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5.  
A indúStriA de cAlçAdoS no brASil diAnte 
dA reeStruturAção territoriAl e produtivA

Edilson Alves Pereira Júnior1

1. Introdução

O desempenho da lucratividade nas empresas industriais a partir dos anos 
1970 estabeleceu uma nova relação de forças entre os proprietários e seus 
concorrentes. Esse quadro, intensificado nas últimas décadas em todos os 
países industrializados, apresentou-se fortemente marcado por uma com-
petitividade acirrada, na qual estava em jogo a disputa por mercados con-
sumidores de abrangências diversas, em escala regional, nacional ou global. 
Tudo isso obrigou os dirigentes empresariais a adaptarem-se aos ritmos mais 
frenéticos da concorrência capitalista, introduzindo novas formas de extrair 
excedente compatíveis com os objetivos delineados pelos investidores/acio-
nistas, sempre interessados em resultados contábeis amplamente favoráveis.

Em nome dessa nova competitividade foram empreendidas diferentes 
formas de produzir e circular riquezas entrelaçadas às transformações tec-
nológicas e informacionais. As formidáveis inovações na informática, nas 
comunicações, nos meios de transportes, na engenharia genética e na produ-
ção dos meios materiais formam o semblante dessa mudança. Elas podem ser 
entendidas como uma capacidade inerente ao presente momento de utilizar a 
informação, a compreensão técnica e os procedimentos científicos como meio 
na produção e na circulação material. Com as novas articulações e velocidades 

 1 Universidade Estadual do Ceará (UECE).
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possibilitadas pela alteração tecnológica, visualiza-se o domínio da desregu-
lamentação, da flexibilização, da informatização nos negócios, da produção 
industrial microeletrônica, entre outras, o que representa, em última instân-
cia, uma revalorização dos preceitos responsáveis pela produção e pela circu-
lação do valor no capitalismo contemporâneo.

O Brasil sentiu mais fortemente os efeitos dessa nova realidade no início 
da década de 1990 quando, em função de mudanças no contexto político e 
econômico, grande parte dos setores da economia brasileira entrou em des-
compasso com a reestruturação produtiva internacional, sobretudo no que 
tange às estratégias gerenciais de controle do trabalho e à obsolescência das 
máquinas. Esse foi o mote para o novo governo eleito do presidente Fernando 
Collor de Mello adotar uma política econômica marcada pela liberalização 
externa, com base na perspectiva do livre mercado como regulador do cres-
cimento econômico advindo da eficiência alocativa dos fatores de produção. 
O novo modelo passou a definir o preceito da competitividade como meca-
nismo central de estímulo e incorporação de tecnologias, sustentando que a 
concorrência aberta entre investidores brasileiros e o capital internacional 
aumentaria a produtividade, aperfeiçoaria a tecnologia e ampliaria os salários 
reais dos trabalhadores.

Isso causou uma forte reestruturação nas linhas de produção industrial e 
gerou uma redefinição do uso do território e dos papéis dos agentes envolvidos 
na organização produtiva da indústria. Efetivou-se a tendência de separação 
territorial das atividades de produção das atividades de comando e gestão. As 
últimas permaneceram nas grandes metrópoles ou em centros tradicionais, 
reforçando seus papéis quaternários e aumentando suas relações internacio-
nais, sobretudo no caso da cidade de São Paulo. Enquanto isso, os grandes 
grupos econômicos, ao estabelecerem suas escolhas locacionais para as ativi-
dades de produção, ou seja, para a instalação de novas fábricas, preferiram 
aglomerações metropolitanas de menor porte ou cidades médias ou locais, 
onde são menores os custos da produção.

Esse processo atingiu em cheio a indústria de calçados no país, que foi uma 
das que mais sofreu com a forte pressão dos concorrentes externos em função 
da maior liberdade dada aos produtos importados. O setor reagiu incorpo-
rando um conjunto de novas estratégias competitivas a partir da utilização de 
medidas de reestruturação territorial e produtiva, estabelecendo um controle 
flexível do processo global de produção industrial e aproveitando as diferentes 
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funções exercidas pelos territórios diante da difusão da inovação tecnológica 
e os novos fluxos engendrados pelos sistemas de comunicação e transporte.

Este artigo pretende discorrer sobre esses temas. O seu principal objetivo 
é destacar as formas e os detalhes dessas operações no Brasil e no estado de 
São Paulo, apresentando os impactos gerados pela transformação produtiva 
de calçados no conjunto da organização espacial brasileira e paulista. Tam-
bém procura explicar as causas e as consequências da migração de fábricas 
do gênero calçadista pelo país, e o rebatimento dessa dinâmica na nova con-
figuração espacial da indústria de calçados em São Paulo, apontando seus 
principais polos, dinâmicas e descontinuidades.

O artigo também oferece alguns elementos de validação empírica, ao apre-
sentar um estudo de caso sobre uma empresa paulista que resolveu utilizar 
estratégias de reestruturação territorial e produtiva, descrevendo as medidas 
utilizadas por ela para garantir margens de acumulação condizentes com a sua 
empreitada de relocalizar grandes plantas industriais pelo Brasil.

O debate levantado pretende contribuir na análise das novas feições da 
mais recente reestruturação territorial e produtiva, definida a partir de um 
conjunto de ações implementadas em nome da competitividade internacional 
e traduzidas através de mudanças nos sistemas de produção e nas diferentes 
relações estabelecidas entre os lugares e as empresas.

2. Transformações na indústria calçadista brasileira

O Brasil se configura como o terceiro maior produtor de calçados do 
mundo, atrás apenas da China e da Índia, que ocupam, respectivamente, o 
primeiro e o segundo lugar (Abicalçados, 2012a). As últimas décadas foram 
decisivas para a expansão do segmento na indústria brasileira, pois foi nesse 
período que as principais regiões produtoras estruturaram-se e passaram a 
atender o mercado externo, negociando a produção com um número cada 
vez maior de países. Se, em 1990, a quantidade de países consumidores de 
sapatos e sandálias produzidas no Brasil somava 78, em 2009, esse número 
atingiu 146, confirmando o crescente faturamento obtido com as vendas dos 
produtos para o mercado internacional (Abicalçados, 2012a).

A organização produtiva e tecnológica dessa indústria também é estru-
turada, uma vez que os circuitos de produção integram grande variedade de 
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fornecedores e produtores, os quais frequentemente intensificam as inova-
ções gerenciais e de equipamentos – tudo isso sem alterar a tradição do setor 
em articular linhas de produção verticalizadas e contratar grande número de 
funcionários para o trabalho na fábrica. Ao todo, são mais de 10 mil estabe-
lecimentos produtivos, 130 fábricas de máquinas e equipamentos e cerca de 
3.400 unidades produtoras de couro e outros componentes, responsáveis por 
reunir 331 mil empregos formais no ano de 2012, segundo dados da Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS) e da Associação Brasileira das Indús-
trias de Calçados (Abicalçados).

O destaque na produção nacional é a região do Vale dos Sinos, situada no 
estado do Rio Grande do Sul. Ela concentra em torno de 60% da indústria de 
componentes e 80% das unidades produtivas de máquinas para couros e calça-
dos, além de manter as instituições de ensino técnico e os centros de pesquisa 
e assistência tecnológica que atendem às demandas do setor (Abicalçados, 
2012b). A centralidade gaúcha é tradicional e remete às primeiras oficinas 
do início do século XX. Porém, a hegemonia na produção ocorreu princi-
palmente a partir da década de 1970, período em que a região sentiu uma 
expansão da capacidade produtiva e passou a atender mais sistematicamente 
o mercado internacional, exportando uma boa parte dos produtos fabricados 
(Ruas, 1985; Prochnik, 1991; Pereira, 1998; Schneider, 2004).

O estado de São Paulo também possui importante representação na pro-
dução nacional, com destaque para o número de estabelecimentos, a quan-
tidade de empregos gerados e a relevante participação nas exportações 
brasileiras do produto. Assim como a produção gaúcha, a indústria de cal-
çados paulista tem grande tradição. Algumas de suas fábricas começaram a 
funcionar no período da instalação da atividade calçadista brasileira, em fins 
do século XIX (Suzigan, 2000). Por consequência, foram muitas as áreas no 
estado que desenvolveram centros de produção, notadamente a capital e os 
municípios de Franca, Birigui e Jaú (Navarro, 2006; Lara, 2007; Sampaio, 
2009; Cicero, 2011).

A tradição da produção calçadista está presente ainda em outros estados, 
entre eles Minas Gerais (Nova Serrana, Belo Horizonte e Uberaba), Santa 
Catarina (São João Batista), Rio de Janeiro (capital), Ceará (Juazeiro do Norte 
e Fortaleza) e Pernambuco (Recife), que desenvolveram a atividade em fun-
ção de características históricas específicas da evolução econômica (Abical-
çados, 2009). Entretanto, por reunir, na sua maioria, empresas pequenas e 
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médias, nenhuma dessas regiões se firmou no cenário internacional da pro-
dução calçadista, especializando-se em atender, quase exclusivamente, o 
mercado nacional.

Essa era, então, a organização espacial da produção de calçados no Brasil 
até os anos 1990: as regiões Sul e Sudeste concentravam os maiores polos de 
produção e de oferta de empregos, assumindo também a hegemonia na fabri-
cação de mercadorias voltadas para a exportação.

Contudo, em poucos anos, essa realidade sofreu importante mudança. Em 
meados da década de 1990, as maiores empresas brasileiras de calçados – ou 
seja, as indústrias gaúchas e paulistas – entraram em profundo processo de 
reestruturação territorial e produtiva. Elas anunciaram que eram principal-
mente duas as razões das transformações:

1)  As margens de rentabilidade da indústria não atendiam mais aos inte-
resses dos investidores, principalmente em razão de alterações estru-
turais na economia e da maior competitividade internacional com 
empresas calçadistas de países asiáticos.

2)  As mudanças tecnológicas e produtivas das últimas décadas se apre-
sentaram como estratégias necessárias de organização flexível na 
busca de mais lucratividade, o que estimulou diferentes práticas de 
engenharia na produção e novas formas de contratação e subcontra-
tação da força de trabalho, levando a uma maior divisão territorial das 
etapas do processo produtivo.

Como estratégia de redução de custos, os grandes grupos industriais e 
empresas de médio e grande porte investiram na implantação de unidades 
produtivas em outros estados brasileiros, na procura de novas condições de 
produtividade que fortalecessem as organizações perante os desafios da glo-
balização da economia.

Como resultado, configurou-se um novo mapa locacional da indústria 
calçadista, marcado pela redistribuição das unidades de produção, tradicio-
nalmente concentradas nos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul, 
em direção a outras regiões do país, sobretudo o Nordeste, onde a instalação 
de polos de produção foi realizada sem, no entanto, comprometer a centrali-
dade de gestão dos estados tradicionais, em especial a metrópole paulistana e 
a região do Vale dos Sinos.
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Estados como Bahia, Paraíba e Ceará alteraram significativamente sua 
importância no contexto da produção nacional, como revelam as variáveis 
reunidas nos cartogramas 1 e 2.

Cartograma 1 – Total de estabelecimentos e estoque de empregos formais da 
indústria de calçados no Brasil (1990 e 2011)

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Base de dados da RAIS, 2012. Base cartográ-
fica do Philcarto, 2008. Organização: Edilson Pereira Júnior. Apoio: Funcap e FCT-UNESP/
GASPERR.

O exemplo do Ceará é o mais sintomático, pois em nenhum estado brasi-
leiro as mudanças foram mais significativas. A despeito de um crescimento 
relativamente modesto no que concerne à expansão de estabelecimentos de 
calçados de couro, todas as demais variáveis analisadas demonstram uma 
reconversão das dinâmicas industriais calçadistas nacionais em favor do ter-
ritório cearense no período que se estende de 1990 a 2011.

No comparativo com os outros grandes estados produtores, tanto na 
expansão dos estabelecimentos quanto nos ritmos de crescimento dos empre-
gos formais, o Ceará demonstrou desempenho superior. No que diz res-
peito ao número de unidades produtivas, em dezenove anos, o Ceará cresceu 
cerca de 240%. No mesmo período, estados como Rio Grande do Sul, Bahia, 
Minas Gerais e São Paulo tiveram incremento mais reduzido – 115%, 90%, 
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58% e 13%, respectivamente. Apesar da já assinalada expansão mais tímida 
no número de indústrias especializadas na produção de calçados de couro, 
os estabelecimentos produtores de mercadorias feitas à base de borracha e 
material sintético avançaram consideravelmente, tornando o estado o maior 
produtor de calçados de plástico do país.

