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RESUMO

Este trabalho trata da indústria calçadista e sua importância para o município
de Parobé. Para essa análise em primeiro lugar apresenta a história e formação
desse setor no Rio Grande do Sul, em especial na região do Vale do Sinos. Em
seguida as características mais importantes das empresas produtoras de calçados e
do mercado mundial são objeto de estudo. Tendo como base os assuntos anteriores
visa colocar os principais pontos que atingiram a indústria brasileira, em especial a
gaúcha, na década de 90 que a levaram a crise. A partir das colocações anteriores
registra os impactos socioeconômicos e de finanças públicas no intervalo de 2002 e
2008 socioeconômicos e de finanças públicas no intervalo de 2002 e 2008 para o
município de Parobé.

Palavras chave: Indústria calçadista; Crise calçadista; Parobé; Vale do Sinos;
Finanças públicas.

ABSTRACT

This paper treats of the footwear industry and their importance for the city of
Parobé. This analysis presents the history and formation of the sector in Rio Grande
do Sul, especially in the Vale do Sinos. Subsequently presents the characteristics of
the companies that produce shoes and the world market are the subject of study.
Based on the above issues try take place the main points that affected the industry in
Brazil, especially Rio Grande do Sul, in the 90's that led to the crisis. With the bases
in the previous placements presents the impacts of the socio-economic and public
finance in the range of 2002 and 2008 for the City of socioeconomic Parobé.

Keywords: Footwear industry, Footwear crisis; Parobé; Sinos Valley, Public Finance.
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1. INTRODUÇÃO

Desde cedo a indústria calçadista gaúcha percebeu a necessidade de ganhar
mercados externos ao estado para promover seu crescimento. A partir da década de
20 já se nota um crescimento das vendas da produção do Rio Grande do Sul para
fora do estado. Até a década de 60 o crescimento da indústria de calçados ocorre
em função do mercado nacional. COSTA (2001) coloca essa ideia de que “até o final
dos anos de 1960, quando se iniciam as exportações de calçados, a indústria
retirava seu dinamismo do mercado interno” fazendo com que “o desenvolvimento
do setor dependia do crescimento da renda nacional e do aumento da população”.
A tendência de concentração e o crescimento apresentada pela indústria
calçadista no Vale do Sinos destaca SCHNEIDER (2004), com um forte aumento da
capacidade produtiva no período entre 1970 e 1985 provoca forte fluxo migratório
para a região. As taxas de crescimento populacional da região foram muito maiores
que a evolução demográfica da população. Esta concentração em áreas industriais
provocou varias emancipações como, por exemplo, de Parobé, em relação ao
município de Taquara. Costa (2001) afirma que “no início da fase exportadora houve
uma expansão extensiva do setor a partir dos municípios tradicionais vinculados a
essa atividade”.
Com a crise que ocorreu no setor do calçado na década de 1990 a indústria
brasileira foi fortemente afetada, especialmente No Rio Grande do Sul, como
ressalta SAMPAIO (2006), a conjuntura é pior em função do Estado de ter parte
considerável de suas exportações com base no complexo calçadista. A participação
do setor no valor da transformação industrial é ao redor de 12% no caso gaúcho
enquanto no nacional é cerca de 2%.
O perfil da indústria calçadista gaúcha, que se concentra no Vale do Sinos, o
coloca em uma posição mais suscetível às variações de mercado e a concorrência,
tanto internacional quanto nacional, como destaca PICCININI (1995). Isso ocorre
pelo fato de sua produção ser em boa parte para exportação e, principalmente, ter
como alicerce a concorrência nos custos de produção.
Neste contexto que se coloca o município de Parobé, que teve sua formação
ligada diretamente com a indústria do calçado. Sua população é advinda de
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imigrantes que vinham para trabalhar nas fábricas de calçados. O somatório desses
fatores tornou a cidade dependente desse setor e vulnerável ao mercado já que
mais da metade da produção de calçados do município é voltada para fora do
estado, como destaca TASTSCH (2009), isso sem considerar a parcela que se
destina ao exterior.
Em função dos motivos citados torna-se interessante e importante a análise da
crise calçadista e seus impactos sobre o munícipio de Parobé. Para isso este
trabalho se divide em cinco capítulos além da presente introdução.
O segundo capítulo inicia com uma apresentação histórica do calçado no Rio
Grande do Sul, desde sua produção incipiente com restos de couro passando pelo
seu fortalecimento enquanto indústria propriamente dita, até a década de 1960. Em
seguida são apresentadas as principais características desse setor, os estágios da
produção, seu caráter pouco desenvolvido tecnologicamente e por consequência
intensivo em mão-de-obra. Finalizando é apresentado o crescimento exportador do
mercado calçadista posterior à década de 1960, os fatores de competição e as
características dos mercados produtor e exportador.
No capítulo de número três está o debate sobre a crise no setor ocorrida, em
termos nacionais, na década de 1990 e seus dois fatores principais são
apresentados, a entrada dos competidores asiáticos e o Plano Real. Esses dois
fatores combinados tiraram a competitividade das exportações de calçados
brasileiros. Também é apresentado um motivo de dificuldades específico da indústria
gaúcha, o deslocamento das fábricas para o Nordeste em função, principalmente,
dos incentivos e dos baixos salários lá praticados.
O capítulo seguinte apresenta o município de Parobé. Conta sua história e
emancipação, sua localização e evolução, e suas caraterísticas populacionais.
No quinto capítulo encontra-se a análise dos dados parobeenses entre os anos
de 2002 e 2008. Primeiramente são utilizados no estudo alguns índices
socioeconômicos para demonstrar a situação social da população local. A seguir
estão os números relativos especificamente a economia e sua evolução no período
de análise. Nas seguintes seções localizam-se os estudos acerca das finanças
públicas, suas modificações e dependência do setor do calçado.
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O capítulo final expõe o fechamento da fábrica da Azaleia, principal empresa
do munícipio, ocorrida no mês de maio do presente ano.
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2. A INDÚSTRIA CALÇADISTA

O setor calçadista é um segmento da indústria brasileira com relativa
importância para a economia nacional. Entretanto, essa importância se apresenta de
forma mais clara e fundamental no Estado do Rio Grande do Sul do que em
qualquer outra parte da federação.
A economia gaúcha já tem como setor tradicional de sua indústria a produção
de calçados. Em torno desse segmento construiu-se o polo industrial do vale do Rio
dos Sinos. Quando se pensa nessa região a produção calçadista vem logo à mente
como uma das principais referências.
Este capítulo visa entender o setor, contar sua história e formação, estudar
suas características para explicar a forma de seu crescimento, focando
principalmente a indústria gaúcha.

2.1 História do setor calçadista

Pode se dizer que o começo da história do setor no Estado remonta o início do
século XIX, pois LAGEMANN (1986) conta que em 1820 o Barão de Santo Amaro
instalou um curtume em sua fazenda, na região onde atualmente é o município de
Viamão. A centralização trazida pela charqueada possibilitava a concentração dos
abates e por consequência o aumento do comércio de couro, que já era intenso.
Durante o século XIX, o número de empreendimentos aumentou em todo
Estado, e a região do Vale do Rio dos Sinos já se destacava. Na tabela abaixo
DELHAES-GUENTHER (1973) apud LAGEMANN (1986) demonstra a evolução da
colônia da São Leopoldo no Vale do Sinos:
Tabela 1- Número de Empreendimentos no Rio Grande do Sul (1835-1874)

Curtumes
Selarias
Sapatarias

1835
7

1843
18

1853
60
41
33

1958
32
45
20

1874
16
7
44
13

A tabela 1 apresenta dois fatos importantes. O primeiro é a evolução no
número de estabelecimentos, mesmo que esse número apresente variação durante
o período analisado. O segundo é o surgimento de sapatarias, ou seja, um princípio
de especialização.
Uma demonstração interessante sobre a importância do setor coureirocalçadista já no século XIX é que, em termos de exportações, a colônia de São
Leopoldo tinha como principal produto o lombilho. LAGEMANN (1986, p. 71) destaca
que “a primeira manifestação externa do setor coureiro-calçadista ocorreu através da
venda de lombilhos”. Eles representavam maior peso no valor das vendas.
Em 1854 o setor enfrentou sua primeira “crise”. A maioria dos curtumes
paralisou sua produção e muitos migraram para a agricultura. Essa situação estava
ligada ao fato de que na época os preços das matérias primas estavam em alta,
enquanto os preços dos produtos industrializados estavam em baixa. Os dados
apresentados por LAGEMANN (1986, p. 71) demonstram essas dificuldades, pois
afirmam que as “vendas externas de lombilhos da colônia de São Leopoldo (...) se
reduziu de 18 mil unidades comercializadas em 1851 para apenas 4.600 em 1853”.
Outra razão apontada para a situação era a pouca proteção dada pelo Governo
Imperial, que comprava os produtos do Rio de Janeiro para o Arsenal de Guerra
apesar dos produtos da colônia de São Leopoldo serem de melhor qualidade e mais
baratos. Porém as dificuldades não duraram muito e já em 1857 a produção tinha
sido recuperada.
Um ponto importante a ser destacado, segundo LAGEMANN (1986), é que até
1890 não se pode considerar a existência de uma “indústria calçadista”. Isso em
função de os estabelecimentos não serem fábricas ou manufaturas, mas sim
pequenas oficinas artesanais, fato que também é destacado por COSTA e
FLIGENSPAN (1997, p. 26) “No seu começo a fabricação de calçados não era uma
atividade especializada. Ela coexistia com a fabricação de selas e arreios”. COSTA
(1993, p. 125) também acrescenta que “a fabricação de calçados era feita em
pequenas oficinas espalhadas por toda colônia de São Leopoldo e que de modo
algum poderiam ser consideradas como fábricas ou manufaturas”.

Mesmo

considerando a produção artesanal, durante o século XIX iniciou-se o processo de
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especialização nos setores, como demostrou a tabela 1. A produção de calçados,
selas, curtidores, passou a ser separada. O que no final do século leva a unidades
produtivas maiores, mecanizadas, uma indústria realmente. Como destacam COSTA
E FLIGENSPAN (1997, p. 26)

“Alguns fatores contribuíram para essa especialização e
desenvolvimento do setor: a ampliação de mercado proveniente da
formação de núcleos comerciais devido ao adensamento
populacional em determinadas localidades; a facilidade de
comunicação no espaço geográfico proporcionada pela implantação
de ferrovias, como a que ligou Porto Alegre a São Leopoldo em 1874
– estendendo-se a Novo Hamburgo em 1876 – (...) e o acesso a
fontes de energia elétrica advinda da construção de usina
hidroelétrica em 1912.”

Com este movimento em favor dos calçados a lógica dos curtumes tornou-se
diferente. Os principais compradores de couro passaram a ser os produtores de
calçados, que antes utilizavam apenas as sobras do couro.
A região do Vale do Sinos teve certas vantagens competitivas como coloca
LAGEMANN (1986, p. 73) “a oferta de energia elétrica a preços acessíveis
determinada pela instalação de uma usina hidrelétrica na Picada 48, em 1912,
trouxe uma das condições para que fosse acelerado o emprego de máquinas
modernas na fabricação de calçados e demais artefatos de couro no Vale do Sinos”.
Sobre a colocação da indústria no Vale do Sinos SCHNEIDER (1996) afirma que a
colonização dessa região apresentou uma característica de não apenas se basear
em agricultura, mas também em outras profissões mais ligadas ao artesanato o que
oferecia as bases para a formação da indústria que surgiria.
SCHNEIDER (1996, p. 307) acredita que pode se classificar o crescimento do
setor calçadista em duas fases, “a primeira vai de 1890 a 1930 e é o período em que
o artesanato do couro-calçado, apesar de pulverizado e praticado em pequenos
ofícios rurais, consegue se autonomizar em relação às demais formas de artesanato
rural.” e a segunda fase está “de 1930 a 1970 e representa um período de rápido
crescimento das atividades ligadas ao artesanato do couro-calçados”.
Desde cedo os produtores calçadistas gaúchos entendiam que era necessário
ganhar mercados fora daqui. Entretanto, havia um problema na época, os tributos
atrapalhavam as vendas para fora do Estado.

A receita estadual tinha como
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principal fonte o tributo sobre exportações tanto para o exterior como para outros
estados, além disso, os derivados da pecuária enfrentavam a maior alíquota. Com o
fortalecimento da indústria já em 1904 os produtores conseguiram uma redução da
alíquota, e em 1908 a isenção total do tributo sobre exportação usando o argumento
que os produtores de outros Estados não pagavam este tributo o que tornava
inviável a competição dos gaúchos.
O desenvolvimento da indústria na década de 20 foi notável no Vale do Sinos,
especialmente em Novo Hamburgo, como demonstra a tabela 2 em PETRY (1959,
p. 34) apud LAGEMANN (1986):

Tabela 2 - Exportações de Novo
Hamburgo (1921 e 1929)
1921

1929

Sapatos e borzeguins para crianças

158.314

1.381.810

Sapatos e borzeguins para adultos

207.796

987.284

Chinelos e sandálias

409.534

310.857

Perneiras

1.981

19.015

Botas

1.417

1.803

A indústria calçadista gaúcha se tornou importante nacionalmente, vendendo
para mercados como Rio de Janeiro e São Paulo. Já em termos de vendas para o
exterior, no pós-Segunda Guerra Mundial houve um período bom, aproveitando o
hiato na produção causado pela destruição de fábricas. Ainda assim as quantidades
registradas foram muito pequenas. A participação do setor nas vendas totais de
produtos para fora do Estado saltou de algo entre 1% e 2% na década de 20 para
6% a 7% a partir da década de 40.
A industrialização e urbanização experimentada pelo Brasil na década de 1950
propiciou à indústria gaúcha a especialização em calçados femininos. COSTA (2004)
aponta como motivos para o estabelecimento da indústria no Vale do Sinos o fato de
haver facilidade no fornecimento de couro na região e a facilidade de acesso a
outros componentes envolvidos na produção, em função, também, da metalurgia, da
petroquímica e da indústria têxtil. Também a produção de máquinas e equipamentos
para calçados tem no Vale dos Sinos seu principal polo. Quanto à mão-de-obra, a
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região tinha a flexibilidade necessária, se não para atender toda demanda, para
receber imigrantes, o que facilitou o crescimento das empresas.

2.2 Características do setor calçadista

A partir do final da década de 1960, com destaque para a década de 1970,
ocorre a abertura do mercado externo o que é registrado por GARCIA (2001, p. 4)
segundo o qual “desde meados da década de 70, a indústria brasileira de calçados
passou a exercer papel importante na cadeia global de produção e comercialização,
configurando-se como um dos principais fornecedores desse produto para os
grandes mercados consumidores internacionais”. COSTA (2004) destaca que com a
entrada no mercado externo o setor passa por um processo de modernização.
COSTA E FLIGENSPAN (1997) registram a tendência de mecanização, o aumento
do tamanho médio das empresas e uma maior eficiência da produção como
características desse processo.

2.2.1 Processo produtivo

O processo produtivo do calçado consiste em várias etapas, onde a produção
não necessita ser realizada de maneira interligada, como explica COSTA (1993, p.
134).

“(...) seu ciclo de fabricação é realizado de maneira intermitente, onde
o fluxo de produção pode ser interligado através de diferentes
estágios. Esse processo também é denominado discreto ou
heterogêneo, o que o distingue do chamado processo contínuo como
o dos produtos alimentares e químico, em que o manuseio do objeto
a ser produzido, nesses últimos, é restrito.”

Divisão do trabalho na fábrica de calçados, seguindo os moldes de COSTA
(1993):

• Modelagem: Nesta fase é definido o modelo do calçado que se deseja,
testes ou simulações computadorizadas são feitos, dependendo do nível de
17

modernização da fábrica. Normalmente as empresas voltadas para o setor
externo têm um modelista, sendo que ele não cria o design do produto,
apenas segue especificações dos compradores. Há diferenças na modelagem
para mercado interno e externo. Quando se trata de mercado interno não
existe muita pesquisa de tendências e normalmente se segue o padrão
europeu de moda. Já quando se trata de mercado externo pode-se dizer que
existem três linhas que são seguidas, quando todas as características da
produção são decididas pelo importador, quando a empresa tem a
possibilidade de criar seus próprios modelos. A terceira linha é quando a
empresas que faz as duas coisas. Normalmente os modelos são baseados na
moda italiana e as empresas que criam seus modelos mantem equipes que
frequentam as feiras especializadas.
• Corte: Dependendo do nível de complexidade da fábrica e do calçado a
sola pode ser cortada também neste momento. O corte de materiais sintéticos
pode ser feito tanto manualmente quanto por maquinário especializado. No
caso do couro também o corte pode ser manual ou mecânico, porém as
máquinas são mais simples em função da irregularidade do material e um
funcionário tem que controlar diretamente o processo. Isso faz com que este
setor seja o mais bem pago da produção já que controla a matéria prima mais
cara. Muitas vezes o empregado ganha por produção para incentivar seu
trabalho a ser realizado a pleno. Normalmente os profissionais aprendem via
learning-by-doing, já que as fábricas não fornecem muito treinamento.
• Costura: Fase onde se costuram as partes entre si. As atividades deste
setor da fábrica podem ser subcontratadas para trabalhadores externos à
empresa. Nesta parte se encontra a maior dificuldade para modernização
como destaca GUY (1984, p. 10) apud COSTA (1993, p. 137) “É na seção de
costura que o conteúdo do trabalho atinge o seu nível mais elevado e é a fase
do processo de produção que continua mais difícil para a aplicação de
métodos de produção em massa”. Muito do trabalho já pode ser
automatizado. Máquinas já são utilizadas em razoável número nesta etapa da
produção. Entretanto o preço dos equipamentos é um impeditivo o que leva
ao uso de mão de obra manual e muitas vezes externa à empresa.
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• Montagem: A fase da produção onde as partes são coladas juntas
formando o calçado propriamente dito.
• Acabamento: Últimos detalhes do produto são acertados para que a
produção possa ser despachada.

Esta natureza estanque do processo produtivo calçadista cria condições para
que o trabalho possa ser separado não apenas em setores dentro de uma fábrica,
mas sim geograficamente, saindo do espaço físico da empresa.
Como destaca COSTA (1993, p. 138)
“Uma pratica comum entre as empresas de calçados brasileiras é a
subcontratação de mão-de-obra para a execução de determinadas
atividades de produção: costura do cabedal, trançado, forração dos
saltos, dentre outras. Essas tarefas são realizadas, em geral, nos
domicílios dos moradores da região onde está localizada a indústria.”

Esta “terceirização” do trabalho se torna cada vez mais atomizada. A empresa,
por exemplo, contrata uma costureira ou uma pequena empresa familiar para
realizar determinada parte do processo. O terceirizado pega a matéria prima
fornecida pela empresa leva para seu ateliê, muitas vezes na sua própria casa. Esse
contratado, por sua vez, repassa parte do trabalho para outro, assim criando uma
cadeia grande que gira em torno da produção do calçado.
O material de trabalho utilizado por esses contratados é todo próprio. Os
contratos de produção são totalmente informais, onde a costureira recebe uma
quantidade peças e se responsabiliza por entregar na data acordada. Não há
nenhum controle por parte da fábrica no processo. É interessante ressaltar que no
processo de fabricação de determinado produto, o calçado pode ir e voltar mais de
uma vez, com mais de uma parte da produção feita externamente à fábrica. A
remuneração é feita por peça, e determinada pela produtividade de um trabalhador
do setor de costura da fábrica, calculado o custo médio por peça dele se chega à
remuneração paga para o trabalhador terceirizado.
Este tipo de estratégia pode ser bastante eficiente em função da
responsabilidade pelo maquinário ser do contratado o que leva a empresa a
economizar por não precisar investir nesses equipamentos. Outro ponto que leva ao
sucesso dessa tática é a sazonalidade do mercado, o que torna mais interessante a
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subcontratação para não criar capital ocioso na fábrica nos períodos de produção
mais baixa.
Talvez a maior razão para a subcontratação seja o problema de que os setores
da fábrica não produzem ao mesmo tempo, ou seja, o ritmo em que o corte é feito é
mais rápido do que o da costura. A subcontratação vem corrigir esse gargalo, já que
a correção interna demandaria grande investimento.

2.2.2 Mão-de-obra e as características do mercado internacional

Um dos pontos mais relevantes para se caracterizar o setor calçadista é o fato
de sua produção ser muito intensiva no fator mão-de-obra.
Esse fato leva os próprios produtores a reconhecer e trabalhar com a
importância da mão-de-obra e seus custos na competitividade. Esta constatação
leva às decisões estratégicas de que tipo de produto deve ou não ser produzido
como cita COSTA (1993, p. 175)
“essa seria a situação, por exemplo, dos calçados esportivos (tênis)
cuja fabricação chega a envolver cerca de 95 operações. Por isso,
essas linhas de produtos e aquelas de baixo preço, tenderiam a ser
localizadas no Leste Asiático e em outras regiões de baixos salários e
oferta abundante de mão-de-obra.”

O peso dos custos salariais no preço final do produto entre os países
desenvolvidos e em desenvolvimento é significativo, variando entre 20 e 35% em
países como Inglaterra, Estados Unidos e Itália e ficando entre 15 e 10% nos países
asiáticos, por exemplo.
Considerando que “o padrão de competição existente no mercado de calçado,
em linhas gerais pode ser caracterizado como sendo competitivo diferenciado, pois
tanto ocorre a competição por preço, como pela diferenciação do produto” COSTA
(1993 p. 178).
É interessante caracterizarmos as indústrias de vários países para que se
conheça o mercado produtor.
A indústria italiana se caracteriza por empresas pequenas com menos de 100
empregados, assim como a indústria espanhola e a francesa. Ainda assim, a Itália
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apresenta um número maior de grandes empresas, ou seja, com número maior de
funcionários que os outros dois países.
Já a indústria calçadista portuguesa pode ser dividida em dois grupos. O
primeiro grupo constituído por empresas maiores de propriedade alemã, inglesa e de
outros países europeus. Essas empresas se caracterizam pelo grande número de
empregados e por plantas grandes. Cerca de 20% da força de trabalho do setor
está nas empresas estrangeiras, que em media tem 1000 empregados. Já o grupo
das empresas locais é baseado nas pequenas organizações com menos de 50
empregados.
Nos Estados Unidos a indústria é pequena em função da maioria absoluta do
mercado interno ser ocupado por produto importado. Porém, a indústria que existe
no EUA é concentrada em poucas empresas.
A fabricação de calçados mexicana possui um número grande de empresas,
sendo que mais de 80% delas não têm mais do que 300 funcionários. Os calçadistas
mexicanos vêm se investindo muito em tecnologia de produção para que possa
concorrer ao mercado americano.
O mercado mais importante para análise é, provavelmente, o asiático. Pode-se
analisar esse mercado dividindo-o em dois, o mercado asiático mais tradicional que
se tornou exportador paralelamente ao Brasil e o novo mercado asiático comandado
pela ascensão chinesa.
A tradicional indústria calçadista asiática pode ser dividida em dois países,
Taiwan e Coréia do Sul. A indústria taiwanesa apresenta uma característica mais
atomizada, baseada em pequenas e médias empresas. Existem algumas grandes
empresas, mas 90% da indústria é formada por pequenas fábricas. A indústria sulcoreana, diferentemente, é baseada em grandes empresas, inversamente a Taiwan,
90% do valor adicionado é formada por elas. Em termos numéricos a maioria das
empresas é pequena, mas as que mais empregam são as maiores.
Quando falamos nos novos produtores asiáticos podemos logo pensar na
China, mas além dela existem outros exportadores no setor.
A Indonésia apresenta empresas de pequeno porte que para acessar o
mercado externo tem apoio governamental e know-how estrangeiro. Mercado bem
parecido tem a Tailândia.
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A Turquia não é um mercado asiático clássico, mas tem uma produção
bastante considerável de mais de 150 milhões de pares por ano. Sua produção é
baseada em empresas muito pequenas, com menos de 10 empregados.
A China, que será abordada mais dedicamente no próximo capítulo, emprega
um número significativo de trabalhadores, mais de 3 milhões. As empresas são
normalmente grandes, com mais de 1000 empregados. Muitas dessas empresas são
estrangeiras que estão mudando seu centro produtivo para lá em função do baixo
custo da mão-de-obra.
Pode-se notar que a indústria brasileira e a de outros países que pertencem ao
mercado de baixo custo não têm muitas barreiras à entrada o que torna sua
estrutura bastante heterogênea. A permanência das indústrias no mercado e qual
região do planeta têm vantagens na exportação é definido, basicamente, pelo custo
da mão-de-obra. PERERA, KIMURA E KERR (2009 p. 6) destacam este caráter da
produção calçadista quanto “a necessidade de grande quantidade de mão-de-obra
na produção de calçados deve-se ao fato de a produção ser praticamente semiartesanal, o que a torna uma indústria em constante migração na busca de regiões
com menores custos de mão-de-obra” e também “a localização em países que
possuem abundância de mão-de-obra e ao baixo custo – fator dos mais importantes
na determinação da competitividade do setor”.

2.3 Crescimento exportador

A partir da década de 1960, com a reorganização econômica brasileira, se deu
o ingresso da indústria nacional com força no mercado mundial. Este ponto de
inflexão ocorreu em função de um aumento do tamanho médio das empresas e o
crescimento da mecanização do setor. Os moldes da indústria eram os mesmos já
existentes, mas essas mudanças trouxeram eficiência e produtividade que o setor
precisava para ser competitivo em nível internacional.
A entrada da indústria calçadista gaúcha e brasileira no mercado internacional
está muito ligada à característica do setor de ter sua produção baseada, como
destaca RUAS (1995), em mão-de-obra intensiva. GALVÃO (1999, p. 19) ressalta a
importância da indústria “altamente intensiva em mão-de-obra relativamente pouco
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especializada, ainda que passe por um processo de restruturação no sentido da
modernização tecnológica”. Isso explica a tendência de internacionalização na
produção dos anos 70 conforme CAMPOS E 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 Coreia do Sul, já no
final dos anos 1960, passassem a fabricar calçados e rapidamente
amplias sem sua participação nesse mercado.”

