidumping definitivo, por até cinco anos, sobre as 

importações brasileiras de calçados da China, subindo a alíquota para US$ 13,85 o 

par. 

 No ano passado, foi estendida a aplicação do antidumping para peças e 

partes de calçados, sendo cobrada uma alíquota ad valorem de 182%. O Ministério 

de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) verificou que eram 
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importadas essas peças e partes de calçados com o objetivo de burlar o direito de 

antidumping aplicado anteriormente.  

 Segundo o MDIC (2012) foi detectado que com a aplicação do antidumping as 

importações de calçados chineses caíram 62,4% de 2008 a 2012. Porém, houve um 

aumento exponencial de importações de calçados provenientes da Indonésia, 

Malásia e Vietnam para o Brasil. Assim, a pedido da Abicalçados, o MDIC abriu uma 

investigação para apurar suspeita de triangulação, pois supostamente a fabricação 

das peças é feita na China, mas são realizadas meras montagens nesses três 

países asiáticos, com posteriores vendas de calçados inteiros desses países para o 

Brasil. 

 

5.3 ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE 

 

De acordo com os dados divulgados pela Fiergs (2013), o Brasil tem um dos 

piores índices de competitividade industrial do mundo. Atualmente, o país ocupa a 

posição número 37 entre 43 países analisados. A pesquisa examinou dados 

econômicos, sociais, políticos e tecnológicos desses países. 

Desde o ano 2000 o Brasil ganhou apenas três posições, repertório muito 

baixo com relação a países do BRICs. A China ocupa a posição número 23, bem à 

frente, comparando o índice do Brasil. 

O estudo ressaltou que essa falta de competitividade se deve a fatores como: 

baixa qualidade nas infra-estruturas, principalmente na área logística (portos, 

estradas), alta carga tributária, baixa produtividade, juros altos e precariedade no 

serviço público, sobretudo em educação, que incidem na qualidade da mão de obra.   
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6 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 

 

Nessa etapa os entrevistados foram caracterizados como A e B e as 

informações coletadas foram organizadas e divididas em quatro grandes cenários, 

com o intuito de facilitar a compreensão dos resultados obtidos nas entrevistas e 

auxiliar nas respostas ao problema proposto no projeto. 

 

6.1 TRANSFORMAÇÕES E MUDANÇAS NO SETOR CALÇADISTA GAÚCHO 

 

O setor calçadista do Rio Grande do Sul passou por várias mudanças nas 

últimas décadas, na área de produção e principalmente, na forma de 

comercialização dos calçados.  

O entrevistado A traçou uma linha de tempo salientando que a primeira 

mudança ocorreu da Europa para o Brasil. Pois, os custos de fabricação 

aumentaram na Europa, com isso, várias empresas que terceirizavam sua produção, 

viram o Brasil como uma alternativa industrial positiva, pelos custos mais baixos e 

pelo grande conglomerado de indústrias localizadas no Rio Grande do Sul, com 

conhecimento e trajetória no setor. Assim, ocorreu a grande migração, 

principalmente nos anos 80‟, em busca de vantagens competitivas. 

A indústria calçadista gaúcha era caracterizada pela produção dos calçados 

conhecida como private label – em que o produtor fabricava o calçado com a marca 

do cliente, sem utilizar uma marca própria. Com isso, o cliente tinha um grande 

poder de barganha diante dos fabricantes, pois segundo o entrevistado A „„o cliente 

tomava as decisões da quantidade, do modelo, das cores e principalmente, há que 

preço ele comprava‟‟. 

Segundo o entrevistado B, atualmente ainda existem indústrias que se 

dedicam a terceirizar a produção de empresas (private label), porém são poucas 

pela grande concorrência que existe com os calçados chineses. A grande maioria 

que continua nesse segmento são indústrias que fabricam para clientes do mercado 

doméstico. 