Cartograma 2 – Total de estabelecimentos e estoque de empregos formais da 
indústria de calçados de borracha e de couro no Brasil (2011)

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Base de dados da RAIS, 2012. Base cartográ-
fica do Philcarto, 2008. Organização: Edilson Pereira Júnior. Apoio: Funcap e FCT-UNESP/
GASPERR.

Na geração de empregos, enquanto Rio Grande do Sul e São Paulo reve-
laram índices negativos (-5% e -12%, respectivamente) e Minas Gerais 
expandiu moderadamente seu número de vínculos formais (75%), a indústria 
calçadista cearense avançou 3.900%, somando um estoque de 60.318 empre-
gados no período em análise. Isso fez que o estado passasse de décimo maior 
empregador em 1990 (1.525 empregos formais) para segundo maior em 2011 
(61.843 empregos), perdendo apenas para o Rio Grande do Sul (116.173 pos-
tos), o maior produtor nacional.

Na Bahia, a transformação também foi evidente. Ela se deu, sobretudo, 
em função da passagem de uma modesta produção que movimentava apenas 
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cerca de trezentos empregos formais para uma capacidade industrial que se 
encontra entre as maiores do país. Com a chegada de inúmeros investimentos 
que se espalharam por todo o território baiano, o estoque de empregos formais 
na indústria de calçados subiu para mais de 37 mil postos, registrando uma 
expansão, em média, de 12.000%.

Esse efeito de distribuição espacial do trabalho formal, que pode facil-
mente ser visualizado no Cartograma 2, resultou da chegada de empresas 
como a Vulcabras/Azaleia, a Grendene, a Kildare, a Bibi e a Via Uno, entre 
outras. A difusão das plantas industriais pelos municípios do estado é uma 
característica da atividade calçadista baiana, mas Itapetinga e Jequié foram 
os centros que concentraram a maior parte dos empregos formais e das novas 
unidades produtivas instaladas (Abicalçados, 2012b).

Na Paraíba, à tradicional produção de sandálias sintéticas de baixo custo, 
concentrada na região de Campina Grande, somaram-se inúmeras empresas 
provenientes das regiões Sul e Sudeste, entre as quais se destaca um grande 
empreendimento do grupo Alpargatas S.A. Isso foi suficiente para permitir 
o aumento no número de trabalhadores formais em 720% entre 1990 e 2011, 
segundo o Ministério do Trabalho. A quantidade de estabelecimentos do 
setor não expandiu na mesma dimensão, mas representou importante evolu-
ção, atingindo 180% de acréscimo. Foram as unidades produtivas de calçados 
sintéticos que mais sofreram ampliação, enquanto o total de estabelecimentos 
e o estoque de empregos formais da indústria de calçados de couro avançaram 
mais timidamente.

Outro fenômeno visualizado nos cartogramas é o descompasso entre o 
crescimento dos empregos formais e a expansão do número de estabelecimen-
tos contratantes. No Ceará, na Paraíba, na Bahia e em todos os demais estados 
que sofreram transformações na produção calçadista, essa foi uma caracterís-
tica recorrente, explicada pelo predomínio das maiores fábricas no comando 
das estratégias de relocalização. Isso confirma também que a decisão de trans-
ferir plantas industriais como tentativa de efetivar uma reestruturação produ-
tiva e territorial não pode ser realizada por qualquer empresa, ficando o seu 
sucesso condicionado à montagem de acordos com grupos varejistas e ataca-
distas revendedores ou grandes marcas da indústria calçadista internacional.

A maior parte dos empregos formais gerados está concentrada na indús-
tria de calçados de produtos sintéticos (tênis, sandálias e botas, entre outros). 
Nesse setor, a expansão dos empregos no Nordeste confirma o deslocamento 
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do eixo brasileiro da produção de calçados. Isso fortalece duas hipóteses 
importantes: a primeira delas é a de que o fator mão de obra é fundamen-
tal para o aporte de fábricas para os estados nordestinos, tendo em vista a 
demanda por força de trabalho que uma produção com essas características 
é capaz de recrutar; a segunda é a de que essa nova produção, ao incluir mer-
cadorias de marcas famosas, não dispensa acordos entre empresas do tipo 
hollow Corporation (Veltz, 2008; Arrighi, 2008; Michalet, 2009), em que a 
combinação de estratégias territoriais em rede reúne interesses de empresas 
que coordenam atividades de produção e de serviços.

Para este último caso, o papel decisivo de empresas globais (como Nike, 
Adidas e Reebok) na produção industrial impõe aos produtores uma combi-
nação de fatores que faz emergir, mesmo numa atividade tradicional da indús-
tria, toda uma operação de cobranças e de metas de produtividade que mais 
lembram a atual lógica competitiva do mercado financeiro. Trata-se de uma 
estratégia de acumulação industrial nutrida pela absorção de valores competi-
tivos, que se materializam por meio de uma ampla relação de alianças econô-
micas em rede, que mesclam estratégias políticas, administrativas, gerenciais 
e produtivas com uma superexploração da mão de obra, no intuito de atingir 
performances de alta lucratividade em linhas de produção industrial.

O flagrante dessas formas de acumulação por superexploração do traba-
lho, no contexto das diferenciações espaciais, fica explícito na ação de empre-
sas subvencionadas pelos governos dos estados nordestinos e, geralmente, 
instaladas na região a partir do investimento de capitais gaúchos e paulistas. 
Muitas delas trabalham para outras empresas nacionais de grande porte, mas 
existem também aquelas que são subcontratadas de grandes marcas inter-
nacionais, como a Nike, e aglutinam milhares de trabalhadores em falsas 
“cooperativas”.2

De maneira menos agressiva, a estratégia também é compartilhada pelas 
empresas mais conhecidas da produção calçadista nacional, que, ao buscarem 
atingir metas para atenderem mercados internacionais ávidos por lucrativi-
dade, também impuseram mecanismos de superexploração do trabalho, tais 
como “banco de horas” (jornada de trabalho variável em favor da empresa), 
polivalência de serviços e uso de métodos de racionalização produtiva, que 

 2 Uma discussão mais detalhada sobre as falsas cooperativas pode ser vista em Pereira Júnior 
(2012) e Meneleu Neto (2000).
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esgotam o trabalhador em suas atividades diárias. Essa reestruturação efe-
tiva-se ao mesmo tempo que mantém os salários dos trabalhadores da linha 
de produção entre os mais baixos do país, condicionando as estratégias de 
relocalização às vantagens extraídas do preço do trabalho.

A proeminência das relações comerciais que a indústria calçadista insta-
lada no Nordeste tem com o mercado exterior mostra que as estratégias logra-
ram sucesso. Em 2012, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), os três estados que mais produzem 
calçados no Nordeste (Ceará, Paraíba e Bahia) exportaram 82,3 milhões de 
pares de sapatos, totalizando um valor de cerca de 502 milhões de dólares. 
Com isso, a exportação de calçados na região atingiu um número sem prece-
dente, revelando uma importante alteração da atividade calçadista nos referi-
dos estados, uma vez que, há quinze anos, as empresas predominantes nesse 
gênero eram pequenas oficinas e sua produção nem mesmo constava na pauta 
de produtos para exportação.

Em relação ao Brasil, todas essas mudanças reconfiguraram as bases da 
produção calçadista voltada para o mercado internacional, pois apesar da 
importância de estados como Rio Grande do Sul e São Paulo na produção e 
exportação do produto, um estado do Nordeste como o Ceará, sem nenhuma 
tradição no mercado internacional, assumiu, a partir de 2008, o posto de 
maior exportador de calçados do país no que diz respeito ao volume de pares 
produzidos.

Como mostra o Gráfico 1, em apenas quatorze anos, o estado supraci-
tado passou de uma produção que representava cerca de 7% da exportação 
nacional para uma que indicava mais de 42%, superando os demais que, há 
décadas, mantinham essa posição. Ritmo semelhante é seguido pela Paraíba. 
O Gráfico 1 aponta que o estado apresentava participação tímida até 2004, 
mas desde então expandiu a produção de pares exponencialmente, atingindo 
15,8% da produção nacional em 2008 (se igualando à produção do Rio Grande 
do Sul); e 25,7% em 2012, perdendo apenas para o Ceará.

É importante também perceber a velocidade do crescimento produtivo 
que legitima esses estados como verdadeiras “plataformas de exportação” 
dos produtos calçadistas. Ao considerar o intervalo entre os anos 2000 e 
2012, as mudanças são significativas, pois no primeiro ano, os referidos esta-
dos produziam 16,7% dos pares de calçados do país; e no último, essa pro-
dução já havia passado para 68,5% do total. Ademais, em 2008, tal produção 
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ultrapassou definitivamente as de São Paulo e do Rio Grande do Sul juntos, 
reiterando o sucesso da empreitada calçadista de selecionar novos territórios 
como ambiente seguro para a produção de calçados para exportação.

Gráfico 1 – Exportações brasileiras por estado em milhões de pares de calçados – 
porcentagem sobre o total nacional (1996-2012)
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC/SECEX)/Abicalçados.

Por meio do Gráfico 1, também percebemos que o desempenho de São 
Paulo e o do Rio Grande do Sul nas taxas de exportação assumiram um com-
portamento inversamente proporcional ao dos estados do Nordeste. Uma 
conclusão importante pode ser tirada desse fenômeno: as empresas dos dois 
estados de maior tradição na produção calçadista brasileira utilizam a estraté-
gia de deslocamento como caminho para atingir altas taxas de lucratividade.

Seja como for, apesar do crescimento, a posição de Ceará e Paraíba ainda 
é inferior à do Rio Grande do Sul e de São Paulo no que tange ao retorno 
financeiro com as exportações. Isso deixa nítido que as empresas cearenses 
e paraibanas produzem calçados mais baratos, o que deixa o Rio Grande do 
Sul e São Paulo concentrando uma produção de maior valor agregado. Mas 
até essa variável apresenta uma mudança substancial em favor dos estados do 
Nordeste. Se, como aponta o Gráfico 2, considerarmos que o acumulado de 
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Ceará e Paraíba com o produto era irrisório até 1996 (0,8% do país) e perce-
bermos a ascendência da curva que demonstra a sua participação, poderemos 
constatar uma tendência também de inversão desse indicador.

Gráfico 2 – Exportações brasileiras por estado em milhões de dólares – porcen-
tagem sobre o total nacional (1996-2012)
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC).

Esse efeito é curioso, pois demonstra que os dois estados mais tradicionais 
na produção de calçados – com parque tecnológico consolidado e uma força 
de trabalho qualificada para a produção de mercadorias de maior valor agre-
gado – perdem posição no que tange ao retorno financeiro com as exportações. 
Assim, enquanto a Paraíba e o Ceará crescem rapidamente, São Paulo se esta-
biliza e o Rio Grande do Sul só desce. No que diz respeito ao Rio Grande do 
Sul, especificamente, em dezesseis anos, esse estado diminuiu sua participa-
ção em toda exportação nacional em mais de 50,6%. Mesmo assim, ele ainda 
é o que mais arrecada com a exportação de calçados, com uma diferença em 
relação ao Ceará que provavelmente lhe permitirá manter a liderança nessa 
arrecadação por alguns anos.
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Entre as principais empresas exportadoras do Nordeste, estão exatamente 
os grupos do Rio Grande do Sul e de São Paulo, que instalaram suas fábricas 
no Ceará, na Paraíba e na Bahia etc., como demonstra a Tabela 1.

Tabela 1 – Maiores empresas exportadoras de calçados – Ceará, Paraíba e Bahia 
(Origem do capital e valor de exportação anual – 2012)

Maiores empresas 
exportadoras de calçados

Valor de exportação 
anual

Origem do 
Capital

CEARÁ

Grendene S.A. Acima de US$ 50 milhões RS

Paquetá Calçados Ltda. Acima de US$ 50 milhões RS

Vulcabras Azaleia Ceará Calçados 
e Artigos Esportivos S.A. De US$ 10 a 50 milhões SP/RS

PARAÍBA

Alpargatas S.A.  
(Campina Grande) Acima de US$ 50 milhões SP

Alpargatas S.A.  
(Santa Rita) De US$ 10 a 50 milhões SP

Amazonas Produtos para 
Calçados LTDA. Até US$ 1 milhão SP

BAHIA

Via Uno Calçados e Acessórios. De US$ 10 a 50 milhões RS

Dass Nordeste Calçados e Artigos 
Esportivos LTDA. De US$ 10 a 50 milhões EUA/RS

Vulcabras Azaleia Bahia Calçados 
e Artigos  

Esportivos S/A.
De US$ 10 a 50 milhões SP/RS

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC).