O setor passou a crescer fortemente como destaca COSTA E FLIGENSPAN
(1997, p. 28) “desde então o setor expandiu-se de forma acelerada. O crescimento
deu-se fundamentalmente de modo extensivo, aumentando o uso de matériasprimas, equipamentos e incorporando mão-de-obra”.
O Estado teve papel importante nessa nova fase da indústria, usando de
incentivos fiscais e crédito aos exportadores entre outras políticas que direta ou
indiretamente afetaram positivamente o setor, como destaca LAGEMANN (1986, p.
77) “exportação de couros crus por parte do Governo Federal no início da década de
70 levou a uma fase de grandes investimentos, especialmente no setor de máquinas
e equipamentos”. A política cambial teve grande importância no período como
apontado

por

COSTA

E

FLIGENSPAN

(1997)

com

o

processo

de

minidesvalorizações em 1968, que mesmo não sendo uma política para o setor
calçadista foi boa para o setor.
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Tabela 3 - Exportações Brasileiras de
Calçados 1964 – 1990

Ano Pares (mil)
1964
133
1965
303
1966
103
1967
198
1968
338
1969
1.029
1970
3.778
1971
10.442
1972
15.679
1973
21.604
1974
27.786
1975
34.663
1976
31.299
1977
24.735
1978
39.699
1979
41.881
1980
49.030
1981
69.760
1982
61.020
1983
93.439
1984
144.131
1985
132.571
1986
141.960
1987
138.646
1988
151.492
1989
160.979
1990
142.900
Fonte: SECEX/
DECEX

US$ (mil)
172
303
182
298
450
1.850
8.273
29.323
54.562
93.479
120.274
165.142
175.126
174.476
278.840
351.386
386.872
562.192
499.688
681.521
1.026.003
907.396
958.234
1.095.379
1.202.881
1.238.280
1.106.728

Preço
médio/par
(US$)
1,29
1,00
1,77
1,51
1,33
1,80
2,19
2,81
3,48
4,33
4,33
4,76
5,60
7,05
7,02
8,39
7,89
8,06
8,19
7,29
7,12
6,84
6,75
7,90
7,94
7,28
7,74

Este momento de crescimento fez com que a indústria de calçados
apresentasse um processo de concentração. Até o fim da década de 1960 as
empresas normalmente tinham menos de 500 funcionários. Em 1990 as empresas
com menos de 500 funcionários ainda eram maioria, porém 73% dos funcionários
trabalhavam em fábricas com mais de 500 empregados. Esta base exportadora da
indústria se funda principalmente no Rio Grande do Sul, mas especificamente na
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região do Vale do Rio dos Sinos, que chegou a ser responsável por 80% das
exportações de calçados do Brasil.
O mercado interno sempre foi a maior fonte de receita da indústria calçadista
brasileira como um todo, mesmo considerando-se a importância do setor externo. A
lógica se inverte quando se trata da indústria calçadista gaúcha como destacam
COSTA E FLIGENSPAN (1996), pois mais de 80% das vendas do Rio Grande do
Sul eram para o mercado externo.
O fato de o setor ser intensivo em mão-de-obra torna mais claro e fácil de
compreender essas variações de países produtores e exportadores. As mudanças
do mercado consumidor e dos fabricantes fazem com que a produção mude
geograficamente como destacam COSTA E FLIGENSPAN (1997, p. 20) “esse
comportamento nômade da indústria é o que explica a rotatividade de países
produtores-exportadores dessa mercadoria no âmbito internacional”. A base da
entrada do Brasil no mercado internacional de calçados e maior razão da
competitividade do produto exportado pelos brasileiros tem base nos custos de mãode-obra, por exemplo. As diferenças salariais são visivelmente um componente
fundamental para a competitividade. Grande parte da produção brasileira voltada
para o setor externo se baseia em calçados de baixo preço.

Tabela 4 - Custo de mão-de-obra na Produção
de Calçados em 1994
Países
US$/Hora
Itália
Espanha
Taiwan
Coreia do Sul
México
Brasil
Tailândia
China
India
Indonésia
Fonte : Revista Amanhã, n.90

13,39
8,13
3,71
2,39
1,62
0,94
0,63
0,50
0,40
0,30

Na década de 1960, quando o Brasil ingressou no mercado externo de calçado,
Taiwan e Coréia do Sul também cresciam neste mercado. Isso ocorria porque
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nesses países se pagavam baixos salários, inclusive menores que no Brasil. À
medida que o processo de industrialização ocorria as taxas salariais também iam
crescendo, isso fez com que eles perdessem competitividade no setor de calçados
intensivo em mão-de-obra no qual competiam mais fortemente. Como resultado,
muitas empresas desses dois países transferiram sua produção para países como
China e Indonésia.

COSTA (2001, p. 11) informa sobre o processo de internacionalização:
“No que tange ao desempenho bem-sucedido no início das
exportações contribuiu um conjunto de fatores que alavancaram a
produção de calçados para o exterior: movimento de países
desenvolvidos deslocando produção de calçados para regiões que
apresentavam condições mais favoráveis; uma base produtiva local
capaz de atender a uma expansão da demanda; oferta abundante e
barata de mão-de-obra; incentivos fiscais e financeiros; política
cambial de manutenção do valor da moeda brasileira; e iniciativas
locais na atração de compradores.”

COSTA (2001, p. 11) complementa

“Desde logo convém lembrar que o ingresso do Brasil no mercado
internacional de calçados ocorre a partir de um movimento em que se
desloca a produção desse bem de consumo − e de outros produtos
intensivos em mão-de-obra − dos países desenvolvidos em direção a
regiões com oferta abundante e barata de força de trabalho... Nessa
fase de prosperidade, a taxa de salários se elevou nos países
desenvolvidos encarecendo a fabricação de produtos que requeriam
elevado conteúdo de trabalho direto.”

O caráter dessa entrada no comércio internacional está marcada também na
característica do produto exportado. O calçado exportado, principalmente o gaúcho,
segue a fórmula do baixo custo sem se preocupar com a qualidade. Segundo
GORINI E SIQUEIRA (1999, p. 5) “calçados em couro representam 97% das
exportações de calçados brasileiros, graças à grande competitividade de calçados
femininos de couro de baixo/médio preço” sendo que calçados femininos de couro
são a base da indústria gaúcha como destaca COSTA (2001).
SILVESTRIN e TRICHES (2008, p. 8) ressaltam o perfil da indústria brasileira
exportadora, por consequência gaúcha, ser “condicionada pela natureza - intensivo
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em mão-de-obra -, tem como característica básica de competitividade do custo
desse fator produtivo”.
GORINI E SIQUEIRA (1999, p. 3) abordam esta situação pela perspectiva de
que “reduzidos investimentos em tecnologia e em canais de comercialização, uma
vez que as empresas domésticas somente se responsabilizam pelas funções de
compra de insumos e produção de calçados”. A tecnologia empregada no setor não
tem caráter transformador de suas características de mão-de-obra intensiva como
destaca RUAS (1995), “as inovações ocorrem em ciclos de longa duração,
geralmente sob a forma de adaptação de inovações desenvolvidas de outros
setores” o que leva o setor “a difusão de inovações na indústria de calçados...é
desenvolvimento

de

tecnológico

incremental,

ou

seja,

pequenos

avanços

localizados, em termos de processo e/ou produto”.
Em função disso, a indústria gaúcha por seu caráter fortemente exportador se
colocou em uma posição frágil em relação aos distribuidores internacionais como
destaca RUAS (1995)

“Antigos grupos de produtores do EUA e da CEE, criavam grandes
pools de importação e distribuição de calçados em seus países,
através dos quais passam a controlar seus mercados internos. Além
dos próprios canais de distribuição, esses grupos assumem a
hegemonia das atividades de Design, marketing e controle mais
amplo sobre a moda dos segmentos mais massificados. A partir deste
controle sobre aspectos nucleares do mercado mundial de calçados,
esses
grandes
compradores
e
distribuidores,
instalados
especialmente nos EUA e em alguns países europeus, passam a
deslocar-se para qualquer parte do mundo e a negociarem de forma
hegemônica com produtores locais, os modelos a serem produzidos,
o preço da compra, o tamanho dos lotes e o prazo de entrega.”

FENSTERSEIFER (1995) também destaca esse fato dizendo que os agentes
de exportação têm sua mentalidade voltada para a redução de custos não para a
qualidade, o que acaba por levar os produtores a agir da mesma maneira e também
se preocuparem basicamente com o preço. Ele também coloca que muitas
empresas, principalmente as pequenas e médias, não se preocupam em saber para
onde seu produto é vendido e como funciona o mercado, as únicas informações que
recebem são as que os agentes distribuidores passam.
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PICCININI (1995) se posiciona a respeito da vulnerabilidade da indústria
calçadista do Vale dos Sinos em função do seu destaque como grande exportador o
que o faz vulnerável em função da dependência do setor externo. GORINI e
SIQUEIRA (1999, p.3) apresentam que “desenvolvimento do produto, definição de
marca, distribuição, definição do preço final e comunicação são centralizadas nas
mãos dos clientes, formados geralmente por grandes cadeias de lojas e seus
agentes de importação” e que “2/3 do preço final do calçado, não são de
responsabilidade dos exportadores brasileiros”. NORONHA E TURCHI (2002)
destacam que mesmo com a inserção no mercado internacional os polos calçadistas
brasileiros continuam dependentes do design e do marketing do comprador externo.
CASTILHOS (2004, p. 1) coloca que “os grandes distribuidores, que constituem o elo
mais internacionalizado da cadeia calçadista - dominam o mercado mundial e
conseguem, com isso, impor preços e modelos aos fabricantes”. Em função disso,
RUAS (1995, p. 57) utiliza a figura de que e os calçados não são “vendidos” e sim
“comprados, assim o “mercado mundial de calçados a caracterizar-se, dentre outras
coisas, pela hegemonia da comercialização sobre a produção”.
A questão da dependência tem sua importância ressaltada quando se nota que
a indústria gaúcha tem como principal mercado consumidor os Estados Unidos e
com calçados de característica de baixo valor agregado, como já dito. PERERA,
KIMURA e KERR (2009) destacam o fato de o mercado americano ser o destino de
cerca de 50% do volume exportado pela indústria brasileira. GIRALDI, MACHADO
NETO e SANTOS (2005, p.10) constatam que “um aspecto preocupante nas
exportações da indústria calçadista brasileira é a excessiva dependência do
mercado norte-americano” sendo que “do total exportado no ano de 2003, US$ 1,5
bilhões, cerca de 64,2%, ou seja, US$ 995 milhões, correspondentes a cerca de
103,8 milhões de pares, foram vendidos para os Estados Unidos”.
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3. CRISE CALÇADISTA

A partir da década de 1960, principalmente com a ascensão exportadora, o
calçado passou a ser um setor importante da economia brasileira. No Rio Grande do
Sul essa importância fica ainda mais clara em função do setor ter se tornado um dos
mais fundamentais da economia do Estado. Até a década de 1990, apesar de alguns
percalços pontuais, o calçado vivia seu momento mais glorioso. Todavia dois fatores
levaram a indústria nacional a enfrentar sérios problemas: a forte entrada dos
calçados asiáticos, destacando-se os chineses, e o plano real que valorizou a
moeda nacional. Juntos, se tornaram o grande problema da indústria calçadista
nacional, principalmente daquela voltada para a exportação. A esses fatores se
soma uma preocupação específica da indústria gaúcha, o deslocamento das plantas
para o Nordeste.

3.1 Mercado asiático

Como já foi dito nesse trabalho, a partir da década de 1960 o Brasil passou a
se colocar como importante exportador de calçados. Essa relevância se deu pela
entrada do produto brasileiro no mercado europeu e principalmente estadunidense.
O nível de competição do calçado nacional se dava nos custos, ou seja, o preço final
era o fator fundamental para a competitividade, o design e marca não eram muito
relevantes para o segmento onde se inseria a produção brasileira.
Com base nessa lógica que levou ao crescimento, se apresentariam os
problemas de competividade da indústria posteriormente. Esta entrada dos asiáticos,
principalmente chinesa, no mercado internacional pode ser explicada com o mesmo
raciocínio que a entrada brasileira, como destaca PERERA, KIMURA e KERR (2009,
p.6) “partir da década de 80, a indústria caminhou em direção à China, Indonésia e
Tailândia, entre outros, com mão-de-obra abundante e de baixo-custo”. CAMPOS E
CALANDRO (2009 p. 2) colocam sobre o assunto

“A partir dos anos 1990, um novo processo de deslocamento de
plantas fabricantes de calçados teve início, com o objetivo de atender
aos requisitos de competitividade desse segmento industrial. A
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alteração no cenário dessa indústria decorre, por um lado, do notável
crescimento da produção dos países asiáticos, notadamente da
China, cuja produção cresce a taxas exponenciais, e, por outro, do
deslocamento de plantas sediadas em países fabricantes tradicionais
de calçados para essa região, em busca de menores custos de
produção.”