Na década de 80 ocorreu o período de grandes expansões no setor, com um 

grande crescimento nas exportações de calçados e um aumento significativo na 

demanda pelo calçado brasileiro no mercado internacional. O entrevistado A 

enfatizou que: 
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Esse processo ocorreu por um período de dez anos mais ou menos, no final 
dos anos 80 começou uma pressão por custos. Em primeiro lugar, pelo 
aumento da entrada de novos produtores de calçados no mercado interno; e 
em segundo lugar, a China começou a virar uma alternativa de produção.  

 

A pressão por preço levou o setor a passar por um grande processo de re-

engenharia, que consistia na redução de custos, otimização de tempo e processos, 

aumento da produtividade, assim houve uma maior preocupação por parte das 

indústrias em estabelecer maior eficiência na produção. 

Nessa mesma época, ocorreu outra grande mudança no cenário do setor 

calçadista gaúcho, que foi a migração interna de várias indústrias para o Nordeste 

do país. A migração ocorreu pelos incentivos e facilidades que o Governo outorgou 

para estimular a industrialização da região. Com isso, várias indústrias adotaram 

essa medida como estratégia para baixar os custos e competir de forma direta com 

os calçados chineses. 

Os entrevistados consideram que este tipo de processo migratório é um fato 

normal que ocorre em todos os setores industriais, pois as empresas visam menores 

custos de produção e maiores vantagens financeiras. 

Porém, mesmo com a migração para o Nordeste do país, muitas indústrias 

não conseguiram acompanhar a grande ascensão da China no mercado mundial de 

calçados. Por outro lado, no mesmo período de tempo, ocorreu a abertura do país 

para os produtos importados, com isso, grandes marcas conhecidas no mercado 

internacional se inseriram no país.  

A abertura das fronteiras para os produtos importados fez com que os 

fabricantes locais mudassem suas estratégias e investissem em tecnologia e 

modernização das maquinarias, buscando aumentar a competitividade. 

Segundo o entrevistado A: „„as indústrias locais que realizavam apenas 

private label, sem desenvolver e consolidar uma marca própria, são as que, na 

maioria, fecharam as portas, pois não conseguiam competir em nível de preço com 

os calçados chineses‟‟. 

Diante disso, os clientes que antes vieram para o Brasil em busca de 

vantagem competitiva, migraram para a China em busca de preços mais atraentes, 

fazendo com que as indústrias do setor calçadista buscassem novas estratégias 

para permanecer no mercado. 
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6.2 INTERVENÇÃO DO GOVERNO NO SETOR CALÇADISTA 

 

Nos últimos anos, houve um aumento expressivo de calçados importados da 

China a um preço muito inferior ao dos fabricados no país. Diante disso, o Governo 

brasileiro abriu uma investigação, com suspeitas de prática de dumping nos 

calçados chineses. Após serem confirmadas, foi imposto o direito de antidumping 

sobre as importações de calçados chineses, com uma alíquota de US$ 13,85 o par.  

Evidenciou-se que a aplicação da medida de antidumping reduziu o número 

de importações de calçados da China, porém houve um aumento significativo na 

importação de outros países da Ásia.  

Os entrevistados acreditam que de fato a aplicação da lei antidumping para 

os produtos chineses fez com que aumentassem as „„triangulações‟‟ em outros 

países, pois assim, quando importados de outros países, não são cobradas as taxas 

de antidumping, já que a medida é apenas para os calçados provenientes da China.  

O entrevistado A exemplificou o caso da Malásia que teve um aumento 

significativo nas exportações de calçados para o Brasil após essa medida de 

antidumping, sendo que a produção do país é muito baixa comparando com o 

aumento repentino das importações, levando a acreditar que existem procedimentos 

de triangulação entre os países supracitados. 

Os entrevistados concordam que essa lei inibiu, principalmente, certos 

varejistas de médio e grande porte, com políticas internas de não participar de 

procedimentos como a „„triangulação‟‟ dos calçados em outros países. Com isso, 

várias dessas empresas deixaram de comercializar produtos importados da China e 

começaram a comercializar apenas produtos fabricados no Brasil.  

Nesse contexto, percebeu-se que no próprio setor de calçados não há uma 

unanimidade na aceitação ou não da lei antidumping, pois existem dois lados, os 

produtores e os comerciantes (varejistas). Por um lado, as indústrias em geral são a 

favor da medida e gostariam que essa taxa fosse mantida por um longo período. Por 

outro lado, os varejistas acreditam que essa lei é uma medida protecionista, que 

beneficia apenas um grupo limitado de indústrias e prejudica os consumidores, 

inibindo a concorrência. 

Porém, o entrevistado B acredita que nos últimos anos, a aplicação do 

antidumping foi uma das medidas mais acertadas que o governo realizou, 

enfatizando que essa medida deveria ser tomada há muito tempo. „„Na minha 
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opinião, é uma medida para proteger o mercado doméstico da concorrência 

predatória dos calçados chineses, e acredito que essa mesma ação deveria 

acontecer para outros setores industriais que estão sendo duramente afetados‟‟. 

Além disso, considera que a medida de antidumping para os calçados, deveria ser 

imposta também para outros países da Ásia (Taiwan, Malásia e Indonésia), com o 

intuito de inibir a triangulação. 

O entrevistado A vê a medida de antidumping imposta pelo Governo como 

positiva apenas no curto prazo, pelas limitações, principalmente, no prazo da 

medida. O grande desafio deveria ser buscar os melhores mecanismos para tornar o 

calçado nacional mais competitivo a nível global. Salientando que: „„a lei antidumping 

restringe a entrada de calçados de baixo custo aqui no país pelas taxas impostas, 

porém no mercado exterior o calçado brasileiro não está sendo competitivo‟‟. 

 

6.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ASPECTOS INTERNOS CHINA X BRASIL 

 

Nesta etapa, por meio das informações adquiridas nas entrevistas com ambos 

os profissionais, realizaram-se caracterizações das diferenças entre os ambientes 

internos e externos (positivo e negativo) do setor calçadista, tanto da China quanto 

do Brasil.  

 

China 

Aspectos positivos: 

 foco na produção em grande escala;  

 estrutura logística de qualidade (portos, ferrovias, estradas); 

 mão de obra abundante e eficiente; 

 custos baixos; 

 alta tecnologia industrial; 

 foco na exportação. 

 

Aspectos negativos: 

 made in China (feito na China) ainda há uma percepção ruim dos 

consumidores; 

 dificuldade para produzir lotes pequenos; 
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 maior tempo de entrega para os principais mercados pela localização 

geográfica; 

 alta dependência de profissionais do exterior para desenvolver design e 

calçados de moda; 

 muita produção terceirizada, pouco desenvolvimento de marcas próprias. 

 

Brasil 

Aspectos positivos: 

 made in Brazil (feito no Brasil), o produto brasileiro, em modo geral, tem 

uma boa percepção dos consumidores internacionais, se comparado como 

o produto chinês. A qualidade, a moda, design e outros atributos são 

aspectos muito importantes no setor calçadista; 

 o complexo industrial do Vale do Sino é um dos mais importantes e 

reconhecidos internacionalmente pela capacidade de produção;  

 a capacidade industrial de manejar lotes menores; 

 profissionais altamente qualificados no setor calçadista gaúcho, contam 

ainda com sapateiros artesãos; 

 abundante matéria-prima no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Aspectos negativos: 

 visão comercial de curto prazo, poucas empresas realizam um 

planejamento estratégico de longo prazo; 

 custos altos, principalmente pela infra-estrutura deficiente e mão de obra 

menos eficiente, se comparado com países desenvolvidos; 

 poucas empresas internacionalizadas e com marcas próprias consolidadas 

no mercado.  

 

6.4 ESTRATÉGIAS A SEREM ADOTADAS 

 

Neste contexto, ambos os entrevistados concordam no tipo de estratégias que 

as empresas devem adotar para concorrer com os calçados chineses. 
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 As indústrias deveriam buscar uma diferenciação nos produtos, criando valor 

para suas marcas e investindo em pesquisa e desenvolvimento, marketing e 

tecnologia. 

 Posicionar-se no mercado internacional como um produto de qualidade, 

próximo aos calçados italianos, porém com um preço mais competitivo e com design 

mais personalizado, com características brasileiras. 

 O entrevistado A salientou que as indústrias do setor não deveriam 

„„comemorar‟‟ à barreira imposta aos produtos chineses, visto que essa medida tem 

prazos de tempo. Assim, as empresas deveriam buscar alternativas para tornar seus 

produtos mais competitivos a nível global, investindo na marca própria. Pois, em 

nível de preço é difícil concorrer de forma direta com os calçados chineses. 

 Identificou-se também que muitas empresas realizam apenas exportações de 

forma indireta, ou seja, por meio de atacadistas no exterior, sendo estes os 

responsáveis em determinar o modelo e a quantidade do calçado, criando uma 

dependência com esses clientes. Em relação a isso, os entrevistados salientaram 

que as empresas deveriam investir em presença de marca, buscando a venda direta 

para o consumidor final, em lojas próprias ou com alianças estratégicas. 

 Por outro lado, o entrevistado B salienta que as empresas deveriam criar 

percepções que diferenciem os calçados brasileiros dos chineses, buscando novos 

nichos e segmentos de mercado. 

 Por último, ambos consideram que as empresas deveriam buscar a 

internacionalização, assim como fizeram outras empresas que tiveram sucesso no 

Brasil, mesmo com a grande concorrência do mercado internacional.   
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7 ESTUDO DE CASO 

 

7.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa em estudo foi fundada em 1971, em Farroupilha, cidade localizada 

no Estado do Rio Grande do Sul. Inicialmente dedicava-se à produção de 

embalagem de vinho. Posteriormente, em 1979 passou a produzir e comercializar 

calçados, lançando a coleção de sandálias plásticas, no estilo aranha, inspirada nos 

calçados utilizados pelos pescadores da Riviera Francesa (França). 

Atualmente, é considerada a maior exportadora de calçados do Brasil em 

volume de pares e uma das maiores produtoras da calçados do mundo, com uma 

capacidade de produção de 200 milhões de pares ao ano, e com cerca de 24 mil 

funcionários. As unidades industriais estão distribuídas em vários Estados do país, 

além disso, comercializa e distribui seus calçados em noventa (90) países. 

Apesar da queda nas vendas e do crescimento das indústrias calçadista no 

Rio Grande do Sul e no Brasil, a empresa estudada conseguiu obter um crescimento 

de 29% nas vendas do mercado doméstico e internacional, aumentando sua receita 

líquida em 22.8% no primeiro trimestre de 2013.  

A empresa possui dez diferentes marcas próprias, com posicionamentos 

distintos, firmando-se em várias faixas etárias e atendendo um grande espectro de 

clientes. Além disso, possui licenciamento de 11 marcas, principalmente com 

personagens do universo infantil-juvenil. A atuação da empresa é dividida em quatro 

grandes públicos: adultos, adolescentes, infantis e baby de calçados, de todas as 

classes sociais. 

A empresa atinge cerca de 20 mil pontos de venda no exterior e 60 mil no 

mercado brasileiro, a forma de comercialização dos produtos é por meio de 

exportação direta, distribuidores e representantes comerciais autorizados, e via 

subsidiárias no exterior.  

 

7.2 MIGRAÇÃO PARA O NORDESTE 

 

Com a abertura das fronteiras brasileiras e com a ascensão da China no 

mercado mundial de calçados, surgiu a necessidade de desenvolver estratégias 
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para continuar, principalmente, como líder no mercado doméstico. Para isso, em 

primeiro lugar, optou pela transferência fabril para o Nordeste do país.  

A migração ocorreu, inicialmente, para o Ceará em 1990 na cidade de 

Fortaleza, pelas vantagens competitivas que esta região oferece, como benefícios 

fiscais, mão de obra barata, localização estratégica para acesso ao mercado 

internacional e pela solidez e confiabilidade da política industrial do Estado do 

Ceará. Em seguida, a empresa inaugurou outra unidade fabril em Sobral e, 

posteriormente em Crato. 

 Em 2011 a empresa era totalmente integrada em seis unidades industriais, 

compostas por 12 fábricas, sendo sete em Sobral, além de uma matriziaria e uma 

fabrica de PVC (Policloreto de Vinila) para consumo próprio na produção dos 

calçados. 

 

Tabela 7 - Unidades industriais. 

Farroupilha 54.045 m2 

Carlos Barbosa 2.794 m2 

Sobral 166.128 m2 

Crato 21.517 m2 

Fortaleza 21.686 m2 

Teixeira de Freitas 4.180 m2 

Total 270.350 m2 

Fonte: site da empresa estudada (2013). 

 

Segundo o supervisor da área de vendas, a decisão de migrar foi um grande 

salto para a empresa, pois aumentou a vantagem competitiva e criou fontes de 

trabalhos em regiões mais carentes. Salientou que a migração de indústrias para 

outras localidades com maiores facilidades e vantagens é um dos sinais da 

globalização, em que empresas buscam maiores oportunidades para crescer no 

mercado em que atuam, e esta foi uma das ações para alavancar a empresa e 

fortalecer sua competitividade. 

O entrevistado ainda enfatizou que: „„As fábricas no Nordeste já nasceram 

com tecnologia de ponta, incluindo as máquinas de injetados mais avançadas do 

mundo. Isso viabilizava uma capacidade de entrega de produtos de alta qualidade 

em prazos bem menores que os da concorrência‟‟. 

Apesar dos esforços para baixar os custos de produção, o objetivo da 

empresa não é o de competir diretamente em custos com os chineses, pois a grande 
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característica da empresa é focar na diferenciação do produto. Com isso, ela 

realizou um planejamento estratégico para diferenciar-se dos calçados chineses e 

consolidar-se como maior exportador de calçados do país. 

 

7.3 ANÁLISE SWOT: 

 

Para uma melhor compreensão a respeito do ambiente interno e externo da 

empresa em estudo, o quadro apresenta as forças, fraquezas, oportunidades e 

debilidades, relacionadas à empresa: 

 

Quadro 1 – Análise Swot 

Forças Fraquezas 
 Rapidez e eficiência na produção e na 

logística 
 Necessidade de alto investimento em P&D 

e marketing 

 Presença internacional da marca 

 Pouco controle nos pontos-de-venda  

 Dificuldades para delegar 
responsabilidades em algumas funções  

 Qualidade e produtos diferenciados  

 Capacidade de inovação 
 

 Desenvolvimento de planejamento estratégico 
 

 Marketing agressivo 
 

Oportunidades Ameaças 

 Aumento do poder aquisitivo no Brasil  
 A alta carga tributária e a burocracia no 

Brasil 

 Consumidores da Classe C em busca de 
produtos com mais qualidade  

 Marcas internacionais altamente 
competitivas 

 Aumento da valorização do made in Brazil no 
exterior 

 Marcas nacionais em busca da imitação 
das estratégias 

 Lei antidumping e benefícios fiscais 
 A alta concorrência com os calçados 

chineses 

 O plástico se tornou objeto de moda 
 Empresas de calçado da China em busca 

de inovação e design 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após a análise dos ambientes internos e externos, percebeu-se que a 

empresa possui vários pontos positivos, destaca-se a qualidade, a inovação, e o 

diferencial no posicionamento da empresa diante dos calçados chineses, além da 

forte presença da marca no exterior. 

Por outro lado, observou-se nas entrevistas que há uma falta de controle nos 

pontos de venda em alguns casos, pois a responsabilidade do controle é 

terceirizada, ou seja, realizada pelos distribuidores e representantes da marca, 

dentro e fora do Brasil. O entrevistado ainda citou que há uma grande dificuldade em 
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delegar responsabilidades e encontrar sucessores para funções específicas dentro 

da organização. 