Segundo informações da Tabela 1, os grupos Grendene, Alpargatas e 
Paquetá Calçados são os maiores exportadores de calçados do Nordeste, 
com valor de exportação anual superior a US$ 50 milhões cada. Em seguida 
estão os grupos Vulcabras/Azaleia, Via Uno Calçados e Acessórios e Dass 
Clássico Calçados, que anualmente exportam entre US$ 10 milhões e US$ 
50 milhões nos estados onde estão instaladas as suas fábricas. Esses núme-
ros costumam variar de ano para ano, com outras empresas de grande porte 
assumindo posição de maior destaque em cada estado. Contudo, a relevância 
dos Grupos Grendene e Alpargatas é indiscutível. Afinal, são empresas que 
mantêm a liderança na exportação do produto desde a metade da década de 
1990 e estão entre os maiores conglomerados produtores de calçados do país.

É importante salientar que todas as empresas, como observado na tabela, 
têm capital de origem de São Paulo ou do Rio Grande do Sul. Desse modo, é 
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possível inferir que o projeto de atração de investimentos engendrado pelos 
estados nordestinos provocou a simetria entre os interesses das empresas e 
as intenções de patrocinar uma industrialização conduzida pela chegada de 
investimentos externos. Além dos benefícios fiscais, a indústria calçadista 
encontrou uma abundante mão de obra a baixíssimo custo, sem falar da pos-
sibilidade de atender os mercados norte-americanos e europeus utilizando os 
territórios dos estados como “plataforma de exportação”.

Nesse ambiente favorável, rapidamente, muitas empresas abriram novas 
plantas ou simplesmente transferiram suas fábricas para os estados em desta-
que, aumentando a produção de calçados endereçada ao mercado internacio-
nal, mas também ao nacional. Vejamos porque tais medidas foram necessárias 
para a indústria de calçados no contexto da transformação econômica e polí-
tica do Brasil da década de 1990.

3. Relocalização da indústria de calçados como 
imperativo da concorrência intercapitalista

As mudanças tecnológicas e informacionais das últimas décadas, em mui-
tas indústrias, introduziu flexibilidade, com esquemas de produção e circula-
ção alterados para atender às demandas de mercado nas mais diversas regiões 
do planeta. Esse efeito de reestruturação produtiva na indústria de calçados, 
porém, deve ser analisado com muita atenção. Como as diversas atividades 
envolvidas na produção de um sapato ou de um tênis requerem ainda o uso 
intensivo de trabalho artesanal, os custos de mão de obra praticamente deter-
minam a competitividade do setor.

Essa é uma realidade inexorável inclusive para as maiores empresas que 
negociam com o mercado internacional. O fato de continuar recrutando gran-
des quantidades de trabalhadores não implica o sucateamento tecnológico de 
um dos gêneros mais importantes da indústria tradicional. Muito pelo con-
trário: a atividade calçadista é uma das que mais investe em modernização de 
máquinas, técnicas, insumos e equipamentos, apresentando uma renovação 
do seu capital fixo na mesma dimensão que as demais indústrias.

O que ocorre é que suas demandas específicas de produção exigem uma 
participação intensa do trabalho manual, independentemente do porte da 
fábrica e da quantidade de produtos que ela esteja interessada em produzir. 
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Esse fator sempre foi determinante para que o segmento ficasse mais vulne-
rável às instabilidades da competitividade interempresarial – fenômeno acen-
tuado, nas últimas décadas, pela abertura das fronteiras nacionais e por toda 
a sorte de liberalizações impostas pela globalização da economia.

Na verdade, os efeitos da modernização tecnológica e informacional per-
mitiram que a indústria de calçados utilizasse, com muito mais desenvoltura, 
uma estratégia que passou a ser comum nas empresas interessadas em ampliar 
suas margens de lucro com as transformações do capitalismo monopolista do 
pós-guerra: a relocalização de fábricas industriais no território.

Primeiramente, esse caminho foi percorrido por empresas de automóveis, 
de alimentos e de produtos eletrônicos (Mouhoud, 2008). A indústria de cal-
çados só passou a utilizá-lo plenamente na década de 1970, quando as bases 
de um capitalismo marcado pelo padrão fordista de acumulação sofreram 
algumas alterações. A produção calçadista, então, começou a abandonar os 
grandes centros da economia capitalista mundial, dirigindo-se para países que 
tinham menor tradição produtiva e sofriam importantes transformações nas 
suas matrizes econômicas, em especial as nações emergentes do Leste Asiático.

De fato, os investimentos, antes concentrados nos Estados Unidos, na 
Alemanha, no Reino Unido e na França, dirigiram-se para os países de peri-
feria e aportaram primeiramente nos chamados Tigres Asiáticos, sobretudo 
na Coreia do Sul, em Taiwan e em Hong Kong. Segundo Costa (1993), no 
início da década de 1970, esses países participavam, em conjunto, de 7% das 
exportações mundiais, chegando, ao final dessa mesma década, com mais de 
30% desse valor. Esse movimento correspondeu à primeira grande relocali-
zação da indústria calçadista mundial.

A escalada de difusão dos capitais no gênero de calçados não parou por aí. 
Um segundo movimento foi registrado nos anos 1980, quando o processo de 
industrialização nos Tigres Asiáticos engendrou uma valorização dos salários 
e da mão de obra empregada, exigindo da indústria calçadista outra estratégia 
de relocalização. Dessa vez, as empresas partiram em direção a países como 
China, Filipinas, Indonésia e Tailândia, usufruindo taxas salariais mais bai-
xas e agregando à diminuição dos custos com a mão de obra a capacidade de 
inserção de técnicas gerenciais capazes de ampliar a produtividade pela via 
de reengenharias flexíveis (Costa, 1993).

Desde então, o tripé formado por território/trabalho barato/reengenha-
ria da produção vem acompanhando o processo de geração de riquezas na 
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indústria de calçados, com as empresas se aproveitando das margens ofereci-
das pelo equilíbrio alcançado por meio das novas estratégias de acumulação. 
A introdução de tecnologias e inovações organizacionais, a partir da utilização 
de métodos produtivos que atingiram as etapas de fabricação do produto e 
as próprias relações com o mercado consumidor, contribuiu para essa con-
figuração. Isso determinou um impacto nos circuitos espaciais da produção 
da indústria calçadista, que passaram a ser mais segmentados no território e 
produziram novos padrões de competitividade até resultarem em novas rela-
ções com os fornecedores e mesmo com o trabalhador da linha de produção.

A nova realidade tecnológica e informacional foi capaz de integrar, pela 
via da circulação e da produção, parcelas do espaço geográfico com diferen-
tes preços e produtividades de trabalho, abrindo uma nova possibilidade de 
redução de custos para os capitalistas. O arranjo da desigualdade socioespa-
cial passou a ser explorado de modo mais aperfeiçoado pelas empresas. Além 
disso, os fluxos materiais e imateriais dinamizaram-se, tornando-se respon-
sáveis por uma integração espacial e produtiva e, ao mesmo tempo, aprofun-
dando as diferenças entre regiões e países.

Assim, a lógica da repartição geográfica dos circuitos produtivos fragmen-
tou, no território, as fases do processo de produção na indústria de calçados. 
Como resultado, segundo Meneleu Neto (2000), a divisão espacial e produ-
tiva ficou da seguinte maneira: 1) a concepção, organização e distribuição fica-
ram estabelecidas nas áreas centrais de produção; 2) a fabricação de insumos 
e componentes especializados também ficou concentrada em áreas de maior 
tradição produtiva; e 3) a execução e montagem desqualificadas puderam ser 
relocalizadas para regiões periféricas.

O Brasil sentiu mais fortemente essa transformação com as consequências 
advindas da abertura econômica aos investidores internacionais na década de 
1990. Carneiro (2002) assinala que esse processo fez a indústria intensiva em 
mão de obra sentir, consideravelmente, o aumento das importações de pro-
dutos estrangeiros. Segundo o autor, assistiu-se “a uma elevação generalizada 
e expressiva dos coeficientes importados com destaque para o complexo pro-
dutor de tecidos e vestuário e, sobretudo, na fiação e tecelagem” (Carneiro, 
2002, p.324).

A indústria de calçados, porém, reagiu de maneira diferente. A adaptação 
aos novos rumos da política econômica, centrada na questão da competitivi-
dade, fez esse segmento ampliar a sua produção para o mercado internacional 
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(Carneiro, 2002). Assim, enquanto a inserção de muitos gêneros da indústria 
nacional no padrão competitivo da globalização implicou a racionalização dos 
custos e a falência de empresas, a indústria calçadista produziu estratégias 
diferenciadas, principalmente em função da utilização de medidas de rees-
truturação territorial e produtiva.

Foi nesse contexto que a indústria calçadista brasileira se transferiu para 
estados onde os salários são baixos e as lutas sindicais se mostram pouco 
expressivas. Ao conjunto de estratégias, somaram-se reengenharias produti-
vas e organizacionais do trabalho, sem que se alterasse radicalmente a matriz 
taylorista/fordista que caracteriza os processos de fabricação de sapatos, tênis 
e sandálias.

Ao materializar essas mudanças, a produção de calçados penetrou definiti-
vamente na esfera da competitividade internacional demarcada pela acirrada 
concorrência com países produtores, em especial aqueles localizados na Ásia, 
como a China. Esse país, pela sua capacidade de produzir grandes quanti-
dades de mercadorias a um preço unitário reduzido, passou a coordenar os 
padrões de concorrência no mundo todo, no intuito de dominar importantes 
mercados consumidores, como os Estados Unidos.

Em nome de uma concorrência internacional sem limites, as metas de 
produtividade passaram, então, a exigir enorme racionalização de custos. A 
solução encontrada foi ampliar mais ainda os ganhos sobre a força de trabalho, 
a fim de angariar lucros elevadíssimos num padrão que se apresentasse supe-
rior àqueles registrados na fase da concorrência fordista. Empresas grandes 
ou médias, de capital fechado ou aberto, com marcas próprias ou subcontra-
tadas incorporaram as metas de lucratividade ampliada/acelerada, comuns 
aos mercados controlados por grandes grupos econômicos internacionais.

Além disso, os serviços de marketing e divulgação de produtos passa-
ram a ter muito mais importância, com os circuitos espaciais da produção 
articulando escritórios de design gráfico, agências de publicidade, eventos 
esportivos e artistas consagrados, com a famigerada imposição de produtos 
supérfluos aos consumidores.

O trecho de uma reportagem da revista Exame sobre os investimentos na 
fabricação de tênis é enfático:

A Adidas já anunciou que vai produzir um calçado para basquete dotado de 
um microchip na sola. Batizado de Adidas 1, ele já tem sua versão para corrida no 
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mercado. Segundo executivos da empresa, o calçado faz 5 milhões de operações 
matemáticas por segundo, ajustando-se ao pé do freguês como uma luva. O tênis 
vem equipado com uma pilha que dura 100 horas de exercício. Mas o preço é sal-
gado: US$ 250 nos Estados Unidos. A Nike também tem investido pesadamente 
na customização e leveza de seus calçados. Um de seus últimos lançamentos é o 
Nike Free Trainer. Feito com solado flexível, é composto de várias fatias de uma 
fibra exclusiva que se molda ao pé, dando ao corredor a sensação de estar descalço. 
(Num mercado..., 2005, p.46)

Diretamente articuladas com novos distribuidores e fornecedores, as 
maiores empresas passaram a produzir com base numa rede de relações 
comerciais e de circulação que envolve diversos agentes. Fazem parte desse 
grupo grandes conglomerados atacadistas e varejistas, como o norte-ameri-
cano Wal-Mart, e até organizações tradicionais do segmento de calçados, que 
hoje não detêm mais do que a propriedade de uma marca, como a Reebok, a 
Nike e a Adidas, com as quais as empresas estabelecem contratos prolonga-
dos para obterem o direito de produzir mercadorias que levam seus nomes.

Assim, todo o mercado produtor e consumidor de calçados tornou-se 
estratégico para a acumulação de altas taxas de lucros por parte de grandes 
empresas nacionais e globais. No que diz respeito somente ao Brasil, estima-se 
que, em 2009, a população tenha comprado 75 milhões de pares de tênis – um 
total quatro vezes maior do que em 1995, quando o consumo nacional che-
gou a 15 milhões. Obviamente, nesse intervalo de quatorze anos, a realidade 
na produção e no consumo mudou sobremaneira. Na década de 1990, um 
mesmo modelo poderia passar mais de um ano na prateleira de uma loja de 
esportes. Atualmente, marcas como a Nike e a Adidas lançam quatro coleções 
por ano, cada uma delas com variedade de trezentos a quatrocentos tênis dife-
rentes. Além do mais, todas as vezes em que uma coleção entra no mercado, a 
anterior é imediatamente remanejada para liquidação e pode ser vendida com 
até 50% de desconto (A cruzada..., 2009).