SILVESTRIN E TRICHES (2008, p. 5) destacam a tomada do mercado
americano pelos calçados chineses com “desempenho fez com que a China
passasse a aumentar sua participação de 45% para 63% do total das importações
norte-americanas no segmento” o que levou as exportações brasileiras de calçados
para os Estados Unidos a “proporção do total vendido para aquele país caiu de 7,1%
para 5% de 1995 para 2002”. Ainda é destacada a questão de que “a presença da
China no mercado norte-americano, contudo, não seria tão importante ao
desempenho das exportações brasileiras caso os tipos de calçados vendidos pelos
dois países fossem distintos”. SAMPAIO (2006 p. 4) coloca
“A indústria calçadista, já a partir de 1990, vinha se ressentindo da
maior exposição da economia brasileira à concorrência externa. O
setor, que foi, durante muitos anos, protegido da concorrência,
defrontou-se, a partir do início dos anos 90, com o aumento da
concorrência nos mercados externo e interno, principalmente dos
produtos oriundos dos países asiáticos.”

SAMPAIO (2006, p.4) acredita que “a conjuntura desfavorável pela qual passa
o setor calçadista é mais alarmante e de consequências mais desastrosas para o RS
do que para o Brasil, já que representa aproximadamente 13,01% das exportações
estaduais” e demonstra isso com o dado comparativo entre 2000 e 2005, “a
participação da exportação do RS no total exportado pelo Brasil era de 74,2% em
volume, caindo para 52,1% em 2005”. CAMPOS E CALANDRO (2009, p.19) notam
que “a análise da evolução do valor das exportações do Brasil e do Rio Grande do
Sul revela um comportamento diferenciado, que ilustra as dificuldades maiores
enfrentadas pelos fabricantes de calçados no Rio Grande do Sul”. CALANDRO
(2007, p. 1) também destaca
“As informações sobre o desempenho da indústria gaúcha de
calçados no período jan.-abr./07, comparadas com as de igual
período de 2006, mostram um agravamento das dificuldades
enfrentadas. Nesse período, as vendas externas, em pares e em
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valores, caíram 13,8% e 1,7% respectivamente, enquanto a produção
registrou uma drástica redução de 15%. As explicações para esses
resultados não são novas: além do excepcional crescimento da
produção e das exportações chinesas, contribuem para a crise as
condições macroeconômicas adversas.”

CASTILHOS (2004, p. 1) coloca que “No caso dos produtos de consumo de
massa, a tendência que se impõe internacionalmente é a de commoditização”,
CALANDRO (2007, p. 1) coloca sobre o assunto
“Para sobreviver nesse cenário, além das estratégias de
diversificação e ampliação dos mercados externos, algumas
empresas procuraram reposicionar seu produto: sair do segmento de
calçados padronizados e de preços baixos (commodity), para
ingressar na produção especializada em calçados de maior valor
agregado, vendidos em nichos de marca do e em volumes menores.
A implementação dessa estratégia explica o crescimento das
exportações em 2004, favorecido pelo aumento no preço médio do
calçado. Tal fato repetiu-se em 2005: queda nas quantidades e
elevação mais do que proporcional nos preços. Embora a tendência à
elevação do preço médio tenha permanecido nos dois anos
seguintes, a queda no número de pares é bem superior à variação
positiva nos preços. Esse resultado mostra o fôlego curto de uma
estratégia de recuperação e conquista de mercado baseada na
agregação de valor e na diversificação de clientes, em um ambiente
de continuada valorização da moeda nacional.”

O setor calçadista do Rio Grande do Sul se encontra em posição inferior ao
resto da indústria nacional justamente pelos argumentos que o fizeram forte, sua
base no setor exportador.

3.2 Plano Real

Durante a década de 1980 e principio da década de 1990 o Brasil passou por
um forte processo inflacionário. Na tentativa de combater os males e adquirir a
estabilidade econômica uma série de planos foram criados na década de 1980
visando à solução do problema. Usando congelamento de preços e mantendo a
natureza indexadora, esses planos falharam em seus objetivos por motivos vários
que não são o objeto de análise deste trabalho.
Em 1994 outro plano monetário foi criado, o Plano Real. Porém o Real se
diferenciava das reformas anteriores, pois propunha a desindexação da economia
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tendo como base uma reforma cambial, acompanhada do ajuste fiscal promovido
pelo Estado.
Quando do seu anúncio, o Plano Real consistia em três fases. Primeiro o
estabelecimento do equilíbrio nas contas do governo, feito com base em cortes na
proposta orçamentária para 1994. Essa medida foi importante, além dos fatores
financeiros, também para gerar a credibilidade necessária no público. Em um
segundo momento entrava em cena a URV (Unidade Real de Valor) que, em
resumo, era um super-indexador que trazia todos os valores para essa base de uma
URV absorvendo qualquer inflação. Simplificando, mesmo que o preço de um
produto subisse de 100 para 150 Cruzeiros Reais seu valor expresso em URVs
permaneceria o mesmo. Passados quatro meses da operação da URV, em 1 de
julho de 1994, o Real passou a ser emitido com a taxa de conversão de CR$ 2750
para R$ 1.
O ponto mais fundamental para o plano e também mais importante para o setor
calçadista, principalmente o exportador, mas também o de produção para consumo
interno foi a utilização da “âncora cambial”. Como destaca CORDEN (2001, p. 104),
“a ideia básica do método da âncora cambial é de que a taxa de cambio nominal
deve ancorar a taxa de inflação do país”, ou seja, o câmbio é a variável que não vai
permitir que a inflação cresça. Isso ocorre em função da moeda local ter seu valor
atrelado a uma moeda estrangeira mais estável. Os preços relativos dos países
ficam fixados, evitando a elevação dos preços que traria falta de competividade.
Com as altas taxas de juros praticadas pela política econômica, a entrada de
dólares no mercado brasileiro fez com que o câmbio apresentasse uma apreciação e
se mantivesse valorizado em relação aos níveis anteriores.
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Gráfico 1 – Taxa de câmbio R$/US$ de 1991 a 2008

Fonte: IPEADATA

Como demonstra o gráfico 1 com relação ao início de 1993 houve uma
apreciação forte da moeda nacional. Claro que se deve levar em consideração que
são duas moedas diferentes no período, mas ainda assim o dado serve de base
para perceber as dificuldades que os exportadores, setor calçadista entre eles,
enfrentaram.
Este movimento prejudicou o setor exportador que por um longo período foi
privilegiado pelas políticas governamentais que o incentivava, sendo tanto por meio
de políticas fiscais como por transferências de recursos. Essa política tinha intuito de
promover as exportações assim gerando superávit na balança comercial. Até o final
da década de 1980 essa atitude foi adotada, quando se passou a dar importância à
estabilização dos preços como principal política.
A taxa de câmbio real também enfrentou forte variação como demonstra a
tabela a seguir que apresenta essa taxa especificamente para o setor calçadista. A
apreciação da moeda nacional frente ao dólar é de 10,6% entre a média de 1994 e
dezembro de 1996. Caso se utilizasse a média dos anos de 1991 e 1992, que foram
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os anos mais favoráveis da década, como apresentam COSTA e FLIGENSPAN
(1997, p. 37), em dezembro de 1996 a apreciação alcança 30,2%.
Tabela 5 - Exportações Mensais da Indústria de Calçados Brasileira
em 1993 e 1994
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Fonte: SECEX/ DECEX

1993 (US$ mil)
1994 (US$ mil)
140.860,00
160.795,90
174.272,00
132.034,00
171.246,60
134.551,70
134.531,10
127.498,90
116.137,50
138.563,00
175.733,10
117.911,10
175.901,00
133.404,10
183.263,60
141.584,40
147.318,10
146.569,30
147.932,90
100.567,50
128.241,10
100.303,50
150.779,30
103.419,00
1.846.216,30
1.537.202,40

O fortalecimento da moeda brasileira frente à moeda norte-americana retirou
competitividade das exportações nacionais, em especial do setor calçadista. A partir
dos dados mensais das exportações brasileiras de calçados para o período de 1993
e 1994 que estão na tabela 5, nota-se que no segundo semestre do ano de criação
do Real existe uma queda de 22,3% das exportações de calçados em relação ao
mesmo período do ano anterior.
É importante notar que esse processo de queda exportadora já ocorria nos
meses anteriores ao Real, como apresentam COSTA e FLIGENSPAN (1997, p. 37):

“Com exceção de janeiro e maio, em todos os demais meses de 1994
os valores exportados foram inferiores àqueles dos meses
correspondes de 1993. Conforme pode-se calcular...nos primeiros
meses de 1993 exportou-se US$ 912,8 milhões, enquanto no mesmo
período de 1994 esses valores caíram em 11,1%, passando para
US$ para 811,3 milhões. Ocorre que a moeda nacional já vinha
sofrendo um processo de valorização real, que só foi aguçado a partir
de julho de 1994.”
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O gráfico a seguir que compara as exportações de 1993 com 1994 demonstra
exatamente os dados abordados pelos autores citados.

Gráfico 2 - Índice de taxa de câmbio real para o setor de calçados entre maio de
1994 e dezembro de 1996
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Fonte: Elaborado por COSTA e FLIGENSPAN (1997) com dados da FUNCEX
Base 100 em agosto de 94

No que tange ao mercado interno, até perto do fim da década de 1980 a
demanda era quase totalmente atendida pela produção nacional. As importações em
baixa quantidade advinham de um mercado restrito a entradas devido às barreiras
alfandegarias. Já a partir de 1990, com a abertura comercial do governo Collor
reduzem-se as barreiras tarifárias e não-tarifárias, como destaca MIRANDA (2001).
A tabela 6 demonstra o crescimento das importações após 1990.
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Tabela 6 - Importações de calçados do
Brasil de 1989 a 1995
Ano

US$ mil

1989
13.430,90
1990
25.365,40
1991
39.533,30
1992
18.149,70
1993
407.19,50
1994
88.224,60
1995
208.847,00
Fonte: COSTA e FLIGENSPAN (1997, p.39)

Entre 1993, ano anterior ao Real, e 1995, ano posterior, as importações
aumentaram mais de cinco vezes. Esse aumento se deu mais claramente no setor
de calçados esportivos, tênis, que apresentam maior valor agregado e também com
maiores grifes envolvidas. Porém no mercado de calçados mais baratos também
houve aumento de importações, principalmente dos produtores asiáticos.

3.3 Saída para o Nordeste

O movimento de saída das fábricas de calçados para o Nordeste tem sido
bastante negativo para a indústria gaúcha. Nesta seção analisaremos por que o Rio
Grande do Sul tem perdido suas empresas para outros estados.
Primeiramente, é importante ressaltar que esse movimento no espaço
geográfico da indústria não é algo novo, como se pode notar com a entrada do
próprio Brasil no mercado internacional de calçados e posteriormente da China.
Estes movimentos podem ser explicados, fundamentalmente, pela importância dos
custos de mão-de-obra, como já foi dito neste trabalho e também é colocado por
CAMPOS E CALANDRO (2009 p. 4), pois a “busca continuada por formas de
redução de custos, especialmente de custos do trabalho, ressalta o caráter trabalho
intensivo dessa indústria”.
Quando analisamos a indústria calçadista do Vale dos Sinos podemos notar
duas fases nesse movimento geográfico. A primeira fase como destacam COSTA E
FLIGENSPAN (1997, p. 52) “ocorre a partir dos anos de 1970, com expansão do
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setor decorrente de seu ingresso no mercado externo” e completam “nesta fase, a
instalação de estabelecimentos em outros municípios deve-se à necessidade de
mão-de-obra para atender o crescimento das empresas em função do aumento dos
pedidos do exterior”. No principio do crescimento da indústria, a mão-de-obra se
deslocava para os municípios onde estavam as fábricas em função das
oportunidades de trabalho. Com o crescimento desordenado das cidades, causando
problemas de infraestrutura e aumentando a força sindical nas lutas salariais as
empresas então passaram a se deslocar para outros municípios, onde a força de
trabalho fosse abundante e com menor custo.
A partir da década de 1980 podemos constatar o início da segunda fase do
deslocamento geográfico, quando as empresas passam a ir para fora das fronteiras
do Rio Grande do Sul. Esse movimento se torna mais intenso durante a década de
1990, principalmente na sua segunda metade quando as empresas passam a se
direcionar para o Nordeste brasileiro. Pode-se dizer que, fundamentalmente, essa
ida para o Nordeste se dá em função dos estímulos e facilidades que lá se
encontram, como incentivos fiscais e mão-de-obra barata entre outros, e a perda de
competividade das exportações em função das razões apontadas nas seções
anteriores.
Como colocam COSTA E FLIGENSPAN (1997), o próprio deslocamento das
empresas gaúchas para o Nordeste pode ser dividido em duas fases. A primeira
seria entre o fim da década de 1980 e o meio da década de 1990 e a segunda a
partir daí. As características dessas fases também podem ser explicadas de
maneiras diferentes: na fase inicial as empresas que se deslocaram para o Nordeste
tinham o mercado interno como seu nicho já na segunda fase as empresas
apresentavam características exportadoras.
As empresas que se deslocaram em função do mercado interno têm como
principal razão a proximidade com seu público consumidor. A presença no Nordeste
facilita a entrada do produto nesse mercado, pois permite que se adeque mais
facilmente as estratégias ao consumo local. Além disso, facilita a distribuição na
região, tornando a resposta a qualquer movimento mercadológico mais rápida do
que se a empresa estivesse no Vale do Sinos. Claro que a isso se somam os
incentivos governamentais e a mão-de-obra mais barata.