Na etapa de oportunidades de mercado, identificou-se que a classe C, com 

maior poder aquisitivo, está em busca de calçados mais sofisticados, que tenham 

maior valor agregado e design de moda. 

Por último, observou-se que o Brasil tem uma das cargas tributárias mais 

altas do mundo, aspecto que enfraquece a competitividade do setor. Por outro lado, 

percebe-se que as empresas de calçado da China estão desenvolvendo estratégias 

para agregar valor aos calçados e melhorar na qualidade e no design, este aspecto 

é visto como uma ameaça para a empresa. 

 

7.4 ESTRATÉGIAS 

 

Nos últimos anos, com a grande concorrência, principalmente, dos calçados 

chineses, a empresa desenvolveu um planejamento estratégico de longo prazo, com 

o intuito de aumentar a competitividade e firmar-se como lançadora de moda no 

mercado de calçados brasileiro e mundial.  

Desta forma, antes de definir as estratégias que foram adotadas, a empresa 

definiu quatro grandes objetivos: 

 

1. tornar o material plástico reconhecido, desejado e utilizado pelas 

grandes marcas da moda, e aumentar o valor percebido do plástico 

diante dos consumidores; 

2. ser a marca de calçados que lidera a moda no Brasil, por meio da 

liderança de mercado em número de pares vendidos; 

3. consolidar-se no mercado internacional por meio de marcas próprias, 

sendo a empresa que mais exporta no Brasil e tendo presença nos 

melhores pontos de vendas; 

4. fazer lançamentos constantes, conectados com os modismos do seu 

tempo. 

 

Diante disso, para alcançar os objetivos propostos, a empresa traçou 

estratégias bem claras de atuação: 
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 Associar a marca a grandes celebridades do mundo fashion: A 

empresa contratou vários estilistas para desenvolver calçados com um 

design diferenciado; 

 Valorizar e difundir o uso do calçado sintético: Realizou campanhas 

com estilistas e artistas renomados, com o intuito de agregar valor aos 

produtos de plásticos, mostrando que esse material pode ser sim um 

produto nobre; 

 Desenvolver produtos diferenciados: A empresa realizou parcerias 

com grandes personalidades como a Xuxa e Barbie, entre outros. Além 

disso, a empresa adquiriu vários licenciamentos, principalmente, do 

universo infantil (Disney, Ben10, Hello kitty, etc.), e com a linha kids foi 

pioneira em vender calçados com acessórios e brindes para o mercado 

infantil; 

 Presença internacional da marca: Lançamentos de novas coleções em 

cidades da Europa (Londres, Paris, Madri, etc.), com grandes 

celebridades. Abertura de uma loja-conceito em Nova Iorque em 2012. 

Além disso, a empresa conta com uma vitrine exclusiva na Galeries 

Lafayette em Paris, uma das lojas mais renomadas do mundo; 

 Renovar continuamente o portfólio de produtos: realizar 

constantemente novos lançamentos, reforçando sempre o apelo à 

beleza e à brasilidade. 

 

Além disso, a empresa desenvolve várias ações de marketing utilizando a 

estratégia de concentração de mídia para atingir o grande espectro de público que 

possui. Foi uma das pioneiras em utilizar o merchandising em novelas e programas 

na TV, além do grande investimento em comerciais exibidos em horários nobres. 

 

7.4.1 Metas estabelecidas 

 

Além dos objetivos e estratégias traçadas pela empresa, foram estabelecidas 

também metas de longo prazo (cinco anos) buscando solidez financeira, 

rentabilidade e crescimentos sustentáveis:  
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 estabelecer um crescimento de Lucro Líquido a uma taxa média entre 

12% e 15% nos próximos cinco anos;  

 crescimento da receita bruta a uma taxa média entre 8% e 12% nos 

próximos cinco anos;  

 manutenção das despesas de propaganda e publicidade em média entre 

8% e 10% da Receita Líquida. 