Para compreender como essa nova realidade na produção de calçados está 
diretamente vinculada às estratégias competitivas da globalização da econo-
mia, um exemplo envolvendo as maiores marcas do mundo e a indústria cal-
çadista brasileira faz-se ilustrativo. Em 2008, iniciou-se uma forte disputa 
judicial entre a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalça-
dos) e as maiores marcas do mercado global, especialmente a Nike, a Adidas, 
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a Asics e a Puma. A Abicalçados, a mais importante entidade a reunir os pro-
dutores calçadistas nacionais, era presidida, na época, por Milton Cardoso, 
também presidente do grupo Vulcabras/Azaleia – grupo este que, além de 
dono da marca Olympikus, tem a licença exclusiva de produção da marca 
Reebok na América do Sul e produz as camisas oficiais de clubes do futebol 
brasileiro, como Flamengo, Cruzeiro, Internacional e São Paulo.

Milton Cardoso fez uma denúncia formal e entrou com um pedido de 
investigação de dumping (preço abaixo do custo real do produto) no Depar-
tamento de Defesa Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC) contra os fornecedores chineses, sob a alegação 
de que os calçados provenientes da China estavam entrando no Brasil irregu-
larmente (Calçado..., 2008).

Ademais, ele alegava que o menor custo da produção de calçados em 
fábricas chinesas era responsável por impedir a contratação de cerca de 40 mil 
trabalhadores na indústria calçadista brasileira, inviabilizando a competitivi-
dade das empresas nacionais no setor. O embate jurídico acirrou-se porque 
os mais atingidos pela medida seriam exatamente as grandes marcas interna-
cionais, que fabricam seus produtos mais caros na China e os exportam para 
o Brasil (isso ocorre principalmente com os tênis, que têm venda média de 
15 milhões de pares por ano, o que corresponde a 20% do consumo nacional).

A Abicalçados pediu uma sobretaxa de US$ 25,99 para cada par de calçado 
importado da China, o que elevaria para cerca de R$ 250, em média, um tênis 
vendido no mercado nacional pela Nike, por exemplo. As quatro maiores 
empresas internacionais (as já citadas Nike, Adidas, Asics e Puma) reagiram 
por meio da Associação Brasileira do Mercado Esportivo (Abramesp), uma 
entidade própria criada por elas exatamente para lidar com esse tipo de pro-
blema, comum em outras partes do mundo.

O resultado foi a intensificação da disputa pelo mercado de calçados 
esportivos no Brasil. A Abramesp alegava que o presidente do grupo Vulca-
bras/Azaleia estava usando a Abicalçados para resolver uma demanda da sua 
empresa, pois a medida beneficiaria principalmente seus produtos esportivos, 
notadamente os tênis das marcas Olympikus e Reebok. Como a média de 
vendas desses modelos, no ano de 2009, foi expressiva (17 milhões de pares, 
representando 22% do mercado brasileiro), a salvaguarda para os calçados 
nacionais daria uma “margem de manobra” muito maior para os produtos 
da Vulcabras, permitindo, inclusive, o aumento dos seus preços.
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Além disso, as grandes marcas internacionais alegavam que a indústria 
calçadista brasileira não tinha “tecnologia nem escala para a produção de 
tênis de alta performance”, o que deixaria o mercado subordinado ao grupo 
comandado por Cardoso.

Depois de inúmeras pressões de ambas as partes, em março de 2010, a 
Câmara de Comércio Exterior (Camex) do MDIC decidiu taxar em US$ 
13,85, por um período de cinco anos, todos os calçados importados da China, 
abrindo exceção para algumas peças de uso especial, tais como aquelas utili-
zadas exclusivamente para a prática de esportes, as sapatilhas para dança e os 
calçados usados como itens de segurança em fábricas.

As grandes empresas, desde então, pagam sobretaxa sobre seus produtos 
fabricados na China, o que implica reclamações do tipo “o consumidor ficará 
nas mãos de uma empresa com grande poder de mercado” e “estamos sendo 
tirados à força do mercado”, ditas por Giovani Decker, diretor de operações 
da Asics no Brasil (Asics..., 2009).

Por outro lado, a Abicalçados informou que, logo a partir do ano de instala-
ção da taxa, em 2010, a produção calçadista no país cresceu expressivamente, 
mesmo com os problemas decorrentes da crise financeira internacional dos 
anos anteriores. Em reportagem para o Estado de S. Paulo, o diretor-execu-
tivo da associação e atual presidente-executivo, Heitor Klein, informou que a 
“aplicação do direito antidumping para o produto chinês, iniciada em setem-
bro de 2009, e principalmente a melhora progressiva de renda dos consumi-
dores acrescentaram 42 mil postos de trabalho ao setor” (Calçadistas..., 2010).

Mas isso não diminuiu as tensões acerca da entrada irregular dos calçados 
fabricados na China. A partir de 2011, segundo fabricantes nacionais, algu-
mas empresas estariam recorrendo à prática da elisão fiscal para driblar as 
barreiras alfandegárias impostas pelo governo brasileiro, ou seja, como a taxa 
de antidumping só vale para produtos acabados, muitas vezes o sapato sairia 
da China dividido em duas ou mais partes – sola e cabedal, por exemplo – e 
entraria no Brasil por diferentes portos. Dentro do país, as partes seguiriam 
para uma única manufatura, onde seriam montadas, livrando-se da sobretaxa.

Outra estratégia seria a criação, por fabricantes chineses, de empresas 
falsas em países como Vietnã e Indonésia, que por sua vez exportariam para 
o Brasil. Como esses países não sofrem a taxação de US$ 13,85, que só fun-
ciona para os chineses, estariam praticando um procedimento conhecido 
como “triangulação” para evitar maior tarifação nos calçados. Segundo José 

O_novo_mapa_da_industria__[MIOLO_16x23]__Graf_v1.indd   172 07/03/2016   10:27:59



O NOVO MAPA DA INDÚSTRIA NO INÍCIO DO SÉCULO XXI  173

Carlos Brigagão do Couto, presidente do Sindicato da Indústria de Calça-
dos de Franca (Sindifranca) e coordenador do Comitê da Cadeira Produtiva 
de Couro e Calçados da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), “Como a taxa é só para os chineses, eles mandam sapatos até pela 
Itália” (Produtos..., 2012).

Ao fortalecer o discurso dos que exigem mais rigor na apuração dessas 
práticas de barateamento das importações de produtores estrangeiros, Briga-
gão do Couto informa que só em 2011 a entrada indiscriminada de produtos 
importados havia sido “a principal responsável pela redução de 11,2 mil pos-
tos de trabalho no setor calçadista nacional” (Produtos... 2012).

A Abicalçados, por sua vez, explica que nos primeiros meses do ano de 
2011, as importações de calçados chineses no Brasil haviam crescido apenas 
5%, ao passo que as de países como Hong Kong, Indonésia e Vietnã, exata-
mente aqueles envolvidos na acusação de triangulação, cresceram, respecti-
vamente, 165%, 115% e 45% (Ministério... 2011).

Os fabricantes nacionais agora se empenham em pressionar o Departa-
mento de Defesa Comercial (Decom) do MDIC em garantir uma fiscali-
zação mais rigorosa nas empresas acusadas de praticarem antidumping no 
Brasil para os calçados. Além de simplificar os procedimentos de fiscalização 
e acusação, interessa também reduzir os prazos dos processos de investiga-
ção, assegurando que as determinações preliminares sejam feitas em prazos 
menores que os atuais, que demoram, em média, 240 dias.

Desse modo, como mostra o exemplo, em função de uma concorrência 
acirrada, tornada cada vez mais global, as empresas industriais de calçados 
ampliam e diversificam suas estratégias de exploração de novos mercados, 
recorrendo aos agentes mais diversos quando o interesse é o aumento de suas 
margens de lucratividade. Consequentemente, os padrões produtivos como 
um todo mudam e a atividade industrial materializa inúmeras transformações 
traduzidas em novas formas de fabricar e vender o produto.

É nesse contexto que a recente relocalização da indústria calçadista no 
Brasil deve ser analisada. Ela resulta de um processo que destaca a ação de 
forças econômicas e políticas num contexto de transformação da concorrên-
cia empresarial, alterando as decisões dos investidores e a organização espa-
cial dos processos de produção, circulação e consumo, atingindo o conteúdo 
econômico dos territórios. Vejamos como isso atingiu a produção calçadista 
no estado de São Paulo.
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4. Reestruturação territorial e produtiva na indústria 
calçadista do estado de São Paulo

A nova relação de forças estabelecida nos últimos anos entre os proprietá-
rios e seus concorrentes, que intensificou uma competitividade acirrada por 
taxas de lucratividade amplamente favoráveis, atingiu a indústria de calçados 
brasileira não sem modificar as formas de organização produtiva e de comer-
cialização do produto final fabricado pelas empresas. Como já foi informado, 
após a abertura econômica aos investidores internacionais na década de 1990, 
o setor sentiu mais fortemente as consequências do aumento das importações 
de produtos estrangeiros, mas reagiu ampliando sua produção para o mercado 
internacional, o que não poderia ser feito sem que os ganhos de produtividade 
compensassem a ampliação dos investimentos em máquinas e equipamentos.

No entanto, a indústria calçadista é intensiva em mão de obra, e parte dos 
custos de produção estão ligados ao preço do trabalho pago em linhas de mon-
tagem na fábrica ou através de acordos de subcontratação de trabalhadores. A 
estratégia da indústria calçadista seria então a de racionalizar os custos apro-
veitando medidas de reestruturação, ao mesmo tempo, produtiva e territorial.

Produtiva, no sentido de incorporar conquistas gerenciais e tecnológicas, 
principalmente na absorção de novas formas flexíveis de mecanização e con-
trole efetivo sobre a produção e o trabalho. Territorial, graças às possibilida-
des de fragmentar a produção no espaço geográfico, introduzindo planos de 
engenharia não mais comprometidos pela variável distância, aproveitando 
vantagens regionais e locais anteriormente desconhecidas e eliminando pro-
blemas com a pressão sindical ou com a ociosidade de estoques, máquinas e 
componentes.

O significado dessas modificações para a indústria de calçados de São 
Paulo foi importante e compôs um novo quadro de estruturação da produção 
no estado. Algumas empresas incorporaram muito bem essas transforma-
ções e transferiram determinadas etapas da produção para estados onde eram 
oferecidas as vantagens competitivas necessárias para a obtenção de taxas 
de lucro consideradas ótimas. Esse movimento foi realizado pelos grandes e 
médios investidores do estado, exatamente aqueles capazes de efetivar uma 
reestruturação produtiva e territorial condicionada à ampliação das relações 
comerciais estabelecidas com grupos varejistas e atacadistas ou com grandes 
marcas da indústria calçadista internacional. São empresas que geralmente 
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conquistaram importantes segmentos de mercado ou fabricam marcas nacio-
nalmente conhecidas, amplamente divulgadas por estratégias de publicidade.

Ao apresentar o efeito dessa dinâmica para o estado como um todo entre 
1990 e 2011, ou seja, contemplando o período em que se efetiva a reestrutu-
ração territorial e produtiva que assolou o país após a abertura do mercado 
nacional aos investidores estrangeiros, as tabelas 2 e 3 trazem alguns indica-
dores dessa transformação.

Na Tabela 2, tem-se o número de estabelecimentos da indústria de calça-
dos em todo o estado nos anos de 1990 e 2011, e, no período analisado, algu-
mas das constatações citadas são evidentes: a despeito do crescimento das 
unidades de produção de micro e pequenas empresas, os estabelecimentos 
médios e grandes sofreram redução. A diferença é mais expressiva para as 
grandes fábricas, que diminuíram em 67% o seu total, alterando sobremaneira 
o perfil da produção calçadista de São Paulo. As médias, entretanto, também 
sofreram uma redução relevante, principalmente se considerarmos a capaci-
dade de deslocamento territorial da produção de uma empresa desse porte. 
Ao todo, elas perderam 21,8% do total de plantas industriais.

Tabela 2 – Número de estabelecimentos da indústria de calçados no estado de 
São Paulo por porte de empresa

1990

Porte da empresa*

Micro Pequena Média Grande Total

2.321 321 101 21 2.764

2011

Porte da empresa*

Micro Pequena Média Grande Total

2.515 537 79 7 3.138

Fonte: MTE/RAIS, 2012.
* Microempresa: até 19 empregados; Pequena empresa: de 20 até 99 empregados; Média empre-
sa: de 100 até 499 empregados; e Grande empresa: acima de 500 empregados.