37

Quando tratamos das empresas exportadoras os motivos para saída ao
Nordeste são diferentes. Os fabricantes buscam a recuperação da competitividade
em relação ao mercado mundial. A isso se associa o fato de o Nordeste
geograficamente ser mais próximo do mercado consumidor das exportações,
Estados Unidos e Europa o que além de tornar fretes mais baratos também
proporciona mais agilidade de resposta aos pedidos.
SILVESTRIN e TRICHES (2008, p.1) ressaltam que as empresas calçadistas
gaúchas “deslocaram-se para o Nordeste em busca de incentivos fiscais, mas,
sobretudo mão-de-obra mais barata”. Isso pode estar abrindo o mercado externo,
como dizem CAMPOS E CALANDRO (2009, p.23), pois “a exportação de calçados
pelos estados da Região Nordeste, em especial o Ceará, vem acelerando-se nos
últimos anos, em consequência do aumento na produção das plantas industriais de
grande porte, em grande parte de empresas gaúchas, que lá se instalaram a partir
de meados dos anos 1990”.
Um ponto importante é a entrada dos produtores asiáticos, em especial
chineses, no mercado internacional e também no mercado interno nacional. As
importações de calçados chineses impactaram o setor calçadista como destacam
COSTA E FLIGENSPAN (1997, p. 54)
“No âmbito interno, por sua vez, as importações de calçados chineses
impactaram negativamente segmentos do setor calçadista domestico,
principalmente na faixa de calçados baratos, tipo tênis (os chamados
“congas”), comercializados basicamente no centro do País. Os efeitos
não foram maiores devido às medidas de salvaguardas adotadas pelo
governo brasileiro mediante a imposição de sobre taxas aos calçados
importados.”

Um personagem importante nesse deslocamento são os agentes de
exportação que pressionam os produtores a menores custos com a alegação de que
seus clientes exigem menores preços sob pena de os compradores mudarem suas
compras para outros países. Os produtores também tem a pressão da entrada
chinesa no segmento de calçados entre 7 e 9 dólares que era dominado pela
produção brasileira e se viu ameaçado pelos baixos custos asiáticos que vinham
conquistando este nicho.
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Chega-se à conclusão de que a redução de custos é o componente principal do
deslocamento rumo ao Nordeste, já que a indústria brasileira baseia sua
competitividade internacional em termos de preço.
Outro ponto de grande relevância para o deslocamento rumo ao Nordeste é a
questão dos incentivos dados por vários estados nordestinos, destacando Ceará e
Paraíba. COSTA E FLIGENSPAN (1997, p. 59) em seu estudo demonstram que os
estados nordestinos usam quatro tipos de incentivos. O primeiro é utilizando o ICMS
como os próprios autores explicam.

Um deles corresponde às vantagens oferecidas pelos estados no
âmbito de ICMS. Trata-se de financiar o capital fixo o capital de giro
das empresas até o limite variável (de 50% a 100%) do ICMS a ser
recolhido em projetos novos ou incremento do imposto em projetos já
existentes. Com algumas variações quanto ao limite (valor), prazo,
carência, encargos e forma de aplicação da correção monetária,
todos os estados oferecem programas semelhantes entre si e
semelhantes ao Fundo de Operação Empresa-FUNDOPEM, do Rio
Grande do Sul.

O segundo tipo de incentivo é a isenção de impostos municipais a longo prazo.
Também há o apoio de infraestrutura oferecido pelo governo do município, que
coloca a disposição tudo que é necessário para a implantação da fábrica na região.
No Rio Grande do Sul esse tipo de incentivo também foi usado, porém os governos
nordestinos se apresentaram mais flexíveis nas negociações o que pesou em seu
favor.
O terceiro tipo de incentivo concedido principalmente pelos estados da Bahia e
do Ceará consiste em um sistema de empréstimos nas condições estabelecidas
conforme explicam COSTA E FLIGENSPAN (1997, p. 60)

“(...) oferecem as empresas empréstimos automáticos que
correspondem a um percentual incidente sobre o valor FOB (Free On
Board) da exportação, concedido pelos bancos estaduais, com
recursos “a fundo perdido”, provenientes dos repasses da União
definidos constitucionalmente para os estados do Nordeste. O
empréstimo tem prazo de dez anos, com três de carência, e
apresenta a peculiaridade de normalmente ser renegociado, a fim de
que a empresa só necessite amortizar 25% do total”

39

Está modalidade é deficitária, já que é sustentada à base de recursos públicos
que não serão pagos na sua totalidade. Isso torna difícil a competição de outros
estados e é muito atrativo para as empresas.
O quarto e último tipo de incentivo usado pelos estados do Nordeste é a
isenção do Imposto de Renda. Esse benefício é negociado pela Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), e bancado pela União com base na
constituição que autoriza. Está concessão pode ser concedida por 10 anos com
possiblidade de renovação por mais 5 anos. Isso por si só já cria uma barreira difícil
de ser ultrapassada pelos estados que não podem conceder este tipo de beneficio.

3.3.1 Questão da Mão-de-obra

A questão que a maioria absoluta dos produtores aponta como fundamental
para a mudança das indústrias para o Nordeste são os custos de mão-de-obra1.
O custo salarial de um empregado no Nordeste pode ser até 60% menor do
que um funcionário no Vale do Sinos. No Nordeste a remuneração para os
trabalhadores está em torno de um salário mínimo enquanto no Rio Grande do Sul,
normalmente, varia entre 2 e 2,5 salários mínimos.
O custo do salário propriamente dito não é o único fator importante nos custos
de mão-de-obra. Os encargos sobre a folha de pagamento fazem bastante diferença
também, isso porque parte das empresas que se transferem para o Nordeste
passam a usar mão de obra cooperativada. A empresa não contrata diretamente os
trabalhadores, mas uma cooperativa de trabalhadores, ou seja, contrata outra
empresa. A remuneração dos trabalhadores passa a ser variável. O fábrica deixa de
contar com encargos de folha de pagamento, o que reduz seus custos.
O trabalho cooperativado até existe na indústria gaúcha, porém, sendo
basicamente formado por empregados que perderam seus empregos no fechamento
de alguma fábrica e se unem formando uma cooperativa de trabalhadores. Neste
ponto a situação difere do Nordeste, onde os próprios governos fomentaram o
surgimento dessas cooperativas, dando treinamento para os trabalhadores.
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Outro ponto importante é a estratégia que foi adotada no Nordeste de
pulverizar a instalação das empresas geograficamente. Isso para evitar a escassez
de mão-de-obra se muitas empresas se fixassem na mesma região territorial.
Outra razão para essa decisão é que a concentração de várias empresas
facilitaria a organização por parte dos trabalhadores para pressionar para melhores
salários e condições de trabalho. Essa fator é importante em função de no Vale do
Sinos a mão-de-obra ser sindicalizada.

3.3.2 Cadeia produtiva

Os impactos da saída para o Nordeste das fábricas de calçados se espalhou
pela cadeia que trabalha nessa produção. Neste sentido pode-se observar que os
atrativos às empresas fornecedoras da produção calçadista foram duplos. Em
primeiro lugar se observa os mesmos fatores que beneficiaram as fábricas de
calçados propriamente ditas em termos fiscais. Além disso, existe a pressão para
que esses fornecedores estejam perto geograficamente da produção do calçado.
Essa pressão intensifica-se em função da competição internacional e de baixos
custos exigir respostas rápidas em termos de produção o que leva a ser
extremamente necessário que os fornecedores estejam próximos.

3.3.2.1 Componentes

Já existiam no Nordeste empresas que fabricam componentes para calçados
em função de já haver lá indústrias calçadistas mesmo antes do começo do
processo de deslocamento. Essas fábricas atendiam, basicamente, o mercado da
região. Muitas empresas que produzem componentes se deslocaram para junto de
seus clientes principais, mas isso não é regra e outras permaneceram no Rio
Grande do Sul.
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3.3.2.2 Curtumes

O setor de curtumes a partir do final da década de 1980 enfrentou muitas
dificuldades. Com a abertura comercial e a questão do câmbio valorizado o setor
enfrentou problemas de competitividade. Isso também ocorreu em função da própria
natureza das empresas do setor que não se atualizaram tecnicamente. Essas
empresas têm caraterísticas tradicionais, de empresa familiar, o que dificulta a
atualização.
Na questão do deslocamento junto com as fábricas de calçados para o
Nordeste esse setor foi muito menos flexível que o setor de componentes, e esse
movimento não ocorreu com muita força.
Uma questão importante é que esta relocalização pode ser interessante em
função de que boa parte do produto é exportada, em função disso geograficamente
o Nordeste seria interessante, além dos incentivos para a produção que poderiam
ser utilizados. Isso poderia até aumentar a independência do setor em relação à
fabricação de calçados. Em contrapartida estas empresas tem por características
plantas de fábrica formadas por estruturas pesadas o que restringe as possibilidades
de relocalização.

3.3.2.3 Máquinas e equipamentos para calçados.

Este setor se encontra em situação mais difícil em relação ao outros dois. Isso
ocorre em função de que, além da abertura comercial e do cambio favorável às
importações, a incerteza sobre as condições da indústria calçadista comprometem
as decisões de novos investimentos.
A crise no setor calçadista também é um fator problemático para as empresas
produtoras de máquinas também em outro sentido, já que leva a um excedente de
oferta. Outra situação é a vantagem que as máquinas estrangeiras apresentam
vantagens nas condições de venda em relação ao produto nacional.
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4. INFORMAÇÕES SOBRE PAROBÉ

4.1 História de Parobé

Por volta de 1830, o local onde hoje fica o município era conhecido como
“grande fazenda”. Poucos anos mais tarde esse lugar foi colonizado por imigrantes
alemães, que se estabeleceram em pequenas propriedades. Foi em 1903, quando
uma pequena estação do trem da Viação Férrea do Rio Grande do Sul foi construída
ali, que a localidade passou a ser conhecida como Parobé, nome dado em
homenagem ao então secretário de obras do governo do Estado Engenheiro João
Pereira Parobé.
A estação se tornou um ponto de concentração maior de moradores que até
então viviam em suas propriedades rurais, formando assim uma área mais urbana.
Já em 1908 o Intendente Diniz Martins Rangel assinou o Ato nº 110.05.03, criando o
Distrito de Parobé, ligado ao município de Taquara.
Até a década de 40 a economia da localidade era basicamente composta pela
produção de mandioca, cujo produto beneficiado era a farinha. Com a crise dessa
produção grupos compostos principalmente pelos filhos dos colonos se arriscam a
criar as primeiras indústrias no local. Dessa forma, em 1943 surge uma fábrica de
massas e biscoitos e logo, em 1944, surge a primeira fábrica de calçados, que viria
ser o grande setor industrial da região.
Na década de 70 o início das exportações provoca a reestruturação das
pequenas fábricas. A tendência de concentração e o crescimento apresentado pela
indústria calçadista no Vale dos Sinos, destaca SCHNEIDER (2004), com um forte
aumento da capacidade produtiva no período entre 1970 e 1985 provoca forte fluxo
migratório para a região. As taxas de crescimento populacional da região foram
muito maiores que a evolução demográfica da população do Estado. Esta
concentração em áreas industriais provocou várias emancipações como a de
Parobé. COSTA (2001, p. 9) afirma que
“no início da fase exportadora houve uma expansão extensiva do
setor a partir dos municípios tradicionais vinculados a essa atividade:
Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha, Campo Bom,
Sapiranga, Taquara, Três Coroas, Rolante e Igrejinha; além da
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política de atração de mão-de-obra de outras regiões do estado do
Rio Grande do Sul mediante campanhas realizadas por empresas,
com apoio de prefeituras locais”.

Em função disso em 1981 foi formada a Comissão de Emancipação de Parobé.
No dia 16 de Dezembro de 1981, o Governado Amaral de Souza, assinou a Lei nº
7574, autorizando a consulta plebiscitária e no dia 1º de Maio de 1982, o mesmo
governador assinou a Lei nº 7646 autorizando a criação do Município de Parobé.