 

7.4.2 Área de gestão de pessoas 

 

A empresa percebeu que para alcançar resultados positivos dentro e fora da 

organização, precisavam de uma equipe qualificada, com pessoas que passem por 

um processo de aperfeiçoamento contínuo. Diante disso, a empresa criou um 

programa de recursos humanos de educação corporativa, chamada de „„Academia‟‟.  

Missão do programa: Desenvolver profissionais alinhados ao negócio e ao 

mercado, comprometidos com resultados diferenciados, e equipes altamente 

motivadas.  

 Segundo o material proporcionado pelo supervisor da área de vendas, os 

objetivos na criação do programa são: 

 

 criar uma cultura organizacional corporativa, que desenvolva talentos 

humanos, alinhando-os às estratégias do negócio e garantindo 

competitividade e perpetuação da empresa;  

 atrair e manter talentos por meio de um processo de educação 

continuada;  

 perpetuar os Valores da empresa;  

 incrementar os resultados globais do negócio;  

 sistematizar todos os investimentos em treinamento e desenvolvimento.  

 

 Percebe-se que a criação desse programa é uma estratégia efetiva para 

alinhar os objetivos e os interesses das diferentes áreas da organização, tornando o 

fator humano consciente e motivado na construção dos resultados almejados pelos 

stakeholder. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do trabalho, procurou-se verificar, com base nas teorias 

apresentadas e nos resultados das entrevistas, quais os impactos da concorrência 

dos produtos chineses na indústria calçadista do Rio Grande do Sul. Além disso, 

analisaram-se as intervenções do governo perante as importações desses produtos 

e as estratégias adotadas pelas empresas. Por outro lado, buscou-se caracterizar as 

forças e as fraquezas das indústrias de calçados da China e do Brasil. 

Em primeiro lugar, evidenciou-se que nos últimos anos, a indústria calçadista 

do Rio Grande do Sul perdeu participação de mercado, tanto no Brasil quanto no 

exterior. Em relação ao Brasil, se deve ao fato de ter ocorrido uma grande migração 

destas indústrias para outras regiões, principalmente, para o Nordeste do país, 

devido aos incentivos fiscais que essas oferecem. Já no mercado exterior, verificou-

se nos últimos anos o aumento exponencial da produção industrial da China, tendo 

uma participação de 60,5% na produção mundial de calçados. 

Identificou-se também que empresas brasileiras caracterizadas por fabricar 

apenas a marca do cliente, sem desenvolver uma marca própria de calçados (sendo 

que o único diferencial consistia no preço), foram as que mais sofreram com a 

concorrência dos produtos chineses, pois estes se inseriram no mercado mundial de 

calçados com uma grande escala de produção a custos baixos, levando muitas 

indústrias gaúchas a demitirem milhares de funcionários, fecharem as fábricas ou a 

mudarem de estratégias para que fosse possível concorrer e se consolidar no 

mercado.  

Desta forma, verificou-se que a retração na parcela de mercado, a diminuição 

nas exportações e na competitividade das indústrias gaúchas se devem a vários 

fatores que contribuíram para o aumento do custo total dos calçados, tais como: 

moeda Real valorizada; altos encargos sociais, impostos e taxas; mão de obra cara; 

falta de incentivos por parte do Governo para aumentar à competitividade do setor; e 

deficiência na infra-estrutura do país. 

Com referência à intervenção do Governo, constatou-se que não existe uma 

unanimidade dentro do setor calçadista com relação à eficácia do antidumping sobre 

os calçados chineses. Nas entrevistas destacou-se a importância dessa medida, 

porém o antidumping teria uma maior eficácia se fosse acompanhado de uma ação, 

por meio do Governo, com o intuito de fortalecer a competitividade do setor no 
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mercado internacional, visto que o antidumping foi efetivado apenas no Brasil, com 

isso, empresas exportadoras de calçados sofrem com a concorrência dos produtos 

chineses no exterior.  

Constatou-se, que o Brasil possui um grande diferencial na percepção dos 

consumidores em relação à qualidade dos produtos, pois o made in Brazil tem uma 

boa imagem no exterior, ao contrário da China. Além disso, a país conta com um 

dos maiores conglomerados industriais do mundo e abundância de matéria-prima no 

Estado do Rio Grande do Sul.  