Enquanto isso, a quantidade de estabelecimentos de micro e pequenas 
empresas cresceram no período em destaque, fazendo com que a média geral 
de unidades produtivas calçadistas não fosse negativa no estado de São Paulo. 
Nesse intervalo de 21 anos, os microestabelecimentos cresceram 8,4% e os 
pequenos deram salto significativo, avançando em 67,6%.
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A tabela 3 traz os impactos desse efeito para a geração de postos de empre-
gos formais. O ritmo é semelhante, enquanto as micro e pequenas empresas 
ampliaram o estoque em, respectivamente, 29,4% e 71,8%; as médias e gran-
des diminuíram os postos de trabalho em 22,5% e 68,8%. Porém, o número 
absoluto de postos de empregos formais na indústria de calçados do estado 
diminuiu em todo o período (-10,9%), confirmando que os maiores estabele-
cimentos são aqueles que geram mais empregos formalizados no setor.

Tabela 3 – Estoque de empregos formais da indústria de calçados no estado de 
São Paulo por porte de empresa

1990

Porte da empresa*

Micro Pequena Média Grande Total

8.842 13.357 18.327 21.364 61.890

2011

Porte da empresa*

Micro Pequena Média Grande Total

11.447 22.951 14.211 6.589 55.198

Fonte: MTE/RAIS, 2012.
* Microempresa: até 19 empregados; Pequena empresa: de 20 até 99 empregados; Média empre-
sa: de 100 até 499 empregados; e Grande empresa: acima de 500 empregados.

Ao cruzarmos os dados das tabelas 2 e 3 com aqueles apresentados em 
cartogramas e gráficos do item 1 deste artigo, confirmamos que um deslo-
camento de estabelecimentos e de empregos formais foi efetivado do estado 
de São Paulo para outros estados da federação, em especial os da região Nor-
deste. As maiores firmas responderam às transformações da economia glo-
bal e nacional da década de 1990, que se caracterizou por uma estagnação 
econômica e uma crise fiscal de forte impacto, se traduzindo, em termos de 
política econômica, no recuo das ações estatais de apoio ao desenvolvimento 
produtivo.

No entanto, o efeito é contraditório, pois mostra que quem se utilizou 
de estratégias de relocalização territorial foram as grandes e médias firmas, 
enquanto as micro e pequenas, depois de muitas instabilidades, sustentaram 
os investimentos produtivos calçadistas em São Paulo nos últimos anos. Elas 
o fizeram, porém, através de uma profunda reestruturação na gestão produ-
tiva e na organização do trabalho, intensificando as atividades na linha de 
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produção e fragmentando o processo produtivo em micro ou pequenas fábri-
cas, ou mesmo em domicílios (através das bancas3), como apontam os traba-
lhos de Navarro (2006), Lara (2007), Prazeres (2008) e Cícero (2011) sobre 
as transformações da atividade industrial calçadista em Franca e em Birigui.

Nessas empresas, ampliou-se o volume de produção através de recur-
sos como a subcontratação de trabalhadores ou com outras estratégias de 
reestruturação produtiva, investindo-se muito menos em tecnologia, mas 
ampliando as formas precarizadas e fragmentadas de trabalho, utilizadas 
de maneira intensiva em micros ou pequenos estabelecimentos que abrem e 
fecham firmas com muita facilidade (Navarro, 2006; Lara, 2007; Prazeres, 
2008; Cicero, 2011).

Nas grandes e médias empresas, foi mais conveniente aproveitar as van-
tagens oferecidas pela oferta de benefícios técnicos, fiscais e laborais de 
outros estados, mesmo que, paradoxalmente, tenham deixado suas etapas de 
controle e organização gerencial no estado de São Paulo. Em geral as etapas 
transferidas foram aquelas ligadas à execução e montagem desqualificada dos 
calçados, exatamente as que empregam mais trabalhadores; enquanto a ges-
tão empresarial, a modelagem e a concepção dos produtos continuam sendo 
feitas no estado paulista, principalmente na capital e no município de Franca.

O movimento, ao mesmo tempo em que fortaleceu a redefinição do papel 
da Região Metropolitana de São Paulo diante do estado, que passou a con-
centrar as funções financeiras, de gestão e algumas etapas de maior conteúdo 
tecnológico (Lencioni, 1991; Sposito, 2007; Selingardi-Sampaio, 2009), criou 
uma relação de perda de empregos e (ou) de precarização nos principais muni-
cípios produtores de calçados, pois transferiu boa quantidade de postos de 
trabalho para estados onde geralmente os custos salariais eram mais baixos e 
não existia maior tradição de trabalho organizado e sindicalizado.

Mas para que o uso do território como instrumento de acumulação pudesse 
se estabelecer, as empresas contaram com inovações tecnológicas que intro-
duziram em larga escala sistemas organizacionais menos verticalizados, 
realinhando os níveis hierárquicos da produção e imprimindo uma relativa 
fragmentação espacial das estruturas produtivas calçadistas. Não há dúvidas 

 3 “As bancas são unidade produtivas (oficinas de trabalho) que prestam serviços à indústria e seu 
porte é variado. De forma geral, são especializadas em realizar determinadas tarefas que fazem 
parte do núcleo principal da confecção do calçado, como o corte, o pesponto etc.” (Navarro, 
2006, p.21).
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de que somente os empreendimentos de maior dimensão poderiam gozar de 
todas essas vantagens.

Ao falarmos de inovações tecnológicas que movimentam sistemas orga-
nizacionais menos verticalizados, não estamos afirmando que os maiores 
investimentos da indústria calçadista de São Paulo tenham efetivado uma 
especialização produtiva baseada plenamente na flexibilização de modelos 
toyotistas; nem defendendo a tese de que a produção calçadista se aproximou 
de estratégias de cooperação produtiva e territorial ao estilo da Terceira Itália.4 
Pelo contrário: os esquemas implantados por essas grandes e médias empresas 
nos “novos territórios da produção de calçados” não dispensou a produção em 
massa realizada em grandes galpões diretamente inter-relacionados, mesmo 
que em determinadas ocasiões, círculos de controle de qualidade nas etapas 
de costura dos calçados fossem utilizados.

O sistema de produção das fábricas instaladas nesses estados continua 
sendo marcado pela concentração de trabalhadores em linhas de produção 
organizadas de maneira verticalizada, no estilo dos sistemas organizacionais 
de característica taylorista/fordista, com a necessidade de trabalho intensivo 
no processo de produção. Assim, as mudanças tecnológicas são incrementais, 
embora inúmeras etapas da composição de partes do calçado já estejam sendo 
produzidas com o apoio de grandes máquinas que substituem trabalhadores 
e um sistema de grupos de trabalho baseado em células produtivas tenha 
introduzido novas formas de engenharia flexível nos processos de produção.

As maiores inovações citadas, portanto, foram introduzidas exatamente 
nas etapas que envolvem uma maior qualificação do trabalho e da produção, 
geralmente associadas à concepção industrial e do produto. Nessas etapas, a 
implantação e o aprimoramento do sistema CAD/CAM na indústria de cal-
çados paulistas levaram a uma alteração fundamental nos circuitos espaciais da 
produção. O sistema mexeu no setor de criação, modelagem técnica e desen-
volvimento da peça, culminando na reestruturação do layout das empresas.

 4 A Terceira Itália é a expressão usada por Bagnasco para identificar a região industrial italiana 
(Toscana, Emília-Romana, Véneto, Umbría, Marcas e Friuli) que se diferencia das zonas 
industriais tradicionais do Norte e do Mezzogiorno (Méndez; Caravaca, 1996). É largamente 
utilizada como exemplo de uma próspera área que se beneficia de todo um conjunto de eco-
nomias associadas à própria aglomeração, marcada por uma atmosfera industrial favorável em 
que o conhecimento técnico acumulado durante gerações dá origem a um mercado de trabalho 
especializado e à difusão empresarial das inovações (Becattini, 1990; Brusco, 1990).
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Criado no Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 1963, o 
CAD (computer aided design – design auxiliado por computador) consiste 
num projeto que, realizado por meio de um computador, pode ser acoplado 
às máquinas da atividade manufatureira de uma fábrica, definindo o design, 
cortando e colando peças a partir de ordens programadas. O CAM (computer 
aided manufacturing – manufatura auxiliada por computador) é a fabricação 
do próprio produto com auxílio do computador. Programam-se as instruções 
e controlam-se os cortes e as especificações do produto com base em um pro-
jeto predeterminado (Costa, 1993).

Tais modificações permitiram um desenvolvimento produtivo na indústria 
de calçados, que, tendendo à expansão espacial para firmar-se no mercado, sen-
tiu a possibilidade real de difundir a produção pelo território. As reportagens 
a seguir, extraídas de jornais publicados em diferentes períodos, servem para 
ilustrar o fenômeno de deslocamento das maiores empresas de São Paulo para 
outros estados. Elas apresentam elementos empíricos bastantes claros referen-
tes à valorização dessa estratégia territorial. Vejamos dois exemplos para o caso 
de Franca, o polo mais importante da produção de calçados paulista:

O carnaval não foi animado para 485 pessoas de Franca, na região de Ribeirão 
Preto (SP), demitidas na sexta-feira pela indústria calçadista Agabê. Com mais 
de 60 anos de existência, a empresa, responsável por cerca de 60% da produção de 
sapatos da famosa italiana Hugo Boss, praticamente encerrou suas atividades na 
cidade paulista, mantendo apenas 80 pessoas devido a impedimentos legais traba-
lhistas (que também serão dispensadas no momento oportuno). (Fábrica..., 2008)

A sede da Agabê Calçados, hoje instalada em Franca (SP), deve ser transfe-
rida para o Ceará. O motivo é o prejuízo causado por um incêndio que resultou na 
demissão de 600 funcionários na filial em Aracati (CE). Com as perdas, a direção 
da empresa planeja transferir a sede da Agabê, hoje localizada na cidade paulista, 
para o Ceará. “A fábrica de lá já fechou e agora só funciona a parte administra-
tiva. A tendência é que tudo seja transferido para cá”, revela o gerente da filial de 
Aracati. (Sede..., 2008)

A indústria de calçados São Paulo Alpargatas S/A vai fechar até o mês que 
vem três fábricas na região de Franca (SP) – sendo uma delas em Minas Gerais –, 
o que resultará na demissão de 390 trabalhadores. De acordo com o consultor 
da empresa Ademar Faljone, 61, as fábricas serão fechadas porque os calçados 
produzidos estão fora da tendência do mercado. A produção da Alpargatas vai 
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continuar, no entanto, nas unidades do Sul e do Nordeste. A fábrica de Franca, 
que funciona na cidade desde 1989, tem 150 funcionários. Todos devem ser demi-
tidos. Na filial de Pedregulho, serão demitidos 170 funcionários. Essa unidade 
funciona há 25 anos na cidade. A fábrica era a maior do município, que tem pouco 
mais de 17 mil habitantes. A produção da empresa deve continuar até o dia 30 de 
setembro. (Alpargatas..., 2000)

Desse modo, ao aproveitar as estratégias de relocalização, empresas como a 
Alpargatas S.A., a H. Bettarello Curtidora e Calcados, a Vulcabras Azaleia S.A., 
a Amazonas Calçados, entre outras, de forte tradição na produção de calçados 
em São Paulo, reduziram ou simplesmente fecharam suas linhas de produção, 
realocando fábricas para outros estados, como ilustrado no Cartograma 3.

Cartograma 3 – Algumas das principais empresas de calçados de São Paulo que 
abriram fábricas em outros estados do Brasil

Fonte: Trabalho de campo, Secex e Abicalçados. Base cartográfica do IBGE, 2007. Organização: 
Edilson Pereira Júnior e Henrique Alves. Apoio: Funcap e FCT-Unesp/Gasperr.

Como já foi informado, os estados do Nordeste foram os preferidos para 
instalação dessas fábricas, sendo que Paraíba, Ceará, Bahia, Sergipe, Pernam-
buco e Rio Grande do Norte consolidaram a expansão dos investimentos, 
aumentando a produção total de pares de calçados após uma primeira fase de 
implantação das linhas de produção.
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Segundo dados da Secex, a dinamização das atividades produtivas calça-
distas nesses estados procurou atender principalmente o mercado externo, 
confirmando a tese de que a relocalização dos investimentos estava associada 
à reação que a indústria de calçados de São Paulo teve diante da abertura eco-
nômica ao capital internacional na década de 1990.

Assim, empresas como a Alpargatas S.A. e a Vulcabras/Azaleia S.A. 
ampliaram sobremaneira as taxas de exportação de calçados nos estados onde 
se instalaram, contribuindo para que a própria pauta de exportação desses 
estados pudesse contar com uma maior participação de produtos industriali-
zados.5 Os fluxos internacionais de mercadorias engendrados por elas servi-
ram também para realinhar o movimento dos principais portos dos estados 
que receberam os novos investimentos paulistas, fazendo com que terminais 
portuários como o do Pecém, no Ceará, ou o de Salvador na Bahia, aumen-
tassem exponencialmente a entrada e a saída de produtos ligados ao setor 
calçadista, tais como sapatos, tênis, sandálias, couros, fivelas ou outros com-
ponentes ligados diretamente à fabricação no setor.

A relocalização, no entanto, não esteve condicionada ao aumento da pro-
dução para o mercado externo. Empresas como a Democrata Calçados, a 
Amazonas Calçados ou a H. Bettarello Curtidora e Calcados, presentes em 
estados como Ceará e Bahia, continuaram priorizando o mercado consumidor 
nacional, distribuindo a maior parte da produção para estados como Minas 
Gerais, Rio de janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, principalmente através 
do modal rodoviário de transporte.

Mas, com todas essas transformações, como ficou a organização espa-
cial da indústria de calçados dentro do estado? Houve alteração nas formas 
de dispersão e concentração de fábricas e de empregos no território? Como 
se comportaram as regiões e os municípios de maior ou menor centralidade 
produtiva no setor?

Para compreender o conteúdo dessa organização, um histórico da produ-
ção de calçados no estado deve ser realizado.

 5 “Concentrando 95% das exportações de calçados do Estado este ano, a indústria Alpagartas 
prepara nova ampliação em Campina Grande. A fábrica, que concentra a maior parte da pro-
dução das sandálias das havaianas do país, carro-chefe da empresa, deve receber, em 2013, 
investimentos para aumentar a capacidade de produção e a qualidade da mão de obra” (Fábrica 
da Alpargatas..., 2012).
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São Paulo tem tradição na produção calçadista. É um dos primeiros esta-
dos a desenvolver a atividade, ainda no século XIX, e além das primeiras 
fábricas que abriram e se consolidaram na capital (Suzigan, 2000), a produ-
ção também destacou a presença de clusters espalhados por municípios como 
Franca, Birigui e Jaú, sobretudo com a chegada de imigrantes italianos, que 
aproveitaram a expansão territorial de atividades como a criação de gado e a 
lavoura do café para fixarem moradia nessas regiões.6

A partir do começo do século XX, com a importação de máquinas de cos-
tura e a chegada de fabricantes estrangeiros de equipamentos, surgiram as 
primeiras fábricas (Suzigan, 2000). Inicialmente em pequena escala, a pro-
dução de calçados era constituída quase que exclusivamente por artesões que 
utilizavam o couro processado nos curtumes. Depois disso foram crescendo 
algumas empresas que se tornaram grande produtoras nacionais. Paralela-
mente, pequenos estabelecimentos se multiplicavam pelo estado, sobretudo 
na capital, em municípios próximos e nas regiões diretamente influenciadas 
pelos três clusters supracitados.

Na capital e em municípios próximos, deu-se grande concentração de pro-
dutores, principalmente micro e pequenas empresas que se multiplicavam 
em função do aumento do consumo do produto ao longo do século XX. As 
grandes fábricas, entretanto, já eram uma realidade na década de 1910, e com 
a incorporação de serviços e de tecnologia estrangeira, principalmente inglesa 
e norte-americana, prosperaram até ampliarem e diversificarem seus inves-
timentos (Suzigan, 2000). Importantes empresas como a Vulcabras e a São 
Paulo Alpargatas iniciaram suas atividades em bairros paulistanos e expan-
diram sua produção para a região e o território, transferindo instalações para 
cidades próximas, como Jundiaí e Mogi Mirim, ou realizando aquisições de 
empresas menores, notadamente em aglomerados importantes como Franca.

Por sua vez, em Franca, a indústria calçadista especializou-se na produção 
de calçados masculinos de couro, seja de alto ou de baixo custo. Nesse cluster, 
integrou-se um circuito produtivo que articulou: 1) pequenas, médias e gran-
des empresas produtoras; 2) curtumes; 3) indústrias de máquinas, de equipa-
mentos e de componentes; 4) fabricantes de solados; 5) serviços vinculados 

 6 “Deve-se observar a importante contribuição feita para o progresso da indústria de calçados 
de São Paulo pelos imigrantes italianos, que constituíram a maior parte da força de trabalho na 
indústria, especialmente nas partes mais qualificadas do trabalho” (Suzigan, 2000, p.192).
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à manutenção de máquinas e ferramentas; 6) estabelecimentos comerciais; e 
7) instituições voltadas para a pesquisa e difusão de tecnologias (tais como o 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT e o Serviço 
Nacional da Indústria – Senai). A tradição na atividade consolidou o muni-
cípio como um importante centro de produção e pesquisa, destacado entre 
os mais relevantes do país, principalmente por reunir, além de inovação tec-
nológica, uma mão de obra especializada numa atividade cujos conhecimen-
tos, habilidades e destrezas manuais são muito importantes (Navarro, 2006; 
Lara, 2007).

Em Birigui, o cluster foi formado principalmente por empresas de pequeno 
porte, geralmente de capital local e voltadas para a produção de calçados 
infantis. A descoberta e o desenvolvimento desse nicho de mercado permiti-
ram que inúmeras empresas especializassem sua produção, culminando com 
a instalação de centros de treinamentos e com a atração de fornecedores vin-
dos principalmente de Franca, mas também de outros estados, a exemplo de 
produtores do Rio Grande do Sul. Algumas empresas ganharam destaque e 
a presença de estabelecimentos com mais de 500 funcionários contrasta com 
um número expressivo de micro e pequenas empresas, boa parte delas com 
menos de 100 trabalhadores (Cícero, 2011; Souza, 2008).

Um processo parecido deu-se no município de Jaú, onde um nicho espe-
cífico da produção calçadista, aquele voltado para a fabricação de calçados 
femininos, reuniu pequenos empresários locais na organização de um clus-
ter importante e de reconhecida especialização produtiva. Como resultado, 
um circuito produtivo mais denso atraiu fornecedores de insumo, depósitos 
de componentes, escritórios de representação, lojas especializadas e centros de 
consumo. No entanto, diferentemente dos demais centros de destaque na pro-
dução de calçados de São Paulo, em Jaú a instabilidade na produção é maior, 
justificada pela abertura e fechamento constante de firmas. Predominam, 
desse modo, os investimentos pequenos e médios, na maioria das vezes sub-
contratados por outras empresas para fabricarem um calçado que é distri-
buído principalmente para o mercado nacional (Oliveira, 1999).

Esses principais polos do estado se consolidaram na década de 1970, 
quando “à demanda crescente do mercado interno; estimulada pelo processo 
de industrialização e urbanização vivido no país, somou-se a expansão da pro-
dução destinada à exportação, que recebeu uma série de subsídios governa-
mentais” (Navarro, 2006, p.20). Esse é o período de consolidação do parque 
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fabril paulista, mas também marca o surgimento de grandes grupos empre-
sariais e de suas marcas, que com intensa publicidade tornaram-se famosas e 
foram difundidas por todo o mercado nacional. Com os incentivos fiscais que 
recebiam e os créditos que passaram a usufruir, em pleno momento de expan-
são do consumo no Brasil, o setor passou por um crescimento exponencial. Foi 
uma realidade que configurou a organização espacial da indústria calçadista 
em São Paulo até o fim da década de 1980.

De 1990 em diante, como já informado, a famigerada reestruturação terri-
torial e produtiva redefiniu circuitos inteiros da produção calçadista através de 
uma sintonia entre sistemas modernos de engenharia com outras transforma-
ções organizacionais de cunho flexível, aumentando o grau de controle sobre 
o trabalho e transferindo linhas de produção para novos territórios, causando 
um impacto nas formas de fabricação e distribuição do produto.

O resultado espacial dessas mudanças está representado no Cartograma 4. 
Ao considerar a distribuição dos estabelecimentos e dos empregos formais na 
indústria de calçados por município nos anos de 1990 e 2011, ele demonstra 
o poder ofensivo dos agentes investidores em reconfigurar o desenho territo-
rial do setor no estado, ora se utilizando de forças centrífugas interestaduais, 
ora engendrando forças centrípetas no âmbito das localidades e das regiões.

Se até 1990, relativa distribuição de estabelecimentos e de empregos 
formais pelos municípios do estado contrastava com certa concentração do 
processo produtivo mais avançado em regiões e municípios de destaque; em 
2011, uma profunda assimetria espacial das mesmas variáveis demonstrou o 
impacto que a crise econômica e produtiva das últimas décadas causou aos 
investidores calçadistas que não estavam preparados para as instabilidades 
do mercado e a concorrência internacional.

Um impressionante efeito de devastação dos estabelecimentos e dos 
empregos formais foi disparado na maioria dos municípios do estado; e da 
difusa presença da produção calçadista predominante até 1990, restou, em 
2011, uma concentração de empreendimentos em Franca, Birigui e Jaú e em 
algumas cidades de suas regiões de influência. Não foram poucos os municí-
pios analisados que tinham dezenas de estabelecimentos em 1990, mas que 
em 2011 havia reduzido esse indicador sobremaneira, a exemplo de Andra-
dina (passou de 10 para 1), Araçatuba (de 30 para 5), Bauru (de 26 para 0), 
Porto Ferreira (de 11 para 0), Presidente Prudente (de 22 para 4), Piracicaba 
(de 11 para 1), Ribeirão Preto (de 45 para 16), Serra Negra (de 15 para 3) e 
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São Jose do Rio Preto (de 32 para 14). Ou mesmo, municípios que concen-
travam centenas de empregos no setor calçadista até o período de maior força 
da produção estadual, mas que após a reestruturação supracitada, revelaram 
números insignificantes ou simplesmente zeraram seu total de participação 
no estado, como é o caso de Araçatuba (passou de 595 para 261), Bauru (de 
307 para 0), Presidente Prudente (de 314 para 16) e Ribeirão Preto (de 588 
para 131).

Cartograma 4 – Total de estabelecimentos e estoque de empregos formais da 
indústria de calçados do estado de São Paulo (1990 e 2011)

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Base de dados da RAIS, 2012. Base carto-
gráfica do Philcarto, 2008. Organização: Edilson Pereira Júnior. Apoio: Funcap e FCT-Unesp/
Gasperr.

Outro efeito marcante registrado pelo Cartograma 4 é a forma como a 
grande mancha urbana, a qual Lencioni (1991) chama de “região metro-
politana desconcentrada”, reagiu às transformações registradas na indústria 
de calçados. Esse aglomerado, que segundo a autora, abrange o conjunto da 
Região Metropolitana de São Paulo e seu entorno, há décadas reúne as condi-
ções apropriadas para uma maior densidade industrial e urbana, articulando 
serviços e infraestrutura e concentrando atributos que sempre lhe ofereceu 
maior força polarizadora.
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Até 1990, ele representava uma das maiores concentrações de estabele-
cimentos e de empregos formais da indústria de calçados no estado, mas em 
21 anos, praticamente encerrou sua participação como relevante área de des-
taque na produção calçadista. Inúmeros municípios perderam vários estabe-
lecimentos, como Bragança Paulista (passou de 15 para 0), Campinas (de 42 
para 5), Diadema (de 24 para 0), Guarulhos (de 19 para 10), Jundiaí (de 11 
para 1), Osasco (de 10 para 2), Santo André (de 13 para 0), Santos (de 37 para 
0) e Sorocaba (de 10 para 1). Outros revelaram perdas significativas no que 
concerne aos empregos formais, em especial Bragança Paulista (passou de 349 
para 0), Cabreúva (de 637 para 0), Campinas (de 617 para 39), Diadema (de 
223 para 0), Guarulhos (de 825 para 224), Itaquaquecetuba (de 163 para 28), 
Jundiaí (de 3.095 para 5), Mogi-Mirim (de 2.218 para 72), Mogi-Guaçu (de 
603 para 0), Piracaia (de 1.239 para 346), São Caetano do Sul (de 117 para 0), 
São Jose dos Campos (de 1.211 para 9), São Paulo (de 7.177 para 1.599), São 
Roque (de 1.676 para 0) e Suzano (de 947 para 158).

Podemos recortar dois dos casos mais emblemáticos para indicar como 
a força da reestruturação potencializou um rearranjo espacial da produção 
calçadista nessa área do estado. Municípios como Jundiaí e Mogi-Mirim, 
que reduziram, respectivamente, 90,5% e 85% do número total de estabele-
cimentos da indústria de calçados, perderam de dois a três mil empregos no 
intervalo analisado, passando de grandes produtores nacionais a municípios 
sem nenhum destaque, inclusive dentro do estado de São Paulo. Tratam-se 
exatamente dos municípios que concentravam as fábricas dos maiores grupos 
empresariais paulistas, exatamente aqueles que, progressivamente, transferi-
ram suas linhas de produção para outros estados do Brasil.