4.2 Dados do município

O município de Parobé se localiza na região Mesorregião Metropolitana de
Porto Alegre, mais especificamente na Microrregião Porto Alegre. A distância à
capital é de 69 quilômetros.
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Seus municípios vizinhos são Igrejinha (a norte), Taquara (a leste e sul),
Araricá (a oeste) e Nova Hartz (a oeste). O acesso ao município pode ser feito
através das rodovias RS 115 e RS 239, sendo a segunda rota de quem sai da
capital. O município está localizado a uma altitude de 133 metros acima do nível do
mar. A área em quilômetros quadrados é 109.
4.3 População
Quando ocorreu a emancipação do município em 1982 a população de Parobé
era de 13.969 habitantes como demonstra a Tabela 7. O crescimento populacional
nos primeiros anos é sensível como se pode observar nos primeiros quinze anos do
município, entre 1982 e 1999, quando a população cresceu mais de 200%. Esse
crescimento se confunde com o crescimento da indústria do calçado local e sua
necessidade de mão-de-obra o que levou a um forte fluxo migratório para o
município.
Tabela 7 - Evolução populacional de Parobé (1982-2008)
Parobé
População

1982

1987

1992

1997

2002

2008

13.969

24.049

33.698

42.371

46.002

49.198

Fonte: FEE

Nos últimos dez anos a população não aumentou a taxas tão expressivas como
demonstra a Tabela 8. A diferença entre a quantidade do aumento reside no fato de
as migrações não existirem em grande escala como na década de 1980,
principalmente, e na década 1990, o que leva a uma diminuição no ritmo de
aumento da população.
Tabela 8 - População de Parobé (2001-2010)
Ano

2001

2002

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2010

População 45402 46002 46581 47145 47693 48713 49819 50648 51502
Fonte: FEE
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A taxa de urbanização demonstra como a população é voltada para a indústria,
94,4% dos habitantes viviam em meio urbano no ano de 2010.
Já a pirâmide etária abaixo não se diferencia muito das médias do país e do
Estado.

Gráfico 3 – Pirâmide etária de Parobé

Fonte: Portal Federativo
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5. ANÁLISE DE DADOS
5.1 Metodologia
Em sua parte de análise de indicadores e dados socioeconômicos este trabalho
usará como metodologia apresentar a comparação de dados partindo do ano de
2002 indo até o ano de 2008. Os motivos para essa escolha são os seguintes.
Inicialmente, o ponto de inflexão da importância da indústria calçadista se dá
exatamente nesse período, como será visto na análise dos indicadores econômicos,
o que torna esse período suficiente para apresentar a situação de Parobé e
demonstrar o que o trabalho deseja. Além disso, alguns dados estavam disponíveis
para anos posteriores a 2008, porém, para fins comparativos se considera mais
conveniente que todos os dados apresentassem o mesmo intervalo. Alguns dados
não estavam disponíveis no período de análise então foi usado um critério arbitrário
à medida que eram relevantes ao tema.
5.2 Índices socioeconômicos
Em termos de índices, o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é o mais
aceito para se medir o bem-estar de determinada população, por isso será
apresentado para a análise de Parobé. Entretanto, para os municípios brasileiros
seu calculo mais atual é do ano 2000, então para que as análises não fiquem
defasadas se usou também o IDESE (Índice de Desenvolvimento Socioeconômico)
calculado pela Fundação de Economia e Estatística (FEE) para o Estado do Rio
Grande do Sul.
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Tabela 9 - Evolução do IDH de Parobé (1991-2000)
1991

IDH Parobé
IDH

2000

0.718

0.786

IDH Longevidade

0.71

0.775

IDH Educação

0.78

0.895

0.665

0.689

IDH Renda

FONTE: Pnud (Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento)

Segundo os critérios do IDH, tanto o 0.718 do ano de 1991, quanto o 0.786 do
ano 2000 são classificados como médio. Mas pode se notar uma evolução do índice
do município, impulsionado principalmente pelo item educação, que agora está
muito mais próximo de 0.8, um índice classificado como elevado. Mesmo com essa
evolução o município está apenas na 919ª colocação no Brasil e sua comparação
com o IDH do Estado do Rio Grande Sul, que é 0.814, mostra que a situação não é
relativamente boa. Outro dado que demonstra isso é a comparação de seu IDH com
seus municípios vizinhos.

Tabela 10 - Comparação de Parobé com municípios vizinhos (1991-2000)
IDH

1991

2000

Nova Hartz

0.709

0.796

Araricá

0.709

0.784

Igrejinha

0.763

0.822

Taquara

0.77

0.819

Parobé

0.718

0.786

FONTE: Pnud (Programa das Nações Unidas Para o
Desenvolvimento)
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O IDH de Parobé só é mais alto que o de Araricá, ficando bem atrás,
principalmente, de Taquara e Igrejinha.
Os indicadores de Parobé no IDESE não são melhores. Em 2008 o município
ocupava apenas a 241ª colocação entre os 496 municípios estudados. A seguir
temos uma tabela mostrando os números absolutos do índice e também a posição
do município no Estado ano a ano.

Tabela 11 - Evolução do IDESE de Parobé e posição no Estado (20022008)
2002
IDESE
IDESE Educação

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0,697

188º

0,696

215º

0,691

225º

0,687

215º

0,69

229º

0,7008

230º

0,6998

241º

0,8382

268º

0,8445

271º

0,8444

266º

0,8416

270º

0,8432

273º

0,8362

320º

0,8370

318º

0,8780

106º

0,8689

137º

0,4637

142º

0,6297

410º

IDESE Saúde
IDESE Saneamento e
Domicílios

0,8596

233º

0,8594

211º

0,8466

292º

0,8425

361º

0,8555

271º

0,4614

139º

0,4625

139º

0,4629

140º

0,4632

142º

0,4639

142º

IDESE Renda

0,6279

263º

0,6191

343º

0,6098

352º

0,6026

336º

0,5962

401º

0,4639
0,6252

142º
398º

FONTE: FEE/Centro de Informações Estatísticas.

A tabela nos mostra que o município está caindo no ranking do estado. A
variação da 188ª posição para 241ª no intervalo de sete anos mostra que
comparativamente com os outros municípios do estado Parobé está perdendo. Além
do índice em si, podemos ver que Parobé está pior em todos os campos de análise
que compõem o IDESE, pois comparando 2002 com 2008, o município perdeu
posição em todos os aspectos analisados, exceto saúde. O destaque maior é o
IDESE Renda do município que perdeu cento trinta e oito posições caindo de 263º
para 410º, estando entre os cem piores do estado. Essa queda continua em termos
comparativos, mesmo que em termos absolutos não se apresente.
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Gráfico 4 - Participação percentual no VAB total por setor (2002-2008)
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Fonte: Elaboração própria, dados FEE

Um ponto importante para entender por que o gráfico anterior é tão alarmante é
notar que não foram os valores do VAB em termos absolutos que subiram, ou o VAB
de serviços que cresceu, mas sim os VAB industrial e total caíram no período. Para
dar noção a esse impacto a seguir será apresentada uma série do VAB em valores
de 2008.
Tabela 12 - VAB a preços de 2008 (2002-2008)

Parobé (R$ mil)
VAB Total
VAB Industrial
VAB Agropecuária
VAB Serviços

2002

FONTE:

FEE/Núcleo de Contabilidade Social.

563078,75
302591,07

2003
494556,54
242759,3

2004
473525,91
234670,44

2005
495580,96
226639,56

2006

2007

2008

470512,69

470359,03

434768,99

191946,32

179062,54

161090,13
3957,413
269721,44

5536,6582

5238,0736

5396,5667

4420,3755

4877,232

3670,5995

254951,02

246559,17

233458,9

264521,02

273689,13

287625,89

IBGE/Departamento de Contas Nacionais.
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Gráfico 5 – Evolução do VAB em Parobé (2002-2008)
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Fonte: Elaboração própria, dados FEE

No período de 2002 a 2008 o VAB total de Parobé caiu 22,78%. Essa baixa tem
razão na queda do VAB Industrial já que o VAB de Serviços não só não reduziu
como cresceu levemente, 5,79%. O VAB industrial caiu drasticamente durante o
período em análise: 46,76%. Este decréscimo está diretamente ligado ao setor
calçadista, já que a indústria do calçado representa mais de 95% da atividade
realizada pelo município.
O ponto mais fundamental do gráfico acima é percebido no ano de 2003
quando se dá o ponto de inflexão dos setores econômicos do município. Neste
momento o setor industrial deixa de ser o mais importante para a economia
parobeense e o setor de serviços toma seu lugar.
O PIB per capita é um indicador interessante sobre o estado do município
economicamente. No caso de Parobé nota-se a queda no gráfico abaixo.
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Gráfico 6 - PIB Per Capita em R$ à valores de 2008
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Fonte: Elaboração própria, dados FEE

5.3 Comércio
O município de Parobé tem por característica saídas comerciais que são na sua
maioria dentro do Estado como demonstra o Gráfico 7.
Gráfico 7 – Participação percentual das saídas comerciais de Parobé de 2002 a
2008
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Fonte: Elaboração própria, dados SEFAZ/RS

Com exceção do ano de 2002 nos demais anos analisados as saídas dentro do
Estado se mostraram as mais importantes para o município. Em média o comércio
intraestadual foi responsável por 54% das saídas do município no período. As
saídas para outros estados contribuíram com 36,73% do total. Para completar, o
comércio exterior participou com 9,27% do valor, em média.
O dado que mais chama a atenção no Gráfico 7 é a queda de participação das
exportações nas saídas totais. O dado fica mais claro no Gráfico 8 que apresenta a
curva de queda percentual das exportações.

Gráfico 8 - Participação das Exportações nas saídas comerciais de
Parobé (2002-2008)
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Fonte: Elaboração própria, dados SEFAZ/RS

Em 2002 as vendas externas eram responsáveis por 14,94% do valor total. Em 2003
esse número caiu para 12,79%,em 2005 para 9,09% e em 2007 para 5,46%. Em
2008 a participação ficou em 4,87%, ou seja, menos de um terço do valor
participação de 2002. Essa queda significativa em um período de sete anos se torna
mais alarmante quando analisamos os valores monetários.

53

Tabela 13 – Saídas comerciais de Parobé. (2002-2008)
Ano
Saídas no Estado (R$)
Saídas Outros Estados (R$) Saídas Exterior (R$) Saídas Totais (R$)
2002
632.617.012
694.198.081
233.114.909
1.559.930.003
2003
841.973.188
526.795.641
200.687.088
1.569.455.917
2004
770.113.397
498.893.755
152.151.764
1.421.158.916
2005
784.977.621
498.228.689
128.262.812
1.411.469.122
2006
716.620.478
403.310.867
84.707.225
1.204.638.571
2007
705.679.126
433.474.154
65.739.774
1.204.893.054
2008
633.539.457
443.821.152
55.142.021
1.132.502.630
Fonte: SEFAZ/RS - Valores com Base em 2008 pelo IGP-DI

Pode-se notar que ocorre queda em termos absolutos em todas as variáveis.
As saídas totais caíram 27,4% entre 2002 e 2008, sendo que em todos os anos
ocorreu queda em relação ao ano anterior.
A tendência de queda, como se pode notar pela tabela 13, está em todos os
tipos de saídas do município. Se considerarmos que em 2002 cerca de 97% das
saídas tiveram alguma ligação com o setor calçadista pode-se perceber que o
problema é permanente.

5.4 Questão tributária

O setor calçadista tem, claramente, grande importância para o munícipio de
Parobé. Esta importância pode ser demonstrada de varias maneiras. Para chamar a
atenção para este fato pode-se constatar a importância da indústria de
transformação no VAF (Valor Adicionado Fiscal).
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Tabela 14 – Divisão setorial do VAF de Parobé (2002-2008)

Setores
Econômicos
Produção e
Extração Mineral
Indústria Extrativa
Mineral
Indústria de
Transformação
Indústria de
Beneficiamento
Indústria de
Montagem
Indústria de
Acondicionamento
Comércio
Atacadista
Comércio
Varejista
Serviços e Outros

2002

2003

2004

2005

48.718,95

371.540,92

473.279,70

149.154,85

1.401.833,79

307.517,58

1.338.471,01

943.990,00

914.629,08

997.712,59

713.611,46

1.244.533,29

1.524.449,05

281.231,24

226.085.568,78

219.082.226,37

235.603.780,09

243.703.985,74

246.142.291,67

294.442.219,39

236.746.170,85

15.153.098,96

22.292.845,35

20.053.438,19

24.216.887,92

25.096.544,52

22.504.960,75

17.350.023,48

-

Valor Adicionado

-

-

2006

-

2007

-

2008

-

-

39.986,52

57.258,75

44.971,35

67.090,54

69.371,46

87.310,18

43.817,18

7.774.949,80

(4.007.161,30)

(503.757,44)

5.340.469,98

19.743.615,93

18.267.972,69

21.227.696,27

17.492.821,20

18.130.248,81

22.124.382,12

23.084.528,88

24.794.584,93

31.222.220,13

41.071.958,00

34.021.320,06

39.926.985,85

42.198.179,15

48.648.418,93

24.261.049,33

27.372.885,07

28.528.994,72

301.560.454,27

296.768.573,83

320.991.985,75

345.924.148,30

342.753.824,92

395.729.534,84

346.588.362,75

Fonte: SEFAZ/RS

A tabela 14 mostra a importância da indústria de transformação na formação do
VAF, em 2002 esse setor era responsável por 74,97% do valor. Essa participação
vem caindo, 73,82% em 2003, 73,39% em 2004, 70,45% em 2005 e 71,81 em 2006.
Em 2007 o dado apresenta uma elevação para patamares semelhantes a 2002,
74,44%, mas não se manteve, pois em 2008 caiu para 68,30%.
Gráfico 9 - Participação da Indústria de Transformação no VAF (2002-2008)
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Fonte: Elaboração Própria, dados SEFAZ

5.5 Contas públicas
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Para a análise deste trabalho usaremos as receitas do munícipio para
demonstrar os impactos do setor calçadista diretamente nas contas publicas. É
preciso destacar que as receitas públicas se dividem em dois tipos, Receitas
Correntes e de Capital. As Receitas Correntes são aquelas destinadas para atender
as despesas correntes, isto é, são as utilizadas para a manutenção e funcionamento
dos serviços públicos em geral. As Receitas de Capital, por sua vez, são aquelas
destinadas a atender as despesas classificáveis como de capital, isto é, despesas
tanto da Administração Direta, quanto Indireta, com a intenção de adquirir ou
constituir que contribuirão para a produção ou geração de novos bens e serviços.
A tabela a seguir mostra as receitas arrecadadas entre 2002 e 2008 com suas
respectivas fontes.

