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Editorial 

 

Caro leitor! 

 

 No mês de Fevereiro o grupo PET Geografia volta à ativa e se prepara para 

desempenhar as atividades planejadas para o ano de 2015. Com o retorno das aulas dia 

19 de fevereiro, o grupo tem se preparado para a recepção dos calouros 2015/1, 

montando as apresentações do laboratório e também do projeto “A Geografia Como 

Profissão”. Estamos planejando também o XV Simpósio de Geografia da UDESC 

(SIMGeo), que ocorrerá em Setembro no campus do Itacorubi, em Florianópolis/SC.  

 Neste mês o PETGeo recebeu o convite do professor da FURB, André Souza 

Martinelo, para aplicação de oficina de ensino de Geografia para a quarta fase do curso 

de Pedagogia (FURB). O grupo ficou muito contente com o convite e já começou os 

preparativos. Este tipo de projeto é enriquecedor para ambas as partes, pois coloca 

desafio para os ministrantes da oficina: o de atuar como “professores”, “educadores” e 

“construtores do saber” como, também, possibilita aos participantes adquirirem 

conhecimento que poderá ajudar em suas futuras carreiras. 

 No mês de março o PET Geografia estará fazendo um novo processo seletivo 

para preencher quatro vagas disponíveis. As inscrições estarão abertas de 19 de 

fevereiro a 06 de março e podem ser feitas diretamente nas salas 66 e 68 do PET 

Geografia, localizado na FAED, terceiro andar. 

Lembramos, também, que o MPPT (Mestrado Profissional em Planejamento 

Territorial e Desenvolvimento Socioambiental) da UDESC está com editais abertos para 

alunos regulares (inscrições de 15 a 31 de março) e para alunos especiais (inscrições de 

18 a 23 de fevereiro). 

 

 Desejamos a todos um bom retorno às aulas e um excelente semestre repleto de 

novos aprendizados e amizades. 
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De Olho no Programa 
 

Bolsa Sem Valor? 
 

por Raphael Meira Knabben 

 

No mês de janeiro deste ano fomos surpreendidos pela notícia que a bolsa 

relativa ao mês de dezembro não cairia, devido ao contingenciamento de verba para o 

Ministério da Educação. O que fez com que os bolsistas ficassem o mês de janeiro sem 

receber.  

 

Algumas pessoas seguem acreditando que não é importante discutir bolsa e que 

devemos ser menos críticos com esses atrasos, mas o que deve ser lembrado é que 

nenhum programa é tão rotineiramente atacado no auxílio financeiro como o PET. São 

anos de dificuldades em receber as bolsas e em receber em dia a verba de custeio. 

Entretanto a SESU é implacável quando o assunto é a cobrança de planejamentos e 

relatórios. Caso o grupo não siga o prazo, é cortado. É penalizado. Não há desculpa para 

não realizar suas atribuições. Mas quando são eles que não viabilizam o repasse das 

verbas, devemos ser complacentes e entender. Entender e continuar com nossas 

atividades (fazendo milagres), afinal como os bolsistas irão até a universidade se não 

tem dinheiro? Como vão se alimentar? Como vão pagar aluguel e suas contas? 

 

No mundo capitalista viver com tamanha vulnerabilidade na questão financeira é 

difícil. Então por qual motivo os estudantes que ingressam nas instituições de ensino 

superior vão escolher o PET? Por que razão entrar no PET se existem outros programas 

com melhores condições? Trabalhar menos horas, receber mais, receber no 5º dia útil 

TODOS os meses... Por qual motivo escolher o PET? Só se for por muito amor à 

filosofia do programa mesmo. Mas devemos lembrar que amor, apesar de satisfazer a 

alma, não satisfaz o estômago. 
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Livro: Interseccionalidades, Gênero e 

Sexualidades na Análise Espacial 

Descrição: Interseccionalidades, Gênero e 

Sexualidades na Análise Espacial é um livro 

necessário que se inscreve num processo aberto em 

que as ciências sociais descobrem o espaço e, com 

isso, provocam uma revolução na ciência que se 

acreditava dona desse "território" do conhecimento, a 

Geografia. É claro que essa transformação não se deu 

no mundo sobrelunar; ao contrário, esteve 

profundamente marcada pela descolonização do pós-

guerra, quando outros lugares/espaços saíram do 
silêncio e começaram a falar. Franz Fanon, Simone de 

Beauvoir, Michel Foucault e Henry Lefebvre se 

inscrevem entre @s que abriram outros horizontes de 

sentido para compreender/superar as contradições 
locais/regionais/nacionais/globais que atravessam 

nosso cotidiano marcado por opressões/explorações 

multidimensionais (sexualidade, gênero, classe, etnia, 

raça). Por: Carlos Walter Porto-Gonçalves. 

Filme: O Jogo da Imitação  

 

Descrição: Durante a Segunda Guerra Mundial, o 

governo britânico monta uma equipe que tem por 

objetivo quebrar o Enigma, o famoso código que os 

alemães usam para enviar mensagens aos submarinos. 

Um de seus integrantes é Alan Turing (Benedict 

Cumberbatch), um matemático de 27 anos 

estritamente lógico e focado no trabalho, que tem 

problemas de relacionamento com praticamente todos 

à sua volta. Não demora muito para que Turing, 

apesar de sua intransigência, lidere a equipe. Seu 

grande projeto é construir uma máquina que permita 

analisar todas as possibilidades de codificação do 

Enigma em apenas 18 horas, de forma que os ingleses 

conheçam as ordens enviadas antes que elas sejam 

executadas. Entretanto, para que o projeto dê certo, 

Turing terá que aprender a trabalhar em equipe e tem 

Joan Clarke (Keira Knightley) sua grande 

incentivadora.  
Fonte:  http://www.adorocinema.com/filmes/filme-

198371/ 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-198371/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-198371/
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ANÁLISE DA INDÚSTRIA CALÇADISTA BRASILEIRA: UM ESTUDO DE 

GEOGRAFIA ECONÔMICA E INDUSTRIAL 

 

 

Helton Rogério da Rosa
*
 

Carlos José Espíndola
**

 

 

 

 

 

 

RESUMO: 

Nos últimos anos, a economia brasileira vem apresentando índices de crescimento do 

produto Interno Bruto (PIB) insatisfatórios, sobretudo se comparado com os períodos 

anteriores a 2012.  Não obstante as baixas taxas de crescimento da economia brasileira, 

o setor industrial vem constantemente apresentando desempenho insignificante. A queda 

de participação da indústria no PIB e a redução do nível de emprego, além de taxas de 

câmbio apreciadas, que favorecem a importação de produtos manufaturados em 

detrimento das exportações, vêm, conforme parte da literatura acadêmica, induzindo o 

país a um processo de desindustrialização. É, pois, nesse processo, que constantemente 

a indústria calçadista vem sendo usada como exemplo. Assim sendo, este texto objetiva 

realçar algumas das particularidades deste setor, atentando para as alterações na 

estrutura produtiva para o seu dinamismo no comércio mundial.   

 

Palavras- chave: Indústria calçadista, Desindustrialização; Reestruturação; 

Exportações; Geografia econômica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com os recentes dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), nos anos de 2012 e 2013 a economia brasileira 

apresentou índices de crescimento do PIB próximos a 1,7%. Insatisfatórios, sobretudo, 

se comparados ao excelente resultado alcançado em 2010 quando a taxa de expansão do 

PIB registrou um avanço de 7,5%. Não obstante, as baixas taxas de crescimento 

observadas no cômputo da economia nacional vêm sendo constantemente atribuídas ao 

insignificante desempenho do setor industrial que, após fechar com índice de 

crescimento negativo em 2012, voltou a crescer moderadamente em 2013 quando 

atingiu taxa positiva de 1,2%. 

 Entrementes, tornou-se lugar comum afirmar que o Brasil vive um processo de 

desindustrialização por conta da atual dinâmica. Em tal cenário, o fenômeno acima 

                                                 
*
Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina 

(PPGGEO/UFSC). 
**

Professor Doutor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa 

Catarina (PPGGEO/UFSC) e do curso de Graduação em Geografia da mesma instituição. 
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relatado decorria da ocorrência concomitante do baixo crescimento do setor 

manufatureiro de um lado e, por outro, dos bons desempenhos alcançados pelo setor 

agropecuário que atingiu taxas de crescimento na ordem de 6,4% em 2013, fatores que 

combinados, tendem a forçar uma leitura analítica configurando a perda de 

competitividade industrial. 

 Com efeito, quando vistos em atuação combinada, tais fatores refletem no deficit 

crescente das exportações de produtos oriundos da indústria de transformação e em um 

gradativo aumento das exportações das chamadas commodities, produtos baseados 

fundamentalmente em recursos naturais. Interessa-nos ressaltar que entre 2000 e 2013, o 

volume exportado pelo agronegócio brasileiro elevou-se quase 230%, proporcionando 

um aumento do saldo comercial de 468%. Em 2013, as exportações do agronegócio 

alcançaram a cifra de US$ 99,9 bilhões e um saldo da balança comercial do agronegócio 

de US$ 82,91 bilhões. 

 Por sua vez, conforme uma crescente parcela dos estudos que focam na dinâmica 

industrial brasileira, a marcante presença das commodities energéticas, minerais e 

agropecuárias na pauta exportadora brasileira somadas a elevação conjuntural dos 

preços internacionais e o câmbio sobrevalorizado atuariam de forma a induzir a 

economia brasileira a um intenso processo de reprimarização da sua economia, 

marcadamente dominada pela maldição dos recursos naturais (DE NEGRI, 2005; 

GONÇALVES, 2011). Tal fenômeno, denominado de doença holandesa (BRESSER-

PEREIRA, 2010; PALMA, 2005; BACHA, 2013), tenderia a acelerar o processo de 

desindustrialização (BONELLI; PESSOA, 2010; MARCONI; BARBI, 2010; 

BONELLI; PESSOA; MATOS, 2013; BACHA, 2013). 

 Frente ao exposto, não causa surpresa que a indústria nacional de calçados seja 

frequentemente evocada a dar sua contribuição no que tange a perspectiva que enfatiza 

a perda de competitividade e importância no cômputo da indústria nacional, de modo 

que sua atual realidade exemplifique a corrente querela industrial brasileira sobre o 

evidente descompasso cambial e a consequente perda de market share nos mercados 

nacional e internacional. 

 Nesse sentido, buscando burlar as previsões mais alarmistas a respeito da atual 

condição do setor calçadista nacional em face dos impasses oriundos do debate 

mencionado, no presente artigo busca-se fazer uma análise do setor, baseada em 

preceitos utilizados pela Geografia Econômica, condição que visa realçar algumas das 

particularidades produtivas facilitadas, sobretudo, pela extensão territorial brasileira e 
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que, sumariamente, agem como importantes barreiras de proteção à produção nacional, 

permitindo a reestruturação e continuidade ao desenvolvimento deste importante setor 

da indústria nacional. 

 Esclarece-se ainda que a mudança de atuação no market share ocupado pelos 

calçados nacionais deve-se a um reordenamento gradativo que a própria natureza 

evolucionária do setor impõe, em que os entraves surgidos no seio da produção, como 

aqueles ligados aos custos de mão de obra, por exemplo, influenciaram decisivamente 

para uma mudança paradigmática da produção. 

 Vale ainda ressaltar que, segundo notas metodológicas, o presente texto foi 

desenvolvido por meio de intensa pesquisa bibliográfica e documental realizada com a 

contribuição de diversos autores acerca da conjuntura econômica, das políticas públicas 

e da dinâmica da indústria calçadista brasileira. Operacionalmente, trabalhou-se com as 

fontes primárias e secundárias de modo contextualizado. O levantamento bibliográfico 

englobou a leitura e análise de artigos, teses e dissertações, além de informações e dados 

dos anuários estatísticos do Banco Central, anuários do Ministério do Desenvolvimento 

da Indústria e do Comércio Exterior (MDIC). Como fontes primárias, o levantamento 

de dados buscou aporte em importantes estudos setoriais dos mais diversos órgãos 

oficiais, tais como; Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES); Associação 

Brasileira das Indústrias de Calçados (ABICALÇADOS); Sindicato das Indústrias de 

Calçados de Franca (SINDIFRANCA); Associação Brasileira de Empresas de 

Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (ASINTECAL). 

 

1 ABERTURA COMERCIAL E O PERÍODO DE TRANSIÇÃO: PRELÚDIO DA 

MUDANÇA ESTRUTURAL DA ECONOMIA BRASILEIRA 

 

 A abertura comercial iniciada em 1988, reduzindo as tarifas médias de 

importações de 41%, em 1988, para 19,6%, em 1990, e 14,2%, em 1994 (PINHEIRO, 

1995), não tardou a ter efeito na economia brasileira. As importações tiveram um 

crescimento de US$ 14,6 bilhões, em 1988, para US$ 20,6 bilhões, em 1990 

(SECEX/MDIC, 2014). Isso representou um crescimento da ordem de 41,0%, contra 

uma queda das exportações em torno de 6,8%, no mesmo período. 

 O governo Collor aliou a abertura econômica de finais dos anos de 1980, ao 

forte ajuste fiscal, buscando a redução do deficit público como meio de conter a 
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inflação. O resultado foi o pífio desempenho no crescimento econômico na ordem 1,0% 

do PIB, em 1991, e de -0,5%, em 1992; já na dinâmica da balança comercial, as 

exportações apresentaram um faturamento na casa de US$ 33,8 bilhões em média e as 

importações em torno de US$ 20,7 bilhões, significando um saldo comercial de 

aproximados US$ 13,1 bilhões, no referido período. Já em 1993, as importações haviam 

crescido 22,8% em relação ao ano anterior, enquanto as exportações foram acrescidas 

de 7,74%. Tal resultado levou o governo de Itamar Franco a adotar um novo plano de 

ajuste. 

 O Plano Real, adotado em 1994, foi um programa de estabilização econômica 

com cortes de despesas públicas, taxas de juros elevadas e o câmbio supervalorizado. 

Segundo a literatura, o novo plano apresentou, entre os anos de 1994-1998, os seguintes 

resultados: decrescimento do PIB de 5,9% para 4,2%, em 1995; aumento da taxa de 

desemprego de 5,1% para 7,5% e a progressiva desnacionalização da economia 

brasileira (MATOSSO, 1999). No comércio exterior, a sobrevalorização cambial 

favoreceu o crescimento das importações num ritmo acelerado ao longo da década de 

90. Entre 1994-1999, as importações cresceram 48,4%, superiores aos 33% das 

importações mundiais; enquanto as exportações brasileiras tiveram um crescimento de 

apenas 10,3%. O saldo da balança comercial brasileira, que apresentava um superavit de 

US$ 10,4 bilhões em 1994, entrou em trajetória declinante com deficit de US$ 3,3 

bilhões, em 1995, e US$ 6,6 bilhões, em 1998. 

 Ocupando-nos exclusivamente dos reflexos que se abateram sobre a indústria de 

calçados, interessa-nos ressaltar que diante o movimento de queda que se abateu na 

balança comercial brasileira, as exportações nacionais de calçados assistiram ao declínio 

de suas remessas endereçadas aos mercados internacionais, em boa medida, revelando o 

esgotamento de um modelo de desenvolvimento produtivo no qual a indústria calçadista 

brasileira havia firmado suas bases ainda na década de 1970. 

 Tal esgotamento revelou-se mediante violenta perda do dinamismo das 

exportações nacionais que passaram de 201 milhões de pares em 1993 para 142 milhões 

em 1997, arrefecimento que também se abateu sobre o faturamento em que passamos de 

US$ 1.846 milhão para US$ 1.523 milhão, representando um deficit estimado de 30% 

sobre o volume de pares exportados e 18% no faturamento (ROSA, 2014). 

 Com a adoção do regime de câmbio flutuante a partir de 1999 promovendo três 

grandes desvalorizações cambiais – 1999, 2001 e 2002, as exportações brasileiras 

tornaram à trajetória de crescimento, passando de US$ 55,1 bilhões para US$ 60,4, isto 
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é, um incremento na ordem de 9%. Em contrapartida, as importações reduziram de 

US$ 59,1 bilhões para US$ 49,7 bilhões, possibilitando um avanço no saldo da balança 

comercial que passou de US$ -0,7 bilhão para US$ 13,2 bilhões, nesse período. 

 Ainda conforme Paulani, a abertura indiscriminada, além de elevar a 

dependência do país em setores como insumos básicos e bens de capital, “produziu um 

elevado estoque de capital privado nacional bom e barato que foi parar nas mãos do 

capital estrangeiro. O processo de privatização das estatais produtoras de serviços 

industriais de utilidade pública impôs a elas o mesmo destino” (PAULANI, 2008, p. 22). 

 Já entre 2002-2005, as exportações brasileiras quase dobraram, saltando de 

US$ 60,4 bilhões para US$ 118 bilhões. No mesmo período, as importações 

aumentaram de US$ 47,2 bilhões para US$ 73,6 bilhões. O saldo da balança comercial 

brasileira quase dobrou em contraposição aos deficits comerciais durante os primeiros 

anos de FHC. Já entre 2003-2006, o saldo da balança comercial subiu de US$ 24 

bilhões para US$ 46 bilhões.  Em 2007, a balança comercial brasileira ainda apresentou 

superavit; porém, com taxas decrescentes, em razão da crise financeira de 2007. 

 Com efeito, como reflexo da valorização do Real pós – 2005, as importações 

passaram a crescer em índices percentuais maiores que as exportações, e, como 

resultado, os superavits comerciais começaram a diminuir gradativamente, alcançando a 

casa dos US$ 20 bilhões em 2010. A recuperação dos US$ 29 bilhões em 2011, não foi 

seguida em 2012 e 2013, quando a balança comercial brasileira decaiu 34,7% em 

relação a 2011 e 86% em 2013 se comparado com 2012. 

 Mormente ao arrefecimento que se seguiu no biênio 2012-13, o país assistiu a 

uma forte entrada de produtos importados que estariam, em associação ao câmbio 

apreciados, criando na economia nacional o que se convencionou chamar de fenômeno 

da desindustrialização. De acordo Rios e Araújo Jr. (2013), muito embora a queda 

observada na participação da indústria no PIB no período de 2005-2011, no longo prazo, 

o setor apresentou relativo dinamismo. As exportações da indústria de transformação 

alcançaram em 2011 cerca de U$ 92,3 bilhões, tendo o coeficiente exportação crescido 

de 9% para 19% até 2005 e tem permanecido em 15% desde 2009. Dentre os fatores 

responsáveis pelo desempenho, os autores destacam a diferenciação de produtos, 

economia de escala, investimento externo, capacidade inovadora das firmas 

(cosméticos, alimentos e aeronáutica) e o crescimento da demanda interna. Ainda 

segundo os autores, o expressivo crescimento dos preços internacionais das 
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commodities contribui para o aumento do valor total das exportações. Portanto, natural 

que a participação relativa do setor industrial nas exportações do país tenha caído dadas 

as vantagens comparativas naturais do Brasil em produtos intensivos em recursos 

naturais. 

 Diante ao quadro que se apresentou, cabe-nos a seguinte indagação: qual o 

comportamento da indústria calçadista na conjuntura econômica vivenciada pelo país? 

 É de suma importância chamar a atenção para o fato que a indústria calçadista 

nacional esteve presente entre aquelas que serviram como importante ponto de partida 

para uma penetração mais efetiva de produtos industriais brasileiros nos mercados 

mundiais. Na esteira do que se convencionou chamar de “esforço exportador”, a 

indústria calçadista nacional passou dos insignificantes quatro milhões de pares 

exportados em 1970 para 201 milhões no ano de 1993 (ROSA, 2013), números que 

demonstram a contínua capacidade de expansão do setor que, à época, fazia-se mediante 

as vantagens comparativas reveladas pelo excedente de mão de obra, condição 

fundamental do processo produtivo no qual nos inserimos já que, no cenário mundial de 

extrema concorrência, a indústria de calçados visa à competição no rebaixamento de 

preços como "instrumento básico de manutenção e ampliação do market share" 

(COSTA; FLIGENSPAN, 2013, p. 18). 

 No entanto, conforme o quadro conjuntural que se colocou perante a economia 

nacional na década de 1990, cabe ressaltar que a trajetória de êxitos do setor que se 

impunha desde finais dos anos de 1960 e início de 1970 sofreu severa inflexão a partir 

de 1994 quando, graças à adoção de políticas econômicas equivocadas postas em 

andamento no período de desmesurada abertura comercial, a indústria nacional de 

calçados passou a sofrer com continuadas reduções em seu montante exportado, 

movimento que se seguiu concomitantemente à enxurrada de produtos advindos de 

importações predatórias facilitadas pelas taxas de câmbio adotas naquele período. 

 A título de ilustração, importa-nos chamar a atenção para o fato de que, no ano 

de 1995, doze meses após a referida abertura, o país exportou 137,9 milhões de pares, 

redução equivalente a 33,3 milhões de pares se comparado ao ano de 1994. Ainda mais 

assombrosa é a dinâmica que envolveu as importações, pois os dados revelam que no 

mesmo período o mercado nacional absorveu 44,5 milhões de pares provindos de outros 

sítios produtivos, nada menos do que 40,7 milhões de pares a mais do que os números 

registrados em 1994, crescimento na ordem de 1.171% se comparado ao ano anterior. 
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 Ainda com base nos dados que referenciam a evolução da indústria de calçados 

no decorrer da década de 1990, podemos afirmar que as dificuldades impostas ao setor 

seguiram de forma continuada até a virada do milênio, pois passamos de 138 milhões de 

pares exportados em 1995 para 162 milhões no ano de 2000. Observando de mãos 

atadas a nova tendência que se impunha, a indústria calçadista nacional foi assistindo, 

em concomitância à inevitável e gradativa perda de seus market share, ao arrefecimento 

das receitas geradas com as exportações que, para o mesmo período observado, 

apresentou evolução insignificante, passando de US$ 1.414 milhões para US$ 1.547 

milhões (COSTA, 2004). 

 Perante a nova dinâmica que se impôs, o setor calçadista viu-se obrigado a 

profundas mudanças de ordem estrutural/produtiva, caracterizando uma das mais 

significativas reestruturações industriais por que passou a indústria de calçados no 

Brasil, inclusive com marcantes reverberações no espaço geográfico nacional. 

 

2 A NOVA ESTRUTURA GEOECONÔMICA DA INDÚSTRIA CALÇADISTA 

BRASILEIRA: ADEQUAÇÕES A NOVA REALIDADE 

 

 Transcorrido o período de transição que se abateu sobre o conjunto da economia 

brasileira dos anos de 1990, convém destacar que a emersão de novas configurações no 

arranjo da indústria nacional de calçados pode ser justificada, especialmente, pela 

movimentação nos padrões de competição em âmbito mundial, condição que reverberou 

na busca gradativa de novas fatias de mercados, tanto interno quanto externos e, 

principalmente, pelos novos padrões de desempenho evidenciados pelo setor. 

 No que diz respeito à movimentação nos padrões de competição vivenciados 

pela indústria mundial de calçados, importa-nos dizer que o Brasil se inseriu no 

mercado calçadista internacional na década de 1970 na base da pirâmide produtiva 

ofertando, sobretudo, produtos bastante simplificados e padronizados, com baixo valor 

agregado e mediante o envio de grandes remessas ao mercado, elementos que 

configuram o chamado low market. Não causa surpresa dizer que, nessa fatia de 

mercado, a indústria é forçada a baratear seus produtos via diminuição dos custos de 

produção que, pela particularidade do setor, incide diretamente na redução com custos 

da mão de obra empregada. Podemos afirmar que essa foi a principal estratégia levada a 

cabo pela indústria nacional de calçados até a década de 1990. 

 Esgotado esse artifício mediante a entrada de novos concorrentes internacionais 
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mais competitivos, com efetivo destaque para a produção chinesa baseada em mão de 

obra barata, revelou-se a incapacidade de manutenção da produção pautada nesse 

mecanismo e a urgência de novos padrões competitivos viabilizados pela gradativa 

melhora dos calçados ofertados pelo conjunto industrial brasileiro. Nesse novo sistema, 

os produtos nacionais vão, gradativamente, sendo deslocados a nichos de mercados nos 

quais a competição se dá noutros termos e se utilizam de atributos ligados, 

principalmente, a questões ditadas pela moda mundial. 

 Dessa forma, é possível afirmar que a produção nacional de calçados, sobretudo 

a desenvolvida nas regiões de industrialização tradicional, “vem deslocando seus 

produtos na direção de mercados mais competitivos focados na qualidade, design e 

conforto, logo, maior valor agregado à produção, notadamente, buscando fugir ao 

embate direto com a produção de países asiáticos” (ROSA, 2014, p. 136.) 

 Fundamentando o movimento exposto, salientamos que foi justamente a partir 

desse período que o mercado nacional vê emergir um número crescente de importantes 

marcas de calçados que visam explorar a identidade visual como principal atributo de 

ação, vale dizer, movimento observado pelas mais representativas marcas de calçados 

mundiais. Ilustram o caso as mineiras Arezzo, Schultz, Alexandre Birman; a gaúcha, 

Jorge Bischoff; a paulista, Carmen Steffens; e as catarinenses, Raphaella Booz, Parô e 

Ana Paula
1
. 

 Não obstante, importa salientar que a incorporação do novo padrão produtivo 

não resultou na eliminação das formas pretéritas de produção baseadas em produtos 

menos elaborados, mas fez emergir uma nova condição na busca por custos mais 

competitivos que visavam, sobretudo, à manutenção do market share já conquistado.   

 Sob tais condições, a indústria calçadista nacional empreendeu importante 

movimento de realocação da produção sob a forma de novos investimentos, elencando 

novos centros de produção que dessem conta desta atual realidade. Nesse ínterim, 

quando vistos à luz da Geografia Econômica esses novos investimentos revelam 

importantes e custosas readequações que modulam, nos dias atuais, a realidade da 

indústria calçadista nacional mediada, segundo Santos e Silveira (2011, p. 135), por 

“especializações territoriais produtivas”. 

 Buscando burlar esses novos padrões de competição que visam reordenar a 

                                                 
1
A catarinense Calçados Ana Paula foi a ganhadora do prêmio de Melhor Calçado Feminino do Brasil em 

2004, principal premiação do setor concedida pela ABICALÇADOS (Associação Brasileira das 

Indústrias de Calçados). Informação extraída de entrevista de campo realizada em fevereiro de 2013 

junto ao gerente de produção da empresa Letícia Costa. São João Batista – SC. 
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divisão internacional da produção, a partir da década de 1990, a indústria calçadista 

nacional tratou de realocar parcelas crescentes de sua produção de produtos menos 

elaborados, bem como a produção destinada a exportações baseadas em calçados de 

baixo valor agregado, em novos sítios produtivos de modo que as vantagens 

comparativas reveladas em baixos custos de produção fossem recriadas, possibilitando a 

continuidade no desenvolvimento produtivo nacional. 

 Nesse processo, os novos investimentos significaram a gestação de novas áreas 

incorporadas à produção nacional de acordo com as especialidades produtivas desejada, 

resultando, pois, no significativo ingresso de estados localizados na região Nordeste do 

país como importantes centros de produção, condição que fez emergir novo e 

significativo mapa da distribuição produtiva nacional dos calçados. 

 Assim, de acordo com dados sobre a distribuição quantitativa da indústria 

brasileira de  calçados face ao ano de 2011, percebe-se que a maior parte da produção 

calçadista nacional passou a ser desenvolvida na região Nordeste do Brasil, não por 

acaso alocando na atualidade 42,8% de toda a produção nacional, parcela 

significativamente maior em face os 33% da região Sul e 23,6% da região Sudeste 

(ROSA, 2014). 

 Importa-nos ressaltar que a escolha dos estados nordestinos para alocação dos 

novos investimentos do setor não se deu à revelia. A região Nordeste do país reúne uma 

série de condicionantes e particularidades estratégicas de ordem geográficas e 

econômicas que garantem tanto a manutenção das vendas de calçados direcionados ao 

abastecimento do mercado interno quanto à continuidade no envio de parcelas da 

produção aos mercados exteriores. 

 Entre os condicionantes geográficos destacam-se (1) a invariabilidade climática 

e (2) a  posição estratégica diante das ambições de exportação. Por não haver diferenças 

climáticas significativas, a produção segue de forma continuada sem retardos ou paradas 

para troca de coleções e calibragem das máquinas aos diferentes produtos, permitindo 

gradativamente maiores ganhos ao reduzir custos de produção ligados ao 

aprimoramento da força de trabalho, já que o trabalhador desenvolve suas habilidades à 

medida que o trabalho repetitivo se apresenta (in the job), além da baixa frequência que 

incide na de aquisição de novos equipamentos, especialmente, pela baixa inovação em 

termos de produtos lançados. Já no segundo caso, a posição estratégica perante o 

encurtamento da distância entre o centro produtor e os principais mercados 

consumidores estrangeiros permite que, além da redução dos custos que incidem sobre o 
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transporte e logística, seja realizado o suprimento com maior rapidez aos mercados 

internacionais, condição primordial em produtos associados às transformações 

contínuas da moda. 

 No que diz respeito aos condicionantes de ordem econômicas cabe destacar (1) a  

implantação de atrativas políticas regionais que visavam a isenções fiscais e tributárias, 

bem como em subsídios jurídicos e estruturais de toda ordem e (2) a gradual 

manutenção de novos consumidores sendo incorporados ao mercado consumidor, em 

grande medida influenciados pelas políticas governamentais de auxílio, fatores que, 

somados aos já elencados, influenciaram diretamente no deslocamento de importante 

parcela da produção nacional de calçados aos estados nordestinos, com destaque para 

Ceará e Paraíba, nítido movimento que visou ao aproveitamento de espaços regionais 

ociosos (KEHLE, 2006). 

 Dando continuidade ao proposto, convém chamar a atenção para a distribuição 

das unidades de produção em território nacional. Numa análise preliminar, pode-se 

verificar a existência de uma situação paradoxal entre a relação produção/unidades 

produtivas já que, conforme a distribuição espacial das forças produtivas do setor, em 

2011 a região Nordeste do país abrigava 7,7% das empresas que compunham o setor, 

parcela significativamente reduzida se comparada com as regiões Sul e Sudeste do 

Brasil responsáveis, respectivamente, por 40,9% e 48,4% das unidades produtivas. 

 No entanto, ao seguirmos o raciocínio de reordenação produtiva deflagrado, 

percebemos que o falso paradoxo se explica pela especialidade de cada tipo de produção 

criado com base na reestruturação posta em andamento em meados dos anos 1990, pois, 

ao buscar a recriação de vantagens comparativas mediante novos investimentos na 

região Nordeste do país, a indústria de calçados sediada nas regiões de industrialização 

tradicional tratou de expurgar para aquelas novas estruturas um tipo de produto que se 

encontrava estrangulado nos sítios tradicionais, notadamente, calçados com baixo valor 

agregado e de fácil elaboração que, por seu turno, permitem uma baixa remuneração aos 

trabalhadores, podendo chegar a um diferencial de até 30% em relação aos salários 

pagos aos trabalhadores da região Sul do país (MOREIRA; CASTRO, 2008), já que não 

se trata de mão de obra especializada. 

 Não causa surpresa dizer que esse novo movimento de especialização produtiva 

da indústria brasileira de calçados resultou também em nova dinâmica das exportações 

nacionais desse produto. Quando visto a luz do binômio quantum exportado e receita 

gerada, percebe-se que a liderança da região Nordeste em termos de volume exportado, 
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80,23 milhão de pares, equivalente a 71,3% das exportações brasileiras, não se repetiu 

em termos de receita, já que arrecadou 41,7% dos valores arrecadados do montante 

nacional. Inversamente, a região Sul, com  24,86 milhão de pares exportados, 22% das 

exportações portanto, foi responsável por aproximadamente 47% da receita gerada, 

assumindo nesse quesito a liderança nacional. 

   Importa-nos ainda ressaltar que a dinâmica inaugurada a partir das 

especializações regionais impactou na configuração do emprego gerado pelo setor 

conformando, assim como nos outros quesitos em análise, nova realidade. Revela-se 

que,  muito embora a existência de maior equidade entre as diferentes regiões 

produtoras nacionais, a ligeira vantagem conferida ao corpo da indústria sediada na 

região Sul do país frente a suas congêneres, com 37,1% do emprego contra os 35,8% da 

região Nordeste e 25,9% da região Sudeste, reforça a maior atenção dada à produção 

dessa região com efetivo empenho de trabalhos manuais à produção, condição que 

infere maior valor agregado aos produtos fabricados nesse sítio produtivo. 

 Em suma, conforme evidencia a Tabela 1, percebe-se que a nova configuração 

da indústria calçadista nacional buscou alicerçar-se estruturalmente com vistas à nova 

dinâmica da produção mundial, notadamente, incorporando novíssimas regiões 

produtoras ao quadro produtivo nacional e remodelando a produção daqueles sítios 

produtores tradicionais; produzindo, dessa forma, calçados menos elaborados no 

primeiro caso e calçados com alto valor agregado no segundo, marcando nítida divisão 

nacional do trabalho. 

 

Tabela 1: Síntese da participação regional na indústria calçadista nacional (2011) 

 

Região Produção (em 

milhões de pares) 

Part. no total 

nacional (%) 

Exportação (em 

milhões de pares) 

Part. No total 

nacional (%) 

Empregos (%) 

Nordeste 350 42,8 80,23 71 35,8 

Sul 270 33 24,86 22 37,1 

Sudeste 193 23,6 6,78 6 25,9 

Outros 6,1 0,6 1,13 0,1 1,2 

Total 819,1 100 113 100 100 

 
 Fonte: Rosa (2014) 

 

 Visto sob esse ângulo, podemos afirmar que, assim como ocorrido em escala 

global na década de 1970, vale lembrar, migração da produção de calçados com baixo 

valor agregado a países periféricos, a partir da década de 1990, paulatinamente, as 
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empresas brasileiras buscaram se instalar na região Nordeste visando à produção em 

grandes lotes de calçados padronizados. Em consequência dessa nova reordenação da 

produção vinculada a novos investimentos oriundos de capital ocioso sediado na região 

Sul do país, a produção nordestina passou às rédeas da produção nacional de calçados 

em termos de volumes e pares exportados, inaugurando nova realidade na produção 

nacional de calçados. 

 Em tal cenário, percebe-se que as regiões Sul e Sudeste mantiveram a produção 

dos calçados com maior valor agregado sob seus domínios fronteiriços, englobando, 

dessa forma, produtos diferenciados e com alto emprego de trabalho intensivo 

especializado, condição capaz de tornar a produção calçadista dessas regiões produtoras 

concorrentes internacionais em pé de igualdade com as melhores marcas mundiais. 

 

Quadro 1: Especialização produtiva por estado da federação (2011) 

Estados produtores Especialização produtiva 

Rio Grande do Sul Feminino 

São Paulo Masculino/Infantil 

Santa Catarina Feminino 

Minas Gerais Esportivo 

Goiás Diversos 

Ceará, Paraíba e Bahia Diversos “tipo exportação” 

 

Fonte: Rosa (2014) 

 

 Com efeito, conforme informações contidas no Quadro 1, importa-nos destacar 

que essa dinâmica focada na especialização em determinados tipos de produtos foi uma 

estratégia que buscou burlar as imposições perversas da divisão internacional do 

trabalho após a entrada efetiva de novos países produtores baseados em mão de obra 

intensiva (China, Índia, Taiwan, Indonésia, etc.), notadamente, concorrentes diretos e 

com significativas vantagens competitivas
2
 no mercado low marquet, vale lembrar, 

                                                 
2
Ressaltemos aqui que, por ser um setor que demanda um número significativo de mão de obra intensiva, 

a produção calçadista foi utilizada estrategicamente pela China para o desenvolvimento econômico de 

áreas interioranas localizadas geograficamente fora das zonas industriais do país. Com efeito, a 

produção de calçados chineses baseia-se na enorme disponibilidade de mão de obra ociosa dessas 

regiões e na produção de calçados com menor valor agregado, notadamente, concorrente direta dos 

calçados brasileiros produzidos, na atualidade, na região Nordeste brasileira. 
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destinado a produtos com baixo valor agregado. 

 Entrementes, detendo-nos ao movimento de especialização em curso na estrutura 

produtiva nacional e em seus desdobramentos de ordem espacial, convém salientar a 

ordem inversa empreendida pela empresa mineira Arezzo&CO, líder nacional na 

produção de calçados femininos com alto valor agregado. Buscando maior integração 

industrial proporcionada pela economia de aglomeração gestada na região produtora 

gaúcha conhecida Vale do Sinos (RS), a empresa encerrou suas atividades na região 

metropolitana de Minas Gerais e inaugurou novo complexo no sul do país. O mesmo 

caminho foi seguido pela também mineira Schultz que, após inaugurar sua primeira 

fábrica em 1995, acabou transferindo o setor produtivo na sua totalidade para a cidade 

de Campo Bom (RS). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Entre 2010 e 2012 a perda de fôlego da atividade industrial brasileira vêm, 

recorrentemente, sendo atribuída a conjugação: queda na competitividade dos fatores de 

produção e a alta dos preços atinentes aos produtos comoditizados, caracterizando a 

“doença holandesa” que deriva desse binômio. Em contrapartida, no ano de 2013 a 

economia brasileira e a atividade industrial apresentaram leve recuperação, onde o 

crescimento atribuído a indústria de transformação deveu-se a ganhos advindos de 

alguns setores industriais específicos, dentre os quais se destaca a significativa 

participação da indústria calçadista que apresentou taxa de crescimento na ordem de 

6,4% no acumulado do ano, revelando um dos melhores desempenhos entre os setores 

industriais para o período. 

 Tal desempenho parece caminhar na contramão das previsões recentes que 

acusam perigo iminente ao setor de calçados brasileiros. Como revelam os números do 

setor, em 2013 o país atingiu a marca de 899,7 milhões de pares produzidos, maior 

inclusive que a marca alcançada em 2010, quando o país produziu 893,9 milhões de 

pares. Tal desempenho da produção parece-nos ser subsidiado pelo gradual incremento 

do mercado nacional que consumiu, da totalidade, o equivalente a 815,9 milhões de 

pares, média per capita de 4,1 pares, igualando o índice de 2010, e pela constante 

melhora em quesitos como qualidade e conforto, o que permite maior penetração em 

mercados mais exigentes, condição que visa fugir ao embate direto em nichos de 

mercado onde a disputa dá-se na constante redução de preços. 
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 Os avanços também dizem respeito às exportações nacionais. Apesar de o 

coeficiente de exportação cair e o coeficiente de importação subir entre 1996-2011 de 

2,3% para 4,9%, o setor calçadista voltou a aumentar suas exportações em volume e 

receitas atingindo, respectivamente, 122,9 milhões de pares exportados e US$ 1095,30. 

Assim sendo, na indústria calçadista, apesar da concorrência com os produtos oriundos 

da Ásia, referido setor, que promoveu significativas reestruturações, como se afirmou 

anteriormente, está pouco exposto à concorrência externa. Em 2011, por exemplo, a 

indústria de calçados produziu 819 milhões de pares, enquanto foram importados 34 

milhões de pares. Ou seja, apenas 4,15% da produção doméstica. Segundo Rios e 

Araújo Jr. (2013), a perda de participação da indústria calçadista no mercado 

internacional tem mais a ver com a perda de competitividade do que pela apregoada 

apreciação cambial e pelo aumento das importações. 

 É interessante salientar que o market share brasileiro vem sofrendo modificações 

conforme vão se extinguindo aquelas possibilidades de produção que nos gabaritaram à 

inclusão nos mercados internacionais na década de 1970. Nesse sentido, não causa 

surpresa dizer que, conforme avança o desenvolvimento de nossas forças produtivas, 

avançam também nossas relações de produção e com elas novos padrões de consumo 

vão sendo incorporados. 

 Noutros termos, chegamos à conclusão de que a indústria nacional de calçados 

gradualmente se prepara para avançar sob novos e exigentes mercados, condição 

inconcebível anos atrás. 
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Eventos 
 

9o Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental  
Data: 22 a 25 de março.  

Local: Universidade Federal de Mato Grosso, Mato Grosso - Cuiabá.  

Informações: http://www.abge.com.br/9sbcgg/conteudo/5  

 

 

XV Encuentro de Geógrafos de América Latina (XV EGAL)  
Data: 6 a 10 de Abril.  

Local: Palacio de Convenciones de La Habana, Havana - Cuba.  

Informações: http://www.xv-egal- cuba.com/index.php?module=invitation 

 

 

XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto (XVII SBSR)  
Data: 25 a 29 de Abril.  

Local: Centro de Convenções de João Pessoa, João Pessoa - Paraíba.  

Informações: http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/important_dates.html 
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XVI Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós – Graduação e Pesquisa em 

Planejamento Urbano e Regional (XVI ENANPUR)  
Data: 18 a 22 de Maio.  

Local: Belo Horizonte - Minas Gerais.  

Informações: http://www.anpur.org.br/  

 

 

 

VIII Seminário Estadual de estudos territoriais, III Jornada de pesquisadores sobre a 

questão agrária do Paraná e XXXI semana de Geografia da UEL.  
Data: 26 a 29 de maio de 2015  

Local: Londrina - Paraná  

Informações: http://xxxisemageouelterritorioagraria.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada  
Data: 28 de Junho.  

Local: Teresina - Piauí.  

Informações: http://www.sbgfa.ggf.br/2015/  
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67ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)  
Data: 12 a 18 de julho de 2015  

Local: Campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em São Carlos, SP. 

 

 
Congreso Internacional de Americanistas “Conflicto, paz y construcción de 

identidades en las Américas”.  
Data: 12 a 17 de Julho.  

Local: San Salvador - El Salvador (América central).  

Informações: http://www.ica55.ufg.edu.sv/tema 

 

 

 
27º International Cartographic Conference  
Data: 23 e 28 de agosto.  

Local: Sulamérica Convention Center, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro.  

Informações: http://www.icc2015.org/ 