Por fim, é preciso enfatizar a relevância assumida por Franca, Birigui 
e Jaú no período considerado, pois mesmo com a reconfiguração espacial 
citada, os municípios ainda mantêm papéis de destaque na produção calça-
dista de São Paulo. São polos que reúnem principalmente pequenas e micros 
empresas e por isso garantem a permanência dos investimentos, mesmo 
alterando padrões de engenharia que lhes possibilitam fortalecer nichos de 
mercado tradicionalmente conquistados. Um efeito espacial interessante 
da nova organização produtiva é a maior relação que esses polos tradicio-
nais têm com os núcleos vizinhos, confirmando que houve certa difusão 
espacial das atividades produtivas de Franca, Birigui e Jaú para municípios 
da sua região de entorno, tais como Pedregulho, Cristais Paulista, Gabriel 
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Monteiro, Buritama, Penápolis, Coroados, Alto Alegre, Bariri, Clementina 
e Barra Bonita. Expandiu-se a presença de pequenas fábricas, “bancas” ou 
de trabalhos a domicílio, dinamizando os fluxos locais e regionais em função 
do movimento de trabalhadores e mercadorias.

A organização espacial da indústria de calçados em São Paulo, dessa forma, 
destaca o fortalecimento de aglomerados produtivos de grande representação 
no estado, que aparecem muito mais de forma isolada, demonstrando a resis-
tência das “espacialidades industriais de dispersão” (Selingradi-Sampaio, 
2009), mesmo com as transformações desencadeadas pela reestruturação 
competitiva dos últimos anos. A essas formas “em área” e pontuais de concen-
tração industrial no território, no entanto, contrapõem-se extensos espaços 
com ausência ou rarefação de investimentos, que abrangem a maior parte do 
estado e que cresceram nos últimos anos, representando o efeito espacial da 
concentração efetiva na indústria de calçados.

Todas as transformações dos últimos anos revelam as mudanças que ocor-
reram com a reestruturação territorial e produtiva do setor. São contundentes 
os exemplos que ratificam o aproveitamento da concentração e da diferen-
ciação espacial como vantagem para novas metas de acumulação. O processo 
em curso, no entanto, não pode ser compreendido se dissociado das recen-
tes mudanças que materializam, no território, as conquistas tecnológicas, as 
estratégias políticas e a exploração da força de trabalho.

Em nome da emergência da competitividade como força reguladora 
dos investimentos produtivos, novas estratégias espaciais foram adotadas 
tomando como base uma relação transescalar de ações e de agentes articu-
lados por uma rede de relações desenhada em função da regulação ideal das 
taxas de lucro. A transferência do excedente entre diferentes áreas e regiões, 
aqui fortalecida através do deslocamento de unidades de produção calçadista 
para lugares em que as medidas de contenção de gastos possam ser instaladas 
com maior facilidade, revela o conteúdo territorial desse processo. Isso faz 
da relação global/nacional/local um elemento fundamental pra entender o 
denso arranjo de articulações estabelecido pelos novos processos produtivos 
e o papel do território, no âmago da reprodução dessa estratégia, não pode 
mais ser negligenciado.
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5. Um estudo de caso: o grupo Vulcabras/Azaleia7

Neste último item acompanharemos o movimento seguido por uma das 
maiores empresas de calçados de São Paulo, a Vulcabras/Azaleia, reforçando 
nossa hipótese acerca dos contundentes exemplos que ratificam o aproveita-
mento da diferenciação espacial como vantagem para metas de acumulação 
na indústria de calçados. Apesar de hoje representar uma companhia calça-
dista de capital aberto e por isso receber a participação de acionistas diversos, 
a história da empresa foi constituída em São Paulo e representa um dos sím-
bolos dos investimentos de calçados paulistas que prosperaram, atendendo o 
mercado nacional e internacional.

O grupo Vulcabras/Azaleia, na verdade, corresponde ao maior conglome-
rado industrial brasileiro produtor de calçados. Sua composição hoje, surgiu 
de duas aquisições realizadas pela Vulcabras S.A. em 2007: primeiramente, a 
obtenção da totalidade das ações da Indular Manufacturas S.A., localizada na 
Argentina, e depois a compra de 99,59% das ações da Calçados Azaleia S.A. 
O resultado disso foi a composição de um importante grupo empresarial con-
trolador de amplo circuito espacial que envolve, diretamente, 26 unidades de 
gerência e produção, 15 mil pontos de venda no Brasil e cerca de 3 mil pontos 
de venda no exterior.

Das fábricas do grupo, apenas uma é localizada na Argentina – exatamente 
a planta da Indular, que fica em Coronel Suarez, a sudoeste de Buenos Aires. 
No Brasil, as principais unidades estão em Horizonte (CE), Jundiaí (onde 
fica a sede administrativa), Itapetinga (BA), Frei Paulo (SE), Parobé (RS) 
e Portão (RS). Somam-se às fábricas outros estabelecimentos menores que, 
distribuídos pelo estado da Bahia, são responsáveis por abastecer de compo-
nentes a unidade maior de Itapetinga, voltada para a produção das tradicio-
nais marcas da Azaleia.

As fusões e aquisições ampliaram os negócios do grupo empresarial. Em 
2009, após dois anos de atuação do conglomerado, o faturamento bruto do 
grupo foi de R$ 590 milhões, 19% superior aos resultados obtidos em 2008. 
Nesse mesmo ano, as vendas com confecções esportivas e com calçados 

 7 Este texto foi escrito considerando principalmente um conjunto de informações obtidas até o ano de 
2010. Desse modo, algumas mudanças podem ter ocorrido entre o ano citado e a data de publicação 
deste artigo, o que deve ficar claro para o leitor.
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representaram 79% do faturamento consolidado, o que colocou o grupo entre 
os dez maiores do mundo no setor.

Enquanto isso, os segmentos de calçados esportivos foram responsáveis 
por 71% da receita bruta. Em 2010, apesar das consequências da crise finan-
ceira internacional, a expansão não parou. O faturamento bruto do grupo 
cresceu para R$ 601 milhões. Até o terceiro trimestre desse ano, as vendas 
ao exterior apontavam crescimento de 43,2%, com a linha de calçados expan-
dindo 46% no faturamento. Nesse mesmo período, o número de pares de cal-
çados vendidos aumentou 23%.

Todos esses números favoráveis resultam de um aumento no consumo de 
pares de calçados no Brasil e no mundo, assim como da expansão dos pro-
dutos da Vulcabras/Azaleia no mercado a partir da taxação dos tênis impor-
tados da China. Eles também têm a ver com a redefinição das estratégias 
comerciais da empresa efetivadas com as aquisições de 2007. Nesse ano, o 
grupo passou a priorizar novas metas de mercado, centrando-se na produção 
e na comercialização de calçados esportivos. Desde então, ele segue a política 
utilizada por grandes empresas internacionais e investe maiores recursos no 
aperfeiçoamento da marca Olympikus, com a encomenda de novos designs 
e a produção de modelos que possam ser equiparados com os concorrentes 
em termos de qualidade, tornando-se competitivo em relação às marcas mais 
conhecidas do setor.

Além disso, o grupo começou a patrocinar eventos esportivos (como os 
Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007), clubes de futebol e atle-
tas consagrados, iniciando um movimento em busca do consumidor com 
maior poder aquisitivo. A partir daí, a marca ampliou em cerca de 30% o 
valor final dos seus modelos nas lojas especializadas do ramo. A mudança de 
política convergiu com a renovação do contrato de fabricação e distribuição 
de produtos da marca Reebok pela Vulcabras. Antes de formar o conglome-
rado, a empresa já tinha um contrato com a empresa, firmado em 1992. As 
novas estratégias estenderam a parceria até 2015, como revela o texto a seguir 
extraído do balanço de 2008 da empresa:

A Vulcabras S.A. e o Grupo Adidas anunciam hoje que chegaram a um 
acordo final para a constituição de uma sociedade no Brasil (Joint Venture) para 
conduzir os negócios de distribuição de calçados, confecções e acessórios com a 
marca Reebok. De acordo com os termos do contrato, Pedro Grendene Bartelle 
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será o Presidente da nova sociedade, que será administrada por um Conselho de 
Administração composto de executivos da Reebok e da Vulcabras. A nova socie-
dade iniciará suas operações em 1º de abril deste ano e tem duração prevista até 
dezembro de 2015. O grupo Adidas anunciou que planeja consolidar os resul-
tados financeiros da nova sociedade a partir de 1/4/8 nos seus Demonstrativos 
Financeiros Consolidados. (Balanço..., 2008)

A Reebok é uma subsidiária do grupo empresarial Adidas. Apesar de ser 
uma empresa criada na Inglaterra há mais de cinquenta anos, depois de adqui-
rida pela Adidas, sua sede passou a ser em Canton, Massachusetts, nos Esta-
dos Unidos. É de lá que partem todas as ordens administrativas e gerenciais 
acerca da marca e é para lá que converge uma rede de relações que interligam 
todo um processo de produção e distribuição, o qual engloba as etapas de 
publicidade, venda, concepção, fabricação e montagem de produtos – tudo 
isso distribuído para diversas partes do mundo até chegar às fábricas da Vul-
cabras/Azaleia, que concluem sua produção em Horizonte, no Brasil, e em 
Coronel Suarez, na Argentina (ver Cartograma 5).

Cartograma 5 – Divisão territorial da produção da Vulcabras/Azaleia no mundo

Fonte: Trabalho de campo. Base cartográfica do IBGE, 2007.
Organização: Henrique Alves. Apoio: Funcap e FCT-Unesp/GASPERR.
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As duas marcas da Vulcabras/Azaleia, Olympikus e Reebok, represen-
tam 70% da receita bruta do grupo. Há também as coleções, que reúnem o 
maior valor agregado entre os produtos do conglomerado, o que exige maior 
investimento no processo de produção. Além disso, o grupo produz sandálias 
femininas das marcas Azaleia, Dijean e Funny, sandálias da marca Opanka e 
botas de policloreto de vinilina (PVC), chamadas de Botas Vulcabras.

Por fim, entre o conjunto de produtos fabricados estão as peças de con-
fecção esportivas produzidas na fábrica de Horizonte, que também levam 
o nome da Olympikus e da Reebok. Toda essa produção só é possível com 
a configuração de um sistema de interação espacial materializado a partir 
do uso de alta tecnologia, que permite inter-relacionar projetistas nos Esta-
dos Unidos e na China com trabalhadores de baixos salários no Ceará, na 
Bahia e em Sergipe, sem esquecer da participação de técnicos, engenhei-
ros e administradores que trabalham nas unidades de São Paulo e do Rio 
Grande do Sul.

Os projetos são transmitidos por internet às unidades especializadas em 
produção de matrizes no sistema CAD/CAM, onde protótipos são desenvol-
vidos e testados. Uma vez aprovados, os impressos podem ser encaminhados 
para as fábricas produtoras e as mercadorias começam a ser fabricadas em 
escala num ritmo acelerado. De acordo com a marca do produto, esse sofisti-
cado arranjo técnico pode articular diversos países do mundo, como no caso 
da Reebok, ou envolver muitos estados do Brasil, quando o interesse é pro-
duzir os tênis da Olympikus e as sandálias da Azaleia.

No Brasil, como mostra o Cartograma 6, o circuito engloba cinco estados, 
que articulam entre eles um intenso fluxo de mercadorias, pessoas, objetos e 
informação. A frequência das interações é acelerada, mas está condicionada 
a uma hierarquia espacial produtiva, demarcada em função das diferenças 
entre os territórios. Obviamente, o circuito espacial produzido não deixa de 
apresentar um arranjo assimétrico, definido a partir do papel econômico e da 
especialização produtiva de cada lugar.

Desse modo, estão territorialmente divididas as etapas de gestão financeira 
e gerência administrativa (sede do grupo, em Jundiaí), matrizaria e engenharia 
de produção (Parobé), execução e montagem desqualificadas (realizadas em 
Horizonte, Frei Paulo e Itapetinga). A fábrica de Portão, no Rio Grande do 
Sul, também especializada na montagem de produtos, está sendo desativada, 
e sua demanda, transferida para os estados do Nordeste.
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Cartograma 6 – Divisão territorial da produção da Vulcabras/Azaleia no Brasil.

Fonte: Trabalho de campo. Base cartográfica do IBGE, 2007.
Organização: Henrique Alves. Apoio: Funcap e FCT-Unesp/GASPERR.

Todo esse complexo financeiro/gerencial/produtivo conciliou a expansão 
das vendas e das margens de lucro com a contratação de um número expres-
sivo de trabalhadores. Em 2006, antes das fusões e aquisições, a Vulcabras 
reunia cerca de 9 mil funcionários; a Azaleia, por sua vez, recrutava outros 
17 mil; e a Indular, na Argentina, detinha não mais do que mil trabalhadores. 
Em 2009, o total agregado do grupo expandiu sobremaneira, atingindo 41 mil 
funcionários. Na metade de 2010, esse número já havia chegado a 43 mil e, 
nos primeiros meses de 2011, a empresa informava que contava com 45 mil 
trabalhadores distribuídos nas 26 unidades do conglomerado, dos quais 4 mil 
se concentram na fábrica de Coronel Suarez, na Argentina.

Nas etapas estritamente produtivas, segundo o presidente geral do grupo, 
a fábrica de Horizonte

é a mais moderna da América Latina na produção de calçados de alta tecnolo-
gia. Além disso, é a única que também produz confecções na área esportiva. É a 
nossa raiz. Foi essa fábrica que nos permitiu assumir a liderança do mercado e a 
compra da Azaleia. (entrevista com Milton Cardoso realizada pelo jornal Diário 
do Nordeste) (Vulcabras..., 2010a)

O_novo_mapa_da_industria__[MIOLO_16x23]__Graf_v1.indd   192 07/03/2016   10:28:00



O NOVO MAPA DA INDÚSTRIA NO INÍCIO DO SÉCULO XXI  193

O entusiasmo do comentário não se dá sem razão. Ele se deve, notada-
mente, em função de dois motivos principais: 1) a unidade de Horizonte foi 
a primeira a ser montada no Nordeste em 1994 e, gradativamente, passou a 
concentrar toda a linha de produção da Vulcabras, que se sentiu à vontade 
para transformar suas unidades no estado de São Paulo apenas em centros 
de gerência ou galpões de armazenagem; 2) depois de oferecer as melhores 
condições de produtividade entre as unidades produtoras, o conglomerado 
assinou um protocolo com o governador do Ceará, Cid Gomes, para contra-
tar mais 4,1 mil funcionários entre os anos de 2010 e 2014, como resultado 
de uma aplicação de capital de R$ 44 milhões.

Apesar de a previsão chegar até 2014, já em 2010 os números tinham supe-
rado as metas propostas, pelo menos no que diz respeito aos investimentos. 
Até esse ano, o grupo investira R$ 56,1 milhões. Além disso, 3 mil dos 4,1 
mil empregos prometidos já tinham sido gerados. Isso fortalece a centralidade 
produtiva assumida pela fábrica de Horizonte, que detém a mais expressiva 
quantidade de empregos dentre as unidades do grupo (14,5 mil), possui a 
maior planta em área ocupada (9 mil metros quadrados) e reúne grande parte 
da produção das mercadorias de alto valor agregado (70%), sendo a única a 
produzir peças da marca Reebok no Brasil (tênis e confecção).

Obviamente, os benefícios fornecidos pelo estado do Ceará tiveram papel 
decisivo nas escolhas do grupo empresarial. Além dos incentivos acumulados 
desde 1994, a renovação ou a incorporação de mais vantagens competitivas 
reforça o pacote de investimentos, como fica explícito nos comentários do 
presidente do conglomerado e do governador do estado:

Estamos negociando com o governador Cid Gomes uma plataforma de incen-
tivos para viabilização do projeto. Temos certeza de uma boa conclusão até de 
forma acelerada (entrevista com Milton Cardoso realizada pelo jornal Diário do 
Nordeste). (Vulcabras..., 2010a)

Como cearense e brasileiro, é muito bom ver uma empresa totalmente bra-
sileira investindo, crescendo e se desenvolvendo no Ceará. O estado tem o com-
promisso de, com responsabilidade, contribuir para a geração de emprego, renda 
e capacitação para os cearenses. (entrevista com Cid Gomes realizada pelo jornal 
Diário do Nordeste) (Vulcabras..., 2010b)
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O impacto no território é evidente. A fábrica da Vulcabras/Azaleia é a 
maior da Região Metropolitana de Fortaleza e a realidade local não fica indife-
rente ao dinamismo que resulta do funcionamento de um processo industrial 
desse porte, principalmente em razão da tradicional pobreza dos municípios 
atingidos. As mudanças na paisagem também são significativas: uma nova 
disposição de fixos e fluxos impõe a diversidade das formas e das funções no 
espaço urbano, que passa a ser condicionado pelo tempo da fábrica.

Assim, os mais distintos fluxos de circulação transformam Horizonte num 
ponto central de onde parte um feixe variado de relações. São veículos, pes-
soas e informações que circulam em rodovias e infovias, articulando múltiplas 
escalas. O tempo da fábrica reconfigura o movimento da vida, com os horá-
rios de entrada e saída dos funcionários da grande planta industrial ditando 
os ritmos da pequena cidade, sobretudo ao fazê-la exercer mais influência na 
região do que o seu tamanho parece demonstrar.

De todos os funcionários da grande planta industrial, a absoluta maioria 
trabalha em linhas de produção fortemente marcadas por uma organiza-
ção verticalizada, no estilo dos sistemas organizacionais de característica 
taylorista/fordista. Apesar dos investimentos constantes em tecnologia, a 
manufatura de calçados esportivos em uma fábrica como a da Vulcabras/
Azaleia necessita de trabalho intensivo no processo de produção. Mas o 
sistema também permite flexibilidade e a disposição das atividades por 
toda a planta industrial, quando necessário, pode ser alterada de acordo 
com a necessidade de expansão da empresa, o que vem sendo uma cons-
tante no caso da Vulcabras/Azaleia em Horizonte. Soma-se a isso o fato de 
a fábrica produzir, ao mesmo tempo, botas de PVC, tênis esportivos e peças 
de confecções.

Ademais, nos últimos anos, a Vulcabras/Azaleia alterou o processo de 
montagem dos seus calçados, de modo que a velha linha na qual as etapas de 
produção estão organizadas em função de um eixo foi praticamente abando-
nada. Em seu lugar, utiliza-se um sistema de grupos de trabalho conhecido 
na empresa como “fábricas” – trata-se de células produtivas que têm autono-
mia para distribuir entre si as operações. Desse modo, uma primeira visita ao 
chão de fábrica da Vulcabras/Azaleia não impressiona apenas pelo barulho e 
pela quantidade de pessoas em trabalho frenético, mas, notadamente, pelas 
diferentes atividades que, muitas vezes, compartilham a mesma bancada e 
são realizadas ao mesmo tempo.
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O exemplo da fábrica de Horizonte da Vulcabras/Azaleia, assim como 
toda a estratégia utilizada pelo grande conglomerado empresarial, ilustra 
muito bem aquilo que foi dito ao longo deste artigo sobre o território ser um 
mecanismo subordinado às demandas da acumulação industrial. Isso não 
poderia se dar sem uma nova forma de organização, cada vez mais moldada 
a partir de arranjos técnicos que interagem em diversas escalas. Seja em São 
Paulo, no Ceará ou nas outras regiões diretamente influenciadas pela pro-
dução da Vulcabras/Azaleia, essas novas diretrizes já não podem mais ser 
tratadas com indiferença. Nesses espaços, as articulações do meio técnico 
científico informacional e o tempo da reestruturação territorial e produtiva 
capitalista já consolidaram suas bases.

6. Considerações finais

O Brasil passou por importantes transições socioeconômicas, com pro-
fundas implicações sobre o território, resultando numa dinâmica de fluidez, 
em que os laços de integração demonstram como os novos sistemas de técni-
cas cada vez mais exercem um papel de combinação com os lugares. A opção 
por um desenvolvimento subordinado à penetração internacional, a partir da 
década de 1990, expôs fortemente a estrutura produtiva industrial brasileira 
à concorrência externa, transferindo para a economia nacional os riscos e as 
incertezas comuns ao mercado mundial.

Essa abertura comercial e financeira submeteu a indústria brasileira de 
calçados a um nível crescente de competição com empresas internacionais, 
reduzindo suas margens de lucro e implicando a diversos segmentos da pro-
dução industrial uma significativa redução nos níveis de emprego.

Como alternativa para o acirramento da competitividade, as empresas 
calçadistas se utilizaram de conquistas tecnológicas, estratégias políticas e de 
novas formas de engenharia de produção que alteraram a clássica estrutura dos 
sistemas de relação entre trabalho e capital, combinando estratégias verticais e 
flexíveis e garantindo o uso de sistemas organizacionais de produção que pro-
porcionaram alta produtividade a partir de uma maior precarização do emprego.

A implantação de fábricas produtoras de calçados em estados sem maior 
tradição produtiva também ilustrou um padrão diferenciado de distribui-
ção industrial no território. Isso porque, ao assumir um perfil mais difuso, 
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fincando-se até mesmo em municípios com precária infraestrutura, a estra-
tégia de deslocamento de unidades produtivas revelou a possibilidade de a 
indústria moderna acompanhar os ritmos de acumulação usufruindo redes de 
relações para legitimar um circuito espacial que subverte a lógica da contigui-
dade. Assim, efeitos da modernização da economia e das relações de trabalho 
passaram a conviver com formas explícitas de acumulação primitiva, trans-
formando o território em uma reserva complexa de exploração de mais-valia.

Neste artigo, a indústria de calçados do estado de São Paulo foi usada como 
um exemplo emblemático desse processo, principalmente por introduzir 
esquemas de organização produtiva de corte tradicional e renovado, pautados 
em padrões de exploração do trabalho e do território na busca pela realização 
de metas de acumulação globalmente tecidas.

As novas tecnologias que determinaram o impacto nas interações espaciais 
das empresas de calçados paulistas estão na base da organização territorial e 
produtiva citada, principalmente por demarcarem uma maior divisão territo-
rial do trabalho que integra áreas com diferentes preços de mão de obra. Isso 
confirma a possibilidade de os novos investimentos capitalistas aproveitarem 
a diferenciação espacial como componente de acumulação.

Os circuitos espaciais da produção e os círculos de cooperação ficaram 
mais complexos. Como resultado do aumento da divisão interempresarial do 
trabalho, a indústria de calçados ampliou as relações entre diferentes empre-
sas, integrando atividades produtivas, financeiras e comerciais por meio da 
articulação de agentes e da combinação de operações que vão da fabricação 
final do produto industrial aos serviços de crédito, gerência, divulgação, 
transporte e comunicação.

No plano do território, acentuou-se uma distribuição desigual dos estabe-
lecimentos, dos empregos e dos fluxos, traduzida pelo favorecimento de polos 
para os quais já fluíam as melhores condições de produtividade e investimento, 
tais como Franca, Birigui e Jaú. O imperativo das novas forças de organização 
espacial calçadista, portanto, destacou o fortalecimento de aglomerados pro-
dutivos de grande representação no estado, mas eles agora se apresentam cada 
vez mais de forma isolada. Em contrapartida, estabeleceu baixíssimos níveis 
de distribuição de investimentos produtivos nas demais regiões, acentuando 
as desigualdades territoriais da produção de calçados em São Paulo.

Outro efeito representativo é a forma como o conjunto espacial que 
abrange a Região Metropolitana de São Paulo e seu entorno reagiu às 
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mudanças produtivas do setor. A despeito da notoriedade administrativa 
e financeira da região, no que tange à produção propriamente dita o movi-
mento foi de retração, representado por uma expressiva diminuição dos 
estabelecimentos e dos empregos formais, a indicarem uma força centrí-
fuga estadual e nacional dos seus investimentos produtivos de calçados nos 
últimos anos.

O atual movimento da indústria calçadista de São Paulo mostra a capa-
cidade desenvolvida pelos mercados de combinar diferenciadas formas de 
acumulação delineadas pelo uso de tecnologias informacionais, de trabalho 
artesanal em linhas de produção fordistas/flexíveis e de renovadas estratégias 
de venda e publicidade. Ao mesmo tempo, eles sintetizam um processo de 
geração de valor que passa pela esfera produtiva industrial, mas que não se 
encerra na fábrica, envolvendo capitais diversos, numa articulação que sim-
boliza o complexo arranjo sistêmico do capitalismo contemporâneo.

Tudo isso deve ser analisado vendo-se uma combinação transescalar 
de ações e de agentes, que estão articulados por uma rede de relações, as 
quais engendram interesses diferenciados. É necessário ter em mente que 
é a transferência do excedente entre diferentes áreas e regiões que garante a 
reprodução dos processos. A nova configuração dos circuitos de produção e 
consumo que articulam redes e aglomerações resultaram da vigorosa necessi-
dade do crescimento industrial calçadista ampliar ou transferir fábricas para 
novos espaços de produção e isso tornou o tecido territorial da produção de 
calçados mais denso e complexo, pois agora sua leitura exige cada vez mais 
uma melhor apreensão dos recursos e dos atributos oferecidos pela dimensão 
espacial na interpretação das novas estratégias de acumulação.
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