Outro aspecto salientado é que a China ainda possui uma grande 

dependência de profissionais no exterior para desenvolver o design do produto e 

lançar novas tendências de moda. Ao contrário do Brasil, reconhecido 

internacionalmente por desenvolver design criativo associadas às características do 

país.  

Identificou-se nas entrevistas e no estudo de caso que, uma das formas de 

obter sucesso diante da concorrência dos calçados chineses é desenvolvendo e 

consolidando uma marca própria, investindo em P&D, tecnologia e marketing. Além 

disso, buscar mecanismos para aumentar o valor agregado dos produtos, 

principalmente focando em qualidade e design. 

Por fim, apesar de apresentar um panorama negativo no cenário calçadista 

do Rio Grande do Sul, foi possível observar, principalmente, no estudo de caso, que 

existem mecanismos e estratégias que possibilitam o crescimento de uma empresa, 

mesmo com a alta competitividade que existe no setor. Vale ressaltar, que cada 

empresa tem suas peculiaridades, desta forma, a natureza deste estudo não 

pretende generalizar, definindo apenas uma estratégia para o setor calçadista 

gaúcho, pois cada organização tem objetivos e metas diferentes. 
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ANEXO 

Questionário para entrevistas. 
 

1. A sua função e a área de atuação. (Falar sobre sua trajetória no setor) 

2. Qual eram os processos para a exportação de calçados no passado? 

3. Como você vê o desempenho do setor calçadista do Rio Grande do Sul nos 

últimos anos? 

4. Como a ascensão da China no mercado internacional afeta o desempenho do 

setor? 

5. Do seu ponto de vista, quais seriam as melhores estratégias para que as 

indústrias sejam competitivas frente aos produtos chineses? 

6. Quais são as intervenções do governo para aumentar a competitividade da 

indústria local e diminuir o ingresso dos produtos chineses? Essas 

intervenções ajudam realmente no aumento da competitividade? 

7. No que diz respeito ao Antidumping, teve efeito positivo? 

8. Como o „‟custo Brasil‟‟ ajuda a aumentar o custo do produto final? 

(Burocracia, logística, infra-estruturas) 

9. As indústrias que estão migrando para o nordeste do país, quais são suas 

vantagens e desvantagens? Quais foram às mudanças? 

10. Como as indústrias do setor reagiram com a inserção da China no Brasil e no 

mundo? 

11. E por ultimo, quais são os pontos positivos e negativos do produto Brasileiro? 

E qual é o diferencial do calçado chinês, apenas o preço? 
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Questionário Estudo de Caso. 

 

1. A sua função e sua área de atuação aqui na empresa (breve introdução da 

sua trajetória); 

2. Qual o market-share da empresa no mercado de calçados doméstico e no 

mercado global?  

3. Qual a capacidade de produção e em quantos países a empresa esta 

inserida?  

4. Desde a entrada dos calçados chineses houve algumas mudanças? 

5. Qual a diferença de tecnologia utilizada entre as Indústrias brasileiras e 

chinesas? 

6. Quais as vantagens competitivas da empresa em comparação aos produtos 

chineses? 

7. Quantas marcas atualmente a empresa possui? E qual é o posicionamento no 

mercado de cada marca? 

8. Atualmente qual o diferencial dos calçados chineses? Apenas o preço? 

9. Como funciona a cadeia de valor da empresa?  

10. Que porcentagem é investida em Marketing?  

11. Quais foram/são as estratégias da empresa para concorrer com os produtos 

chineses? 

12. Como fazem para concorrer com os calçados chineses com as linhas mais 

baratas? 

13. Para saber as novas tendências onde vocês realizam as pesquisas? 

14. Na sua opinião, o antidumping ajudou a fortalecer a competitividade na 

indústria? Ou os chineses driblam essa lei com a triangulação em outros 

países? 


