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Glossário
APL Arranjo Produtivo Local

CBO Código Brasileiro de Ocupações

CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas

CAGR Compound Annual Growth Rate - taxa composta de crescimento anual

GINI Cálculo usado para medir a desigualdade social

FIEMG Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais

IDH Índice de Desenvolvimento Humano

IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo

MDIC Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

MPMEs Micro, Pequenas e Médias Empresas

MTE Ministério do Trabalho e Emprego

P&D Pesquisa e Desenvolvimento

PD&I Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

PCIR Programa de Competitividade Industrial Regional

PMES Pequenas e Microempresas

RAIS Relação Anual de Informações Sociais

SEBRAE – MG
Serviço Brasileiro de Apoio as Micros e Pequenas Empresas do Estado de 
Minas Gerais

SECEX Secretaria de Comércio Exterior - MDIC

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SINDINOVA Sindicato Intermunicipal da Indústria do Calçado de Nova Serrana

VBP
Valor Bruto da Produção Industrial, utilizado no cálculo do Produto Interno 
Bruto (PIB)





INDÚSTRIA CALÇADISTA, A FORÇA DE NOVA SERRANA

Nova Serrana e a cadeia produtiva da indústria calçadista confirmam o poder 
transformador do associativismo. Mobilizado e unido, o setor faz da cidade 
e da região locais privilegiados, onde emprego e crescimento econômico se 
aliam à qualidade de vida.

É o que nos mostra este Perfil Industrial do Polo Calçadista de Nova Serrana 
e Região 2017. A publicação – parceria entre o Sistema FIEMG, por meio do 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e da FIEMG Regional Centro-Oeste, o Sindicato 
Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana (Sindinova) e 
participação do Sebrae Minas – mostra como o Arranjo Produtivo Local (APL) 
gera empregos e cria um ambiente de prosperidade na região.

Hoje, o polo calçadista de Nova Serrana é um dos mais importantes e 
desenvolvidos do Brasil. O APL calçadista que se forma ao redor da cidade é 
composto por 12 municípios, com mais de 800 indústrias, que geram cerca de 
20 mil empregos diretos.

A Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) e suas entidades – SESI, 
SENAI, IEL e CIEMG – é parceira de primeira hora da indústria calçadista de 
Nova Serrana, representada pelo Sindinova. Produzido dentro do Programa de 
Competitividade Industrial Regional (PCIR) do IEL-MG, este Perfil é exemplo do 
trabalho coeso feito por essas entidades. 

Este documento oferece às indústrias locais e a potenciais investidores 
informações valiosas. Os dados que aqui apresentamos apontam caminhos 
para que o Polo possa ampliar seus horizontes, mostrando seus diferenciais e 
as possibilidades de crescimento que possuem, em um mercado cada vez mais 
globalizado e conectado, no qual aspectos como design, qualidade e inovação 
fazem a diferença.

É este o caminho! É esse o jeito FIEMG de fazer Minas crescer.

Boa leitura!

Olavo Machado Junior
Presidente da Federação das 

Indústrias de Minas Gerais

Apresentação





Após sete anos, o polo calçadista de Nova Serrana atualiza o seu Perfil 
Industrial. Com isso, ganhamos uma poderosa ferramenta para conhecer nossas 
potencialidades e também os desafios. A atualização, realizada em parceria 
com o Sistema FIEMG, