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Resumo 
O presente trabalho apresenta uma avaliação dos determinantes de competitividade da 
indústria de calçados da Região Nordeste, bem como uma relação de aspectos positivos a 
serem melhorados e negativos a serem suplantados. As observações foram feitas a partir de 
pesquisa bibliográfica, da atuação da instituição financeira e de desenvolvimento a qual os 
autores estão ligados e consulta a empresas dos maiores estados produtores, empregadores e 
exportadores da Região, no caso Ceará, Paraíba e Bahia. Foram realizadas análises na 
indústria calçadista brasileira, em geral, e nordestina, em particular. Fatores internos como 
tecnologia e qualificação de mão-de-obra, fatores estruturais, como articulação na cadeia 
produtiva e acesso a mercados e fatores sistêmicos, como infra-estrutura e taxas de câmbio, 
são apontados como temas recorrentes ao alavancamento da competitividade da indústria na 
Região.             
Palavras chave: Indústria de Calçados, Competitividade, Região Nordeste. 

1. Introdução 
A cadeia coureiro-calçadista (CCC) é formada por quatro segmentos principais: o das 

indústrias de calçados (de couros ou de materiais sintéticos); de artefatos de couro (bolsas, 
pastas etc.); das indústrias de curtume e de componentes para couros e calçados. Além desses, 
há outros três segmentos: a indústria de máquinas para o complexo, os frigoríficos e o setor 
pecuarista. 

A indústria de calçados brasileira possui papel relevante em termos de produção 
mundial, ocupando atualmente o terceiro lugar no ranking dos países produtores, totalizando 
725 milhões de pares em 2005, estando atrás apenas da China e da Índia em termos de 
quantidade produzida. No mesmo ano, o total exportado pelas empresas brasileiras foi de 189 
milhões de pares, o equivalente a 26,0% da produção total. Estima-se que a produção mundial 
de calçados supere o patamar de 12 bilhões de pares/ano (VIANA & ROCHA, 2006a). 

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados – ABICALÇADOS 
(2006), a produção brasileira de calçados, apesar da forte concentração de empresas de grande 
porte no Rio Grande do Sul, vem gradativamente sendo distribuída em outros pólos, 
localizados nas regiões Sudeste e Nordeste do País, com destaque para o interior de São Paulo 
(Birigui, Franca e Jaú) e estados emergentes, como Ceará e Bahia. Verifica-se, também, 
crescimento na produção de calçados nos estados de Santa Catarina (São João Batista) e 
Minas Gerais (Nova Serrana). 

A economia brasileira vem se deparando com processos de abertura comercial que têm 
como conseqüências visíveis mudanças econômicas e institucionais de liberalização do 
comércio exterior, entre as quais a desregulamentação dos mercados de bens e serviços. Essa 
abertura econômica possibilitou à indústria de calçados estímulos de aperfeiçoamento à 
procura de se tornar mais competitiva, com novos padrões de eficiência, produtividade e 
competitividade, diminuindo seus custos sem comprometer a qualidade de seus produtos, 
procurando, também, fugir da estagnação muitas vezes causada pela saturação do mercado. 

A indústria brasileira tinha significativa inserção internacional, ancorada 
principalmente na mão-de-obra, até 1994, quando houve a  paridade cambial do real em 
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relação ao dólar (Plano Real), fazendo com que as empresas mudassem sua estratégia de 
exportação para um redirecionamento das vendas ao mercado interno, ocasionando a 
insolvência de muitas empresas, especialmente as de pequeno e médio porte, enquanto as 
maiores conseguiram voltar parte da produção destinada às exportações para o mercado 
interno, auferindo maiores margens de rentabilidade a partir da elevação dos preços, 
sustentada, também, pela expansão da demanda doméstica. A exportação foi mantida, 
basicamente, apoiada pelo aumento de produtividade e redução de custos, em economia de 
escala, com recorrente achatamento de salários (GARCIA, 2003). 

A indústria calçadista brasileira tem como concorrentes principais, em segmentação de 
mercado, no high end, a indústria italiana, que ocupa faixas superiores de mercado e tem 
obtido redução de custos a partir da terceirização da produção em países que apresentam 
menor custo de mão-de-obra, tendo como produto principal sua marca e design, especialidade 
dos distritos da Terceira Itália, que são divulgados em eventos internacionais, além da maioria 
de suas exportações serem obtidas sob encomenda. A indústria chinesa tem se destacado no 
segmento de mercado de calçados inferiores, isto é, de preços mais baixos e grandes volumes 
de produção (GORINI, 1998 apud FRANCISCHINI & AZEVEDO, 2003).  

O parque calçadista brasileiro contempla hoje mais de 8.400 indústrias. O setor possui 
bastante relevância na geração de empregos, já que, em 2004, de acordo com dados da 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), que contempla apenas empresas formais, 
cerca de 313 mil trabalhadores atuavam diretamente nessa indústria. Destacam-se como 
maiores empregadores os estados do Rio Grande do Sul (143 mil empregos), São Paulo (57 
mil empregos), Ceará (46 mil empregos), Minas Gerais (23 mil empregos) e Bahia (20 mil 
empregos). No Nordeste, há de se ressaltar ainda a importância da Paraíba, que, em 2004, 
possuía cerca de 7 mil empregos formais no setor de calçados (VIANA & ROCHA, 2006a).  

Esse trabalho tem como objetivo avaliar a competitividade da indústria de calçados 
nordestina, considerando os determinantes de competitividade estruturais e sistêmicos. Para 
tal, foram levantados dados secundários sobre o setor, bem como aplicou-se um questionário 
em algumas das mais representativas empresas produtoras de calçados de couro dos estados 
da Bahia, do Ceará e da Paraíba. 

2. A Indústria de Calçados do Nordeste 
Observa-se que, historicamente, até o início da década de noventa, a indústria 

nordestina de calçados era predominantemente artesanal ou firmada em pequenas unidades 
industriais, aproveitando-se do couro produzido na região. O estado nordestino que apresenta 
um maior enraizamento histórico do setor é a Paraíba, onde a grande comercialização de 
couros no interior do Estado, especialmente em Campina Grande, contribui para o surgimento 
da indústria de processamento de couros, já no início dos anos vinte do século passado, bem 
como o surgimento de uma indústria calçadista com predominância de pequenas empresas, 
mas com fortes raízes locais. 

De acordo com Diniz & Basques (2004), a indústria de calçados nordestina se 
mostrava pouco competitiva. No ano de 1986, por exemplo, apenas 3% da produção brasileira 
de calçados era proveniente do Nordeste.  Até então, a produção brasileira era fortemente 
concentrada nas regiões Sudeste (Franca e Birigui, ambas em São Paulo - SP) e Sul (Vale dos 
Sinos no Rio Grande do Sul - RS). As grandes regiões produtoras se consolidaram nas 
décadas de sessenta e setenta, em função da expansão do mercado nacional e do crescimento 
das exportações. O Brasil se tornou um grande produtor, atrás apenas da China e da Índia, 
bem como um grande exportador para o mercado americano. Nesse mesmo período, surgiu e 
se expandiu a produção de calçados de plásticos e de matérias-primas sintéticas, o que 
permitiu reduzir o preço dos calçados e generalizar o consumo. 

Observa-se que, no final da década de oitenta, ocorreu uma mudança importante no 
cenário internacional de calçados com a grande expansão das exportações chinesas para o 
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mercado americano. Enquanto as exportações brasileiras de calçados para os Estados Unidos, 
em volume, apresentaram queda no período de 1983 a 2004, reduzindo de 130 milhões de 
pares para 99 milhões de pares, as exportações chinesas apresentaram um crescimento 
vertiginoso, pois era praticamente inexistente no início da década de 1980, atingindo 1,772 
bilhão de pares em 2004. Segundo Santos et al. (2002), constituíram-se fatores primordiais 
para o abalo da competitividade da produção nacional de calçados no início da década de 
1990: 

− Política econômica adotada, especialmente de câmbio e de juros; 
− Crescimento mais lento das importações americanas de calçados; 
− Aumento da concorrência externa, com a entrada de novos países ofertantes no mercado 

internacional, dispondo de vantagens competitivas superiores às brasileiras. 
Na visão de Diniz & Basques (2004), em função desse quadro estrutural e do grande 

potencial de expansão do mercado interno de calçados populares (plástico), iniciou-se o 
processo de transferência ou construção de novas unidades produtoras no Nordeste por 
grandes grupos calçadistas de São Paulo e do Rio Grande do Sul, estimulado e determinado 
pela existência de incentivos fiscais e do menor custo do trabalho na Região. Entre 1986 e 
2000, a participação do Nordeste na produção brasileira de calçados subiu de 3% para 20%, 
enquanto que a paulista caiu de 41% para 27%, e a gaúcha, de 55% para 52%.  

Percebe-se a maior relevância dos estados do Ceará, Bahia e Paraíba no Nordeste, em 
relação aos empregos na indústria de calçados da Região. Diferentemente do que acontece nos 
maiores pólos brasileiros produtores de calçados (Vale dos Sinos – RS, Franca – SP e Birigui 
- SP), onde há uma certa especialização ou mesmo um segmento em destaque (calçados 
masculinos, calçados femininos e calçados infantis, nessa ordem), o perfil da produção nos 
principais estados produtores do Nordeste é heterogêneo, o que é normal em regiões que se 
encontram em fase inicial de formação, especialmente devido às políticas traçadas 
objetivarem o desenvolvimento regional, e não a especialização. 

Os principais pólos produtores de calçados do Nordeste são os pólos de Itapetinga e 
Jequié, na Bahia, Região Metropolitana de Fortaleza, Sobral e Cariri, no Ceará, e Grande João 
Pessoa, Patos e Campina Grande, na Paraíba. 

Para ratificar a maior importância relativa dos estados supracitados, torna-se 
interessante a análise da tabela 1, que apresenta a evolução do Valor da Transformação 
Industrial (VTI) nos estados nordestinos, em relação à preparação do couro e fabricação de 
artefatos de couro, artigos de viagem e calçados. 
TABELA 1: VTI para os estados nordestinos no período 1999-2003 

                                                                                           R$ 1 mil 
Estado  1999 2000 2001 2002 2003 
Ceará 345.537 497.079 670.181 879.100 1.172.579 
Bahia 84.189 154.801 216.249 257.097 338.212 
Paraíba 168.259 188.746 200.052 257.944 279.522 
Pernambuco 39.084 33.459 26.313 41.660 46.284 
Rio Grande do Norte 13.552 19.983 26.848 31.097 38.057 
Sergipe 5.633 3.610 4.524 11.008 27.099 
Piauí 8.750 13.521 13441 15.460 13.016 
Maranhão 3.098 2.158 2.280 5.759 4.820 
Alagoas 636 323 574 893 551 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2005) 
 

Pelos dados da tabela, observa-se que, juntos, os estados do Ceará, Bahia e Paraíba, 
responderam, em 2003, por cerca de 93% do VTI da CCC na Região.  
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Uma outra análise que contribui para ressaltar a maior relevância dos três estados para 
a indústria de calçados nordestina está relacionada com as exportações. Conforme os números 
apresentados pela ABICALÇADOS (2006), os estados do Ceará, Bahia e Paraíba foram, 
juntos, responsáveis por 16% das exportações brasileiras de calçados em 2005, em valor, bem 
como por 98,0% das exportações nordestinas. 

3. Competitividade Industrial 
O interesse pelo tema competitividade no Brasil intensificou-se a partir do final da 

década de oitenta, após o início dos efeitos das transformações então em curso na economia 
mundial, acentuando-se com a abertura da economia ocorrida no início da década de noventa.  

Diversos fenômenos e variáveis podem ser considerados como explicativos da 
competitividade. Por conta disso, o termo permite uma diversidade de definições. Na análise 
de Porter (1993), a formulação mais moderna da Teoria da Vantagem Comparativa, devida a 
Heckscher e Ohlin, baseia-se na idéia de que todas as nações possuem tecnologia equivalente, 
mas diferem na dotação dos fatores produtivos, que nada mais são dos que os insumos básicos 
necessários à produção. Dessa forma, os países ganham vantagem comparativa de fatores em 
indústrias que fazem uso intensivo dos fatores que possuem em abundância, exportando esses 
produtos e importando aqueles para os quais têm uma desvantagem comparativa de fatores. 

O conceito de competitividade evoluiu, tendo a tecnologia assumido um papel 
primordial na definição de padrões de competitividade a nível mundial. Assim sendo, Porter 
(1993) apresenta a Teoria da Vantagem Competitiva, cujo elemento central é a inovação em 
métodos e tecnologia, partindo da premissa que a competição é evolutiva, devendo-se incluir 
em seu conceito mercados segmentados, produtos diferenciados, diversidades tecnológicas e 
economias de escala.  

Consoante Coutinho e Ferraz (1993), o debate sobre o conceito de competitividade e 
seus fatores evoluiu de uma visão estática para uma visão dinâmica, ao incluir o papel das 
estratégias competitivas e o caráter temporal das vantagens competitivas. Na visão dinâmica, 
tanto desempenho quanto eficiência são resultado de capacitações acumuladas e estratégias 
competitivas adotadas pelas empresas, em função de suas percepções quanto ao processo 
concorrencial e ao ambiente onde estão inseridas. Considerando essa nova visão, os autores 
definem a competitividade como a capacidade de uma empresa de formular e implementar 
estratégias concorrenciais que lhe permitam conservar, de forma duradoura, uma posição 
sustentável no mercado. 

Prosseguindo em suas análises, Coutinho e Ferraz (1993) dividem os determinantes da 
competitividade em internos às empresas, estruturais (referindo-se a setores e complexos 
industriais) e de natureza sistêmica. 

Os fatores internos às empresas são aqueles que estão sob sua esfera de decisão, 
incluindo os estoques de recursos acumulados pela empresa, as vantagens competitivas que 
possuem e a sua capacidade de ampliá-las, baseados em quatro áreas de competência: 

− Gestão:  marketing, serviços pós-venda, finanças, administração, planejamento etc.; 
− Inovação: produto, processo, transferência de tecnologia etc.; 
− Produção: atualização de equipamentos, técnicas organizacionais, qualidade etc.; 
− Recursos Humanos: produtividade, qualificação, flexibilidade etc. 

Os fatores estruturais são aqueles que estão parcialmente sob a área de influência da 
empresa e que caracterizam o ambiente competitivo no qual ela concorre. São os relacionados 
a: 

− Características dos Mercados: tamanho e dinamismo, grau de sofisticação, acesso a 
mercados internacionais, etc.; 

− Configuração da Indústria: desempenho e capacitação, estrutura patrimonial e produtiva, 
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articulação na cadeia produtiva, etc.; 
− Concorrência: regras que definem condutas e estruturas empresariais em suas relações 

com consumidores e concorrentes, etc. 
Os fatores sistêmicos da competitividade são aqueles determinados por fatores 

exógenos à empresa e à estrutura industrial correspondente. Afetam as características do 
ambiente competitivo e variam de importância, dependendo das vantagens competitivas que 
as empresas de um país têm ou deixam de ter frente aos concorrentes no mercado 
internacional. Podem ser: 

− Macroeconômicos: taxa de câmbio, carga tributária, taxa de crescimento do produto 
interno, oferta de crédito e taxas de juros, política salarial, etc.; 

− Político-institucional: políticas tributária e tarifária, apoio fiscal ao risco tecnológico, 
poder de compra do governo etc.; 

− Regulatórios: políticas de proteção à propriedade industrial, de preservação ambiental, de 
defesa da concorrência e proteção ao consumidor, de regulação do capital estrangeiro etc.; 

− Infra-estruturais: disponibilidade, qualidade e custo de energia, transportes, 
telecomunicações, insumos básicos e serviços tecnológicos etc.; 

− Sociais: sistema de qualificação da mão-de-obra (educação profissionalizante e 
treinamento), políticas de educação e formação de recursos humanos, legislação trabalhista 
e de seguridade social etc.; 

− Internacionais: tendências do comércio mundial, fluxos internacionais de capital, de 
investimento de risco e de tecnologia, acordos internacionais etc. 

Freire (2000) analisou alguns indicadores qualitativos, tais como relacionamento com 
clientes e fornecedores, recursos humanos, qualidade, estratégias, técnicas, métodos e 
programas de gestão da produção, bem como indicadores quantitativos relativos ao 
desempenho produtivo da indústria nordestina, visando medir a competitividade industrial 
através da inserção das empresas no comércio internacional. 

Tendo-se como referência os indicadores qualitativos analisados, Freire (2000) ressalta 
que as empresas nordestinas que vendem seus produtos para os mercados nacional e externo 
possuem práticas gerenciais diferentes daquelas que alcançam somente os mercados local e 
regional. Assim sendo, as empresas com maior área de atuação apresentam as seguintes 
características de diferenciação: 

− Utilizam em maior escala procedimentos para registrar reclamações recebidas, pesquisar 
informações sobre as necessidades dos clientes e estabelecer parcerias em programas de 
qualidade; 

− Possuem relacionamento mais intenso com os fornecedores; 
− Apresentam maior grau de utilização de modernas técnicas, métodos e programas de 

gestão da produção; 
− Seus recursos humanos possuem nível de escolaridade mais elevado em relação às 

empresas de atuação local e regional. 
No que diz respeito aos indicadores quantitativos, Freire (2000) optou por construir 

um modelo econométrico para avaliar a competitividade das empresas industriais nordestinas, 
tendo como base a participação da empresa no mercado externo e a produtividade.  Os 
resultados da aplicação do modelo evidenciam uma relação direta entre as variáveis 
produtividade, matéria-prima importada e estratégia de atuação no mercado externo, com a 
probabilidade de participação das empresas no mercado externo, bem como sinalizam uma 
relação inversa entre a diversificação e a probabilidade das empresas de participarem do 
mercado externo.  A figura 1 apresenta os fatores explicativos da competitividade 
evidenciados pelo referido trabalho. 
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Figura 1: Fatores Explicativos da Competitividade da Indústria Nordestina 
Fonte: Freire (2000) 

4. Competitividade da Indústria de Calçados  
Para se entender a dinâmica dos fatores competitivos de maior impacto no setor 

calçadista com destaque para o custo da mão-de-obra na competitividade setorial, torna-se 
interessante uma avaliação das tendências para o setor, as quais são destacadas pela 
Tecnicouro (1998 apud COSTA, 2002), que considera um cenário de dez a quinze anos a 
partir do ano da publicação, muitas das quais já constituem uma realidade nos dias atuais: 

i. O sudeste asiático continuará atraindo a produção de calçados no mundo; 
ii. A marca do calçado ganhará cada vez maior relevância como fator de 

competitividade; 
iii. Em âmbito mundial, se observará uma influência na produção de calçados por parte de 

empresas ligadas à pesquisa e à distribuição; 
iv. Aumentará a fração de vendas de calçados realizadas em lojas de vestuário e em 

supermercados; 
v. Os consumidores darão maior atenção ao conforto e à qualidade dos calçados; 

vi. Haverá influência das restrições ambientais no desenvolvimento tecnológico das 
atividades ligadas ao setor; 

vii. Serão desenvolvidos novos materiais que apresentem alta performance e qualidade; 
viii. Haverá difusão do uso de tecnologias de informação entre os segmentos que compõem 

o setor. 
Na visão de Costa (2002), a idéia de um mundo globalizado, de maior 

interdependência econômica, impregnará também as condutas empresariais, fazendo com que 
as empresas adotem estratégias globais de competição para serem bem sucedidas nesse 
ambiente. Isso implicará conhecer as tendências dos diferentes mercados geográficos em 
termos de moda, fixar marca própria, atender as preferências dos consumidores, estarem 
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atentas aos movimentos estratégicos no interior da indústria, entre outras, além de procurar 
manter-se atualizadas em tecnologias de produção e de organização, de estabelecer parcerias 
no interior da cadeia produtiva, entre outros fatores favoráveis a um melhor posicionamento 
competitivo. 

Sobre a indústria calçadista brasileira, Costa (2002) afirma que a manufatura de 
calçados no Brasil gerou, ao longo do tempo, uma estrutura produtiva capaz de atender seu 
mercado doméstico e realizar uma inserção bem sucedida no mercado internacional. A base 
da competitividade das exportações brasileiras de calçados reside na disponibilidade da mão-
de-obra e no custo dessa força de trabalho.  

Outros fatores que ajudaram na competitividade do setor foram os incentivos fiscais e 
creditícios concedidos pelo governo no início das exportações e que alavancaram a produção; 
o maior realismo cambial; o aglomerado de empresas localizadas geograficamente ligadas à 
atividade de produção de calçados e segmentos auxiliares, formando um complexo produtivo 
que contribui para o aumento da eficiência e a redução dos custos de produção e de transação; 
e o aprendizado e o upgrading do setor por participar de um mercado competitivo 
internacionalmente. Ademais, o Brasil é um dos raros países que possuem simultaneamente, 
uma indústria de calçados e uma indústria de couros, ambas atendendo aos mercados 
doméstico e externo, o que lhe dá uma certa vantagem competitiva. 

Em países onde os calçados brasileiros não têm conseguido grande penetração, como 
no caso da União Européia, fato causado principalmente devido à indústria européia ter 
tradição em ditar design e estilo dos calçados, o que dificulta a fixação da marca dos calçados 
do Brasil, existe a necessidade de as empresas brasileiras buscarem a aquisição de vantagens 
competitivas referentes a estilo e marca própria. 

Deve-se levar em consideração como as políticas governamentais (monetária, fiscal, 
tributária, trabalhista, de câmbio, acordos comerciais) podem se constituir em fatores de 
estímulo ou não para o desenvolvimento da indústria. A regulamentação pública propicia para 
o setor quase uma liberdade total em que as exigências se resumem apenas ao uso de etiquetas 
que indiquem o país de fabricação, a composição do tecido e identificação fiscal do 
fabricante. 

No caso específico do Nordeste, torna-se relevante se comentar questões relativas à 
competitividade dos principais pólos produtores. De acordo com Kehrle (2005), a 
competitividade da indústria paraibana de calçados apresenta características diferenciadas em 
pelo menos três grandes grupos produtivos: grandes empresas, produção de artigos de 
qualidade superior (diferenciados) e produção de qualidade inferior (produção informal).  

− Grandes empresas: A competitividade das grandes empresas presentes no Estado se dá 
através de vantagens endógenas e vantagens exógenas. As vantagens endógenas derivam 
do uso de tecnologias de produção e gestão que se balizam no padrão internacional e do 
seu grande porte, que cria vantagens de escala, acesso aos mercados, ao crédito, às 
informações, entre outras. As vantagens competitivas exógenas estão ligadas ao espaço 
onde as empresas estão implantadas, representadas pelos incentivos fiscais e isenções, 
mão-de-obra mais barata e melhor localização em relação aos principais mercados do 
exterior. 

− Pequenos produtores de artigos de qualidade superior: Inclui empresas presentes no 
três pólos produtores paraibanos, retirando parte de sua competitividade da existência de 
uma mão-de-obra local com habilidades que exigem tempo, treinamento e certo talento 
para seu desenvolvimento. Há também vantagens decorrentes da aglomeração de empresas 
e da acumulação de capital social, especialmente no pólo de Campina Grande. 

− Produção informal: Sua competitividade baseia-se em três vertentes: baixo custo da mão-
de-obra, sinergias de aglomeração e capital social acumulado, tendo um maior número de 
representantes no pólo de Patos. 
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O Pólo Calçadista do estado da Bahia, embora tenha surgido na década de 1960, 
consolidou-se somente nos últimos dez anos com a vinda de grandes fábricas. A Azaléia foi 
uma das pioneiras, instalando-se na região de Itapetinga e gerando cerca de oito mil 
empregos.  

Além dos incentivos fiscais oferecidos pelo Governo Estadual, outros fatores 
estimulam a expansão da competitividade da indústria calçadista baiana: a localização, que 
facilita a distribuição dos calçados para o Norte e Nordeste do Brasil; a garantia do estado de 
manter as condições básicas de infra-estrutura (serviços de energia, água, telefone e acesso 
pavimentado ao local da fábrica); facilidade de mão–de–obra mais barata que no Sul e 
Sudeste do país. Salienta-se, ainda, o apoio de centros de pesquisa e universidades no 
processo de instalação dos novos projetos e programas de formação dos trabalhadores em 
parceria com a SETRAS (Secretaria do Trabalho), SINE (Sistema Nacional de Emprego), 
SEBRAE, SENAI e Escolas Técnicas (VIANA & ROCHA, 2006a).    

O estado vem atraindo mais empresas fornecedoras de componentes, para diminuir 
custos de produção relativos a transporte e estoques de insumos, permitindo maior agilidade 
no prazo de entrega. 

Na indústria de calçados do Ceará, em pesquisa realizada com diversos produtores do 
setor por Silva e Rosa (1998), os fatores de competitividade foram divididos de acordo com a 
abordagem de Coutinho e Ferraz (1993) em fatores internos ou empresariais, fatores 
estruturais ou setoriais e fatores sistêmicos. Entre os fatores internos ou empresariais, tiveram 
maior destaque o custo de produção, a qualidade do produto e a diversificação da produção, 
ficando em segundo plano alguns fatores que hoje podem ser considerados primordiais para 
uma maior inserção dos calçados brasileiros no mercado internacional, tais como agilidade no 
desenvolvimento de produtos, identificação da marca e sofisticação tecnológica dos produtos. 
Sobre os fatores estruturais ou setoriais, os maiores destaques foram para a qualidade e custo 
das matérias-primas e componentes e atendimento aos clientes.   

Um fato negativo com relação aos fatores setoriais é que, de acordo com os resultados 
da pesquisa, menos de um quarto das empresas calçadistas cearenses interagiam 
sistematicamente com seus fornecedores, indo na contramão de um dos pressupostos básicos 
para a melhoria da competitividade do setor. Já com relação aos fatores sistêmicos, destaque 
foi dado pelos empresários para a disponibilidade de crédito, incentivos fiscais, custo do 
crédito e carga tributária, vistos como muito importantes, mas com grande necessidade de 
melhorias. Pouca importância foi dada a questões relacionadas com a infra-estrutura.  

Entende-se, entretanto, que os problemas de infra-estrutura de transportes no Ceará e 
no Nordeste possuem impacto negativo relevante na competitividade do setor de calçados, 
especialmente quando o mercado alvo é o mercado interno das regiões Sudeste e Sul, tendo 
em vista que as distâncias envolvidas no transporte são grandes, e este geralmente é feito 
através de rodovias, que se encontram em sua maioria, em estado precário de conservação, 
onerando os custos de transporte. Ademais, quando o foco é o mercado externo, há o 
problema de baixa freqüência de saídas de navios para o exterior.  

Para reforçar tal fato, vale ressaltar a dificuldade de uma grande empresa localizada no 
pólo da Grande João Pessoa que, em algumas situações, tem de escoar sua produção para os 
Estados Unidos através do Porto do Pecém (CE), distante cerca de 780 Km, quando 
normalmente se utiliza o Porto de Suape (PE), localizado a aproximadamente 120 Km da 
empresa. Isso ocorre quando não há saída prevista de navio do Porto de Suape na data que a 
empresa necessita. Passarão por situação semelhante as empresas exportadoras cearenses, 
devido à opção de um grande operador logístico em partir somente do Porto de Suape para os 
Estados Unidos. Quando se trata de exportação por transporte aéreo, a carga tem de ser 
encaminhada até o Aeroporto de Viracopos, localizado em Campinas (SP), para então ser 
destinada aos Estados Unidos.  
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Um outro dado surpreendente no que diz respeito aos fatores sistêmicos é a limitada 
percepção das empresas pesquisadas quanto à importância da dimensão tecnológica para o 
aumento da produtividade e da competitividade. 

A transferência de tecnologia, no caso da aferição de equipamentos e processos das 
empresas de calçados sintéticos, é realizada a partir de ensaios metrológicos e análises de 
composições químicas das misturas e soluções que são utilizadas na injeção tendo se 
mostrado um gargalo, principalmente nas de pequeno porte, devido à carência de recursos e 
mão-de-obra qualificada. A utilização de improvisos e arranjos técnicos tem se tornado uma 
alternativa constante à aquisição de acessórios específicos necessários que aumentariam a 
produtividade dessas empresas (ROCHA & ELIAS, 2005).  

Abordando as tendências da indústria de calçados brasileira, bem como as ameaças e 
oportunidades para a competitividade e inserção internacional desse setor, Costa (2002) 
afirma que os setores pertencentes à cadeia brasileira de couro-calçados deverão continuar 
trilhando um caminho de sucesso competitivo na esfera internacional, mantendo e ampliando 
os mercados em que atuam, bem como conquistando novos consumidores, mediante a 
atualização de suas vantagens competitivas e aquisição de novas, especialmente aquelas 
relacionadas a estilo e marca própria.  

Espera-se que as empresas localizadas em pólos tradicionais busquem a redução de 
custos no interior da cadeia produtiva, mediante o adensamento dos elos existentes e a 
terceirização de atividades de produção em regiões que apresentem custos de mão-de-obra 
inferiores. A definição de nichos de mercado a serem explorados, bem como a minimização 
da dependência excessiva de poucos compradores, notadamente dos Estados Unidos, também 
devem ser buscadas, de modo a reverter o quadro de diminuição da participação relativa do 
Brasil no mercado internacional, causada principalmente pelas condições desvantajosas de 
competição com alguns países asiáticos, especialmente a China.  

5. Considerações Finais 
Os principais problemas identificados que têm impacto na competitividade da 

indústria de calçados do Nordeste se dão no âmbito do adensamento da cadeia produtiva de 
calçados na Região, bem como na infra-estrutura de transportes; São também citados aspectos 
relacionados com a qualificação e capacitação de mão-de-obra, tecnologia e mercado 
internacional. 

A ausência de fornecedores dos principais insumos, especialmente o couro, na Região, 
contribui para o aumento do custo final e sua conseqüente perda de competitividade. Foi 
verificada a necessidade de atração de elos faltantes da cadeia para o Nordeste, tais como 
fornecedores de matérias-primas, componentes e acessórios, notadamente as empresas 
acabadoras de couro para desenvolvimento de novos produtos, já que o Brasil possui o maior 
rebanho comercial do mundo.  

Aliado a esse movimento existe um consenso entre os entrevistados que há a 
necessidade de taxação do couro tipo wet blue¸ aquele que se encontra no primeiro estágio de 
processamento, para evitar o grande fluxo de exportação desse produto e, conseqüentemente, 
o abastecimento dos mercados concorrentes, cujos mais significativos são a Itália e Hong 
Kong.  

Observa-se a existência de uma disputa de preços entre a indústria de couro e a de 
calçados que nem sempre entram em acordo para viabilizar o melhor negócio entre ambas, daí 
surge o estímulo para a exportação desse tipo de couro. Percebe-se um isolamento por partes 
das empresas, não existindo associações que criem uma maior integração entre produtores e 
mercado.  Esses aspectos mostram a total ausência de integração e dos conceitos básicos do 
gerenciamento da cadeia de suprimentos na indústria de calçados nordestina, o que poderia 
alavancar sua competitividade.  
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Devido à falta de empresas desenvolvedoras de novos tipos de couros no Nordeste, a 
maioria das empresas que têm origem nas regiões Sudeste e Sul mantêm suas áreas de 
desenvolvimento de produtos (design) na origem, concentrando nas filiais do Nordeste apenas 
a produção. Além da presença de fornecedores e empresas desenvolvedoras de couros, 
necessita-se de um maior apoio das universidades e centros tecnológicos na inserção em suas 
grades curriculares, ou mesmo a criação de cursos de extensão na área de design para 
indústrias de moda, como calçados, móveis e confecções. Cita-se o modelo made in Italy, que 
sobrevive apenas pelo design, já que boa parte da produção daquele país foi deslocada para 
outros países, como a Romênia.  

Em detrimento do pequeno número de profissionais em design, estes acabam por se 
tornarem generalistas, trabalhando com diferentes produtos como chuteiras, tênis e sapatos, 
perdendo a capacidade de aprofundamento e de inovação em produtos e mercados 
específicos. 

A proximidade entre a indústria de bens de capital (matrizarias, máquinas e 
equipamentos) e a indústria calçadista possibilitaria um desenvolvimento simultâneo desta 
com os modelos dos calçados, podendo, inclusive, haver uma maior interação de empresas da 
Região com a cidade de Vigevanno, distrito industrial da Terceira Itália, que é o maior 
produtor de máquinas para calçados na Europa, tendo também destaque na produção de 
calçados femininos, o que facilitaria o acesso às tecnologias de ponta. A situação atual do 
parque fabril de pequenas empresas formadas por capital tipicamente nordestino, apresenta 
empresas que, geralmente, adquirem máquinas usadas, defeituosas e de vida útil 
comprometida. 

A infra-estrutura de transportes tem se tornado um grande obstáculo para o 
desenvolvimento da cadeia, tanto na logística de suprimentos, como na logística de 
distribuição das empresas calçadistas. Como destaques negativos ressaltam-se as condições 
precárias das rodovias, bem como a necessidade de duplicação de algumas rodovias federais 
(BR’s).  

As perspectivas para o setor com relação ao mercado externo, caso o Real continue 
valorizado, são de que o volume exportado manterá a trajetória atual de diminuição, apesar 
das receitas com as exportações tenderem a continuar superiores, devido ao aumento do preço 
médio dos calçados vendidos. Segundo a SERASA (2006), apud Viana & Rocha, 2006b , a 
mudança no padrão de atuação comercial externa, com ênfase na exportação de produtos de 
maior valor agregado, em detrimento da competição via preço e quantidade, tem resultado na 
diversificação dos mercados de atuação do produto nacional, hoje exportado para mais de cem 
países.  

A despeito das condições desfavoráveis enfrentadas pela indústria nacional, no que diz 
respeito ao câmbio, carga tributária, juros, invasão de produtos chineses e aumento da 
pirataria e contrabando, essa estratégia comercial tem possibilitado, pelo menos às grandes 
empresas, a manutenção e ampliação de suas margens operacionais. Já para as pequenas 
empresas, cujo foco é a fabricação de produtos de baixo valor agregado, o cenário externo 
tem se apresentado bastante desfavorável, inclusive com o enfrentamento da concorrência 
chinesa no mercado interno, o que tem ocasionado o fechamento da várias empresas nos pólos 
do Vale dos Sinos e de Franca. Caso algumas medidas não sejam tomadas, como diminuição 
da carga tributária e adoção de salvaguardas para os produtos chineses, esse cenário tende a 
continuar.  

No mercado interno, observou-se em 2005 um pequeno aumento das vendas, 
possibilitado pela melhoria das condições de emprego e renda do trabalhador brasileiro, em 
consonância com a diminuição da competitividade do calçado brasileiro no mercado 
internacional, face aos problemas já expostos, o que fez as empresas direcionarem mais suas 
vendas ao mercado nacional.  

O cenário recente fez com que as empresas iniciassem um movimento em busca de 
maior diminuição dos custos de produção, na tentativa de manterem níveis mínimos de 
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competitividade no mercado internacional. Com isso, algumas empresas (Alpargatas, Agabê, 
Pé de Ferro, Azaléia) anunciaram, nos últimos meses, planos de expansão no Nordeste, em 
detrimento de suas operações no Sul e Sudeste. Assim sendo, acredita-se que há uma 
tendência de expansão do parque calçadista nordestino nos próximos anos (VIANA & 
ROCHA, 2006b).  

6. Conclusões 
Considerando-se todos os aspectos apresentados ao longo deste trabalho, algumas 

análises podem ser feitas a respeito dos desafios a serem suplantados pela indústria de 
calçados do Brasil, em geral, e do Nordeste, em particular, vislumbrando maior 
competitividade e inserção no mercado internacional, o que pode ser facilitado pelo 
aproveitamento dos seus aspectos positivos e eliminação dos aspectos negativos, estando estes 
e aqueles detalhados a seguir. 

Os aspectos positivos que podem melhorar a competitividade da indústria de calçados, 
de maneira sucinta, são os seguintes: 

− O calçado constitui um produto de primeira necessidade para a população em geral; 
− O Brasil é um dos raros países que possui simultaneamente uma indústria de calçados e 

uma indústria de couros, ambas atendendo os mercados doméstico e externo, o que lhe dá 
uma certa vantagem competitiva; 

− O mercado mundial de calçados tem se expandido; 
− O mercado interno apresentou, nos últimos anos, um maior consumo per capita de 

calçados, existindo a expectativa de um aumento ainda maior devido às melhores 
condições de emprego e renda;  

− A possível entrada em vigor da Área de Livre Comércio das Américas (ALÇA) tende a 
melhorar a competitividade dos calçados brasileiros no âmbito dos países que comporão 
esse bloco comercial (VEIGA, 2004); 

− A existência de aglomerados de empresas (arranjos produtivos) nos maiores pólos 
produtores brasileiros, ligadas à atividade de produção de calçados e segmentos auxiliares, 
contribui para o aumento da eficiência e a redução dos custos de produção e de transação; 

Por outro lado, alguns aspectos negativos inerentes à indústria de calçados brasileira e 
nordestina podem se constituir em barreiras para um melhor desempenho do setor, 
destacando-se os seguintes: 

− Alta dependência de incentivos fiscais para permanência das grandes empresas na Região 
Nordeste; 

− Alto custo de transporte para aquisição de insumos e distribuição do produto final para as 
empresas nordestinas; 

− Cenário atual do câmbio, com a valorização do real em relação ao dólar, dificultando a 
performance das empresas exportadoras e ocasionando diminuição de postos de trabalho e, 
em alguns casos, fechamento de empresas; 

− Aumento da carga tributária, com a elevação do Programa de Integração Social (PIS) e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), onerando os produtos 
da cadeia de couro e calçados, impedindo a formação de preços mais competitivos;  

− Forte concorrência da China, dificultando a manutenção da competitividade dos produtos 
brasileiros, especialmente os de menor preço; 

− Dificuldade das empresas brasileiras em fixar marca própria no mercado internacional, o 
que possibilitaria um melhor posicionamento competitivo. 

Baseando-se nas diversas informações apresentadas, percebe-se a grande relevância da 
indústria de calçados para o Brasil, em geral, e para o Nordeste, em particular, tendo em vista 
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a grande quantidade de empregos gerados e seu papel no desenvolvimento da indústria 
brasileira ao longo dos anos. Entretanto, percebe-se uma série de dificuldades existentes 
atualmente para que esse setor industrial perpetue a sua relevância interna, como grande 
gerador de emprego e renda, bem como a sua relevância no mercado externo, onde tem 
contribuído para o saldo positivo da balança comercial brasileira.  
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