Tabela 15 - Receita Arrecadada em valores de 2008 (2002-2008)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

( + ) Receita Corrente 29.299.076,09 31.499.071,49 30.719.130,19 35.878.331,82 38.339.485,08 42.810.683,54 40.857.058,85
1.1 Receita Tributária

2.159.646,06

1.978.495,18

2.094.340,42

2.395.832,14

2.525.151,86

2.599.973,44

2.659.535,91

1.2 Receita de Contribuições

0

1.496.696,57

2.183.544,78

1.774.032,61

3.365.873,42

2.507.375,87

2.226.048,14

1.3 Receita Patrimonial

61.679,66

327.555,17

353.480,00

1.057.888,62

1.486.586,66

1.694.815,81

1.940.297,56

1.4 Receita Agropecuária

9.410,62

0

0

0

0

0

0

1.5 Receita Industrial

385,11275

0

0

0

0

0

0

1.6 Receita de Serviços

0

15.156,76

20.988,45

33.023,52

14.601,09

4.472.121,04

94.852,70

1.7 Transferências Correntes 25.876.318,75 26.729.742,88 25.179.225,07 29.823.326,47 30.360.710,04 31.011.618,22 33.162.428,95
1.9 Outras Receitas Correntes

1.191.635,90

951.424,93

799.555,79

794.228,46

586.562,01

524.779,16

773.895,59

( + ) Receita de Capital

119.192,40

489.244,06

428.437,97

123.102,63

4.047.901,20

2.376.066,34

4.246.502,26

2.1 Operações de Crédito

55.414,00

454.493,32

246.317,39

0

0

922.141,49

70.739,80

2.2 Alienação de Bens

0

20.735,52

7.268,84

281,5305254

0

0

593.900,03

2.3 Amortização de Empréstimos

0

0

0

0

0

0

0

2.4 Transferências de Capital

33.829,84

14.015,22

174.851,74

122.821,10

4.047.901,20

1.453.924,85

3.581.862,43

2.5 Outras Receitas de Capital

0

0

0

0

0

0

0

Receita Total Arrecadada 29.418.268,49 31.988.315,55 31.147.568,16 36.001.434,45 42.387.386,28 45.186.749,88 45.103.561,11

Fonte: STN

Conforme é possível verificar na tabela acima, as Receitas Correntes do
município

apresentaram

um

comportamento

de

crescimento,

puxado,
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principalmente, pelas Transferências Correntes, seguidas de longe, pelas Receitas
Tributárias, de Contribuições e Patrimoniais.
O Gráfico 10 a seguir apresenta as quatro principais fontes de Receita
Corrente, a partir de suas participações no total da Receita Arrecadada pelo
Município, para cada ano analisado. Como se pode observar, embora as
transferências correntes sejam a principal fonte de receita do município, a sua
participação possui tendência de queda da participação. No ano de 2002 essa
participação era de 88,31%, em 2003 84,85%, em 2004 81,96%, em 2005 83,12%,
em 2006 79,18. No ano de 2007 chegou a seu nível mais baixo nos anos estudados,
72,43% se recuperando parcialmente em 2008 quando sua importância atingiu
81,16%.
Além disso, o gráfico demonstra certa estabilidade, quanto às receitas
tributárias e de contribuições, que giram em torno de 6% a 7,5% e 4,75% a 7,5%,
respectivamente.

Gráfico 10 – Divisão percentual das receitas correntes (2002-2008)
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Fonte: Elaboração própria, dados STN

No que diz respeito às Receitas Patrimoniais, apresentam um
comportamento ascendente, tanto em valores, quanto em participação da
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Receita Corrente, e sua origem é quase que exclusivamente de valores
mobiliários, derivado de aplicações financeiras.
Embora a Receita de Serviços não tenha sido alvo de análise no gráfico
anterior, uma vez que não representa uma participação expressiva no total
arrecadado pelo Município, verifica-se que no ano de 2007, ela se elevou
muito, isto se originou de serviços administrativos, em especial, Serviços
Bancários.

5.5.1 Receita tributária

As receitas tributárias são aquelas arrecadadas diretamente pelo município.
Como demonstra a tabela 16 elas não são tão relevantes para o município no total
das receitas. Essas receitas podem ser divididas em três tipos: impostos, taxas e
contribuições de melhoria.

Tabela 16 - Receita Tributária (2002-2008)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Receita Tributária

2.159.646,06 1.978.495,18 2.094.340,42 2.395.832,14 2.525.151,86 2.599.973,44 2.659.535,91

Impostos

1.867.302,35 1.763.295,25 1.743.439,21 1.963.598,73 2.116.652,54 2.207.521,85 2.240.696,92

IPTU

781.586,33

802.563,47

571.997,00

764.434,87

912.995,12

772.005,83

787.387,60

ITBI

234.134,69

214.502,62

192.265,72

248.619,62

219.872,90

272.679,59

332.505,81

ISSQN

851.581,34

746.229,16

836.782,98

950.544,24

983.784,52 1.132.294,94 1.120.803,51

TAXAS

292.343,71

215.199,93

350.901,21

432.233,42

408.499,31

392.451,60

418.838,99

Poder de Polícia

109.037,74

122.541,07

191.102,96

236.119,68

224.063,63

230.312,75

223.757,11

Prestação de Serviços

183.305,97

92.658,87

159.798,25

196.113,73

184.435,68

162.138,85

195.081,88

0

0

0

0

0

0

0

Contribuição de Melhorias

Fonte: STN
Valores de 2008

Conforme se verifica na Tabela 16, os impostos são o principal componente da
Receita Tributária, embora, ressalta-se, que os valores das taxas, ao longo do
período analisado, possuem tendência de crescimento.
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Dado que são os Impostos o componente de maior peso nas receitas
tributárias é, nele que se concentrará nosso foco.
Dentre os Impostos Municipais, o ISSQN (ISS), imposto sobre serviços, é o
que possui maior importância, tanto em termos de valores nominais, quanto em
participação relativa. Isto ocorre, porque o município de Parobé enquanto voltado
para o setor de calçados, ao qual está ligada uma grande quantidade de empresas
prestadoras de serviços, terceirizados, o que explica o fato do ISSQN figurar como
principal tributo municipal. Verifica-se que o ISSQN representou no ano de 2008, por
exemplo, exatos 50,00% da receita tributária municipal.
Como já se comentou, as receitas tributárias não apresentam grande peso no
total das receitas, já que os maiores impostos com maior produtividade são
estaduais e federais.

5.5.2 Transferências correntes

Como informado anteriormente, as transferências correntes são as maiores
fontes das receitas arrecadadas pelo município, representando no ano de 2008 um
percentual de 73,53%.
As transferências correntes podem ser tanto intergovernamentais, no caso do
município, advindas da União e Estado, como multigovernamentais, de instituições
privados, do exterior.
Antes de iniciarmos as análises que competem a tal conta, uma observação se
faz necessário. Ocorre que o presente trabalho não inclui dentre suas análises as
receitas

provenientes

das

Transferências

multigovernamentais

do

FUNDEF/FUNDEB para evitar a apuração de receitas em duplicidade, uma vez que,
tal fundo é constituído a partir de deduções sobre algumas receitas correntes, como,
por exemplo, seus tributos e as transferências.
A Tabela 17 nos relaciona as transferências correntes do Município, em
especial, as realizadas pela União e pelo Estado do Rio Grande do Sul.
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Tabela 17 - Transferências Correntes (2002-2008)
2002
Transferências de
Correntes

2003

2004

2005

2006

2007

2008

25.876.318,75 26.729.742,88 25.179.225,07 29.823.326,47 30.360.710,04 31.011.618,22 33.162.428,95

Transferências
Intergovernamentais da
União
Cota-Parte – FPM

11.420.912,96

11.206.012,44

12.094.489,86

15.485.299,04

17.019.402,34

18.586.832,78

18.663.826,66

8.754.692,66

8.480.286,30

8.385.102,62

11.292.837,42

11.999.269,35

13.488.995,07

13.911.895,36

20.968,62

11.864,07

8.203,04

9.814,95

5.135,64

12.262,00

7.132,32

0

0

0

0

0

0

0

Lei Kandir (LC87/96)

728.300,59

700.932,46

399.522,49

349.158,56

109.735,52

166.049,19

146.108,41

IRRF

422.180,62

470.604,63

578.249,69

495.286,24

571.157,85

636.944,94

650.951,98

Comp. Extrativismo Mineral

412,840868

2.799,65

13.438,61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.678,30

10.777,17

73.799,93

92.237,67

94.213,86

126.498,09

122.613,65

82.883,68

185.536,73

926.384,10

1.065.262,37

1.280.594,16

1.428.921,07

1.750.372,99

2.191.381,66

1.918.106,09

Imposto Territorial Rural (ITR)
Cota IOF Ouro

Cota-Parte CEFM
Cota Petróleo
SUS União
FNAS

0

32.560,16

31.625,68

12.882,51

434.098,49

86.263,28

78.697,41

FNDE

368.522,09

349.465,14

1.224.391,82

1.651.376,77

1.935.391,32

1.836.827,02

1.581.202,65

0

0

0

6.947,36

8.031,92

0

0

Outras Trasnf. Unilaterais de
Comp. Finaneira
Demais Transferências

125.651,51

0

79.147,89

111.576,07

83.595,60

78.547,63

173.418,54

Transferências
Intergovernamentais do
Estado

14.455.405,79

15.523.730,43

12.999.947,11

13.804.340,88

12.091.028,08

11.998.991,62

13.388.522,05

Cota-Parte ICMS

12.404.053,43

12.937.229,70

11.197.466,71

11.426.216,72

10.409.777,23

10.064.596,53

11.033.837,71

Cota-Parte IPVA

1.036.127,37

1.126.712,25

1.119.429,57

1.372.227,39

1.182.925,48

1.173.906,27

1.647.254,52

0

403.745,48

320.154,78

313.513,50

303.165,89

279.694,04

319.555,33

IPI Exportação
Cota Cide

0

0

93.097,31

152.350,52

115.128,67

81.629,41

70.778,72

Cota Salário Educação

524.534,35

681.429,99

0

0

0

0

0

SUS Estado

268.762,49

185.049,27

0

0

0

0

0

0

0

78.719,50

0

60.304,89

0

305.636,18

221.928,15

189.563,74

191.079,23

540.032,76

19.725,92

399.165,37

11.459,59

0

0

84.788,11

533.686,54

1.250.279,62

425.793,83

1.110.080,24

Transf. Est. Saúde Fundo
Outras Transferências
Estaduais
Outras Transferências

Fonte: STN

A observação mais importante para interesse deste trabalho é referente à
mudança dentro das Transferências Correntes. Houve uma modificação na estrutura
das transferências correntes, pois ao longo dos anos, as transferências da União
ultrapassaram as do Estado como maior origem de recursos para o Município de
Parobé, conforme demonstra o Gráfico 11 que segue.
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Gráfico 11 - Transferências Correntes da União e do Estado (2002-2008)

20.000.000,00
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00

União
Estado

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fonte: Elaboração própria, dados STN

Esta mudança do perfil nas Transferências Correntes, que se verificou a partir
do ano de 2005, ocorreu em função de ter ocorrido por parte da União um maior
repasse a título de SUS, FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)
e a Cota – Parte FPM, quando comparados com os valores de 2002 e 2003,
principalmente. Isso não ocorreu nas transferências do Estado, pois se analisarmos,
por exemplo, o ICMS, que é a maior transferência do Governo Estadual, essa caiu
11,05% entre 2002 e 2008 em valores constantes de 2008. Enquanto isso, a CotaParte FPM, para o mesmo período, aumentou 58,90% também em valores
constantes para 2008.
A Cota-Parte FPM (Fundo de Participação dos Municípios) é distribuída aos
Municípios, utilizando como critério o número de habitantes, a partir de um
percentual fixo destinado a cada Estado, sendo esse percentual no caso do Rio
Grande do Sul de 7,30%. Os valores a título de FPE, para os estados, e FPM, para
os municípios, transferidos pela União, contem em sua base de calculo o Imposto de
Renda e o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).
Entretanto, cabe salientar que ambos Impostos Federais foram utilizados como
medidas para combater da crise financeira, seja o IRRF, via aumento do número de
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alíquotas, quanto o IPI via sua isenção em carros e eletrodomésticos, logo, tais
medidas refletiram nos orçamentos dos municípios para o próximo ano.
O

Gráfico 12 apresenta a evolução da

participação

das principais

transferências individuais, tanto da União, quanto do Estado, no total das
transferências correntes.

Gráfico 12 - Principais Transferências Correntes (2002-2008)
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Primeiramente, o Gráfico acima ilustra a constatação anteriormente referida,
sobre a mudança no perfil das transferências correntes, principalmente, quanto a
Cota-Parte FPM e o ICMS.
Mas, além disso, o que destacamos é a queda da receita proveniente da Lei
Kandir (Lei 87/1996). A Lei Kandir nada mais é do que um Fundo de Compensação
de Exportações, uma vez que, tal Lei Complementar, isentou de ICMS, produtos e
serviços destinados à exportação, inclusive Produtos Primários e Produtos
Semielaborados. Originalmente os valores da Lei Kandir passavam pelo Estado,
posteriormente passaram a ingressar em diretamente pela União, cabendo ao
Estado informar o valor do ICMS não arrecadado e parcela de compensação de
cada um dos municípios.
5.5.3 Cota-Parte ICMS
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A Cota Parte ICMS é uma das Transferências Intergovernamentais, no caso
específico, realizada pelo Governo Estadual, destinada aos Municípios.
A Cota-Parte ICMS resulta do imposto sobre a circulação de mercadorias e
serviços, neste último, enquadrando os serviços de Comunicação e Transporte
Intermunicipal e interestadual. A distribuição de 25% do ICMS total arrecadados pelo
Estado aos Municípios ocorreu com base em critérios diversos, com diferentes
percentuais de participação, os quais estão relacionados na Tabela 18 que segue.

Tabela 18 - Critérios ICMS
Descrição
(%)

Valor Adicionado Fiscal (VAF) 75,00
População
7,00
Área Calculada
7,00
N° Propriedades Rurais
5,00
Produtividade Primária
3,50
Inv. Mortalidade Infantil
1,00
Evasão Escolar
1,00
Parceria
0,50

Conforme se verifica na Tabela acima, os critérios de distribuição do ICMS aos
Municípios congregam diversas áreas, como: Saúde, Educação, Economia, entre
outras, lembrando que está em mudança atualmente a sistemática pela substituição
dos índices do inverso da mortalidade infantil e do inverso da evasão escolar pelo
inverso do valor adicionado fiscal per capita.
O maior peso na distribuição do ICMS é do Valor Adicionado Fiscal (VAF). O
VAF corresponde às diferenças entre as saídas e entradas de mercadorias e
serviços realizados pelos contribuintes do ICMS num determinado município, ou
seja, é a variável que identifica o comportamento econômico dos setores submetidos
ao imposto. Este dado está disponível na tabela 14, que apresenta os valores do
VAF. Entretanto é com base no percentual do VAF do município em relação ao
Estado que a quantidade dos repasses é calculada, a participação de Parobé no
total do Rio Grande do Sul vem caindo.
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6. SAÍDA DA AZALEIA

A fábrica da Azaleia foi a mais importante no desenvolvimento de Parobé.
Fundada no dia dois de dezembro de 1958 por Arnaldo Luiz de Paula, Nelson Lauck
e Arnildo Lauck, a empresa cresceu baseada na produção e tem sua sede em
Parobé tornou-se símbolo do município gaúcho.
Desde a década de 1990 a Azaleia, como parte do grupo Vulcabrás/Azaleia
começou seu processo de expansão, abrindo filiais tanto no Nordeste do Brasil como
no exterior, mais especificamente na Argentina. Nos anos 2000 o processo de
deslocamento da produção e das plantas produtivas para o Nordeste se intensificou.
A produção no Rio Grande do Sul foi sendo diminuída.
Em 2009 o processo de encerramento da produção na unidade de Parobé
começou a ser realizado com a demissão de 600 funcionários como destaca o site
do Jornal Zero Hora no dia 23 de julho de 2009, “A Vulcabras/Azaleia vai demitir 600
pessoas em Parobé, no Vale do Paranhana. Cerca de 80 funcionários já teriam sido
dispensados ontem. As demissões devem continuar hoje. A partir de agosto, a
fábrica de calçados deverá produzir em apenas um turno. Atualmente, são dois”.
Naquele mesmo ano o corte de funcionários já chegava a 1.500 segundo a seção de
economia do site UOL, publicando matéria do Valor Econômico.
No momento das demissões de 2009 a empresa empregava cerca de 3.000
funcionários, sendo que a fábrica parobeense já abrigara 8.000 empregados, ou
seja, pelo menos 20% dos habitantes do munícipio de Parobé trabalhavam na
Azaleia. Além disso, havia o efeito multiplicador da fábrica, que fazia o município
“girar” ao seu redor como declarou o presidente do Sindicato dos Sapateiros de
Parobé, João Pires, em entrevista ao jornalista Osvaldo Bertolino postada em seu
blog em 1 de abril de 2009, “as conseqüências são inúmeras. Aqui só se sabe fazer
calçado e [a Azaléia] é a maior empresa do município. Imagina o caos que seria se a
empresa desaparecesse da cidade. Isso implica em violência, no comércio que
sobrevive aqui com a renda dos trabalhadores que fazem parte da indústria
calçadista. Então seria para Parobé um caos total”.
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A vinha empresa apresentando bom desempenho nos últimos dois anos. Não
era o caso de 2009, em 2008 a empresa havia fechado com 29% de redução do
lucro com relação a 2007. A Azaleia tomou a decisão no dia 9 de maio de 2011 de
encerrar sua produção na cidade de Parobé. Abaixo está a reprodução da nota
oficial da empresa quando do anuncio:

“Estamos encerrando as atividades de produção na unidade de Parobé-RS. Isto
significa, infelizmente, que cerca de 800 colaboradores terão seus contratos de
trabalho rescindidos e haverá uma redução na nossa capacidade total de produção
em 8.000 pares por dia.
Considerando-se o número total de empregados de nossa companhia de
44.000 pessoas e a capacidade de produção diária de cerca de 250.000 pares, tratase de um ajuste relativo, pequeno. Ainda assim, reduzir empregos é sempre uma
medida penosa, porém necessária.
Na atual conjuntura econômica brasileira os setores intensivos em mão-de-obra
(entre eles a indústria de calçados) têm sido obrigados a realizar ajustes em função
de vários fatores adversos que já foram extensivamente diagnosticados, mas que
seguem intocados

pela

política

econômica

e,

incompreensivelmente,

com

perspectivas cada vez mais claras de consolidação.
Temos feitos progressos no ajuste a esta conjuntura, mas a crescente
participação de calçados importados no mercado interno e a perda de
competitividade nas exportações não favorecem uma expansão expressiva dos
nossos volumes de vendas.
Assim, os ajustes de produtividade que preferencialmente - para nós e para
nossos colaboradores - poderiam ser feitos com "maior produção com os mesmos
meios" têm que ser feitos na base de "mesma produção com menores meios",
impondo-nos a dura tarefa de acelerar as reduções de custos para a velocidade
determinada pelo avanço das variáveis externas à companhia.
Pelos próximos três meses, os benefícios de cesta de alimentos, assistência
médica e creche para as crianças já assistidas continuarão a ser concedidos para os
colaboradores que estão sendo desligados e que já fazem uso destes benefícios.
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Estão mantidas em Parobé-RS todas as demais atividades lá localizadas, o que
inclui as diretorias de Marketing e Desenvolvimento de Produtos, de Tecnologia, de
planejamento e as áreas de suprimentos, logística e recursos humanos.
Juntas, estas áreas constituem a maior unidade de conhecimento em
tecnologia de calçados do Brasil e compreendem mais de 1.500 profissionais de
altíssimo nível de conhecimento e competência, arduamente reunidos em mais de
50 anos de existência de nossas empresas”.

Como a própria nota diz, todos os cerca de 800 funcionários que trabalhavam
na produção foram dispensados e em Parobé permanecerá, neste momento, apenas
o centro tecnológico da empresa. Em declaração publicada pelo jornal Zero Hora de
10 de maio de 2011 o governador Tarso Genro considerou como irresponsável a
saída da empresa, “Não fomos comunicados sobre a decisão da empresa, que
recebeu benefícios fiscais homéricos do povo gaúcho. Aliás, o único comunicado foi
o aviso-prévio dado aos empregados demitidos”. Em reportagem publicada do site
ClicRBS um diretor da Bibi, outra fábrica de Parobé, falou sobre o assunto “O diretor
Financeiro da Calçados Bibi, de Parobé, Rosnei Alfredo da Silva, conversou esta
tarde com Lasier Martins durante o Gaúcha Repórter. O empresário, que participou
da segunda etapa de 2011 do Gaúcha debates do Rio Grande, destacou que o
Nordeste se tornou uma região muito mais atrativa para as empresas, devido à
isenção fiscal. Na Bahia, lembrou o diretor financeiro, são 50 mil empregos diretos, e
no Nordeste como um todo, mais de 120 mil, e isto em grande parte saiu do Rio
Grande do Sul.”
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7. CONCLUSÃO

Este trabalho se propôs a fazer um estudo da indústria calçadista para depois
analisar o quão impactante um setor pode ser na economia de uma municipalidade
específica, no caso o calçado em Parobé.
No seu capítulo inicial tratou, em primeiro lugar, da história do calçado gaúcho
que remonta 1820 quando se instalou um curtume em Viamão. Entretanto até a
última década do século XIX uma indústria especificamente calçadista não havia se
formado, ela vivia a sombra e com as sobras da fabricação de selas e arreios.
Esta formação da indústria calçadista se concentrou no Vale do Sinos em
função da região apresentar algumas vantagens como facilidade de acesso à
energia elétrica e um tipo de colonização que não se baseou unicamente em
agricultura. O crescimento do setor se caracterizou em duas fases, antes do
arranque exportador. Entre 1890 e 1930 com produção bem artesanal, a partir daí
até 1970 um crescimento da produção e melhora das técnicas que levou as vendas
para outras partes do país subirem.
Posteriormente a indústria calçadista brasileira, com a gaúcha com destaque
especial, tornou-se exportadora. Este fenômeno teve como base, em parte, a
melhora das técnicas de produção, mas sua explicação maior reside nas próprias
características da produção calçadista. O processo produtivo do setor é bastante
baseado no uso de mão-de-obra, o que levou o Brasil a apresentar vantagens
competitivas no setor de calçados mais baratos, calçados femininos em especial
para o Rio Grande do Sul.
O capítulo de número três parte para a análise da crise do setor, especialmente
na década e de 1990. Dois fatores são comumente apontados como principais para
a perda de espaço do calçado nacional no exterior, a forte entrada dos asiáticos na
concorrência e o Plano Real.
Os países asiáticos têm como principal fator competitivo os baixos custos
salariais, o que é de fundamental importância no mercado internacional do calçado.
Esses baixos custos permitiram que eles, em especial a China, tomassem boa parte
dos principais mercados brasileiros, Estados Unidos e Europa. O Plano Real, por
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sua vez, dificultou as exportações e facilitou as importações em função das suas
medidas cambiais.
O terceiro capítulo ainda apresenta um problema específico da indústria
gaúcha, o deslocamento das plantas para o Nordeste. Esse fato ocorreu em função
de dois motivos primordialmente, os custos de mão-de-obra menores naquela região
e os fortes incentivos, principalmente fiscais, dos governos estaduais.
Após a apresentação de Parobé no quarto capítulo no quinto se encontra
análise dos dados do município. Em termos econômicos a cidade vem sofrendo
intensamente com os problemas do calçado, seu VAB, por exemplo, caiu no período
de estudo e a partir de 2003 o setor industrial deixou de ser o mais relevante da
localidade em detrimento do setor de serviços. Nas finanças públicas esse
movimento pode ser visto também, já que os repasses referentes ao ICMS deixaram
de ser a principal fonte de renda do governo local.
O trabalho é finalizado com os acontecimentos de maio do corrente ano do
fechamento da produção da Azaleia no município. Essa fábrica era a mais
importante da cidade, respondendo por 30% do ICMS arrecadado e tendo 80% dos
empregos direta ou indiretamente ligados a ela.
O encerramento das atividades da Azaleia apresenta um mau presságio para a
localidade. A cidade se criou em torno dessa empresa, e a fábrica estava marcada
como característica do município. Como demostrou o exame dos dados o município
é

extremamente

dependente

do

calçado

e

da

Azaleia

e

seus

dados

socioeconômicos já apresentavam debilidade e tendência de piora. Além disso,
deve-se pensar na autoestima desta população que está perdendo sua identidade,
muitas famílias se formaram e a própria cidade cresceu com o calçado no sangue.
Parobé precisará de força para se reinventar sob pena de se tornar uma daquelas
cidadezinhas que vivem das suas glórias passadas como tantas que conhecemos no
interior do Rio Grande do Sul.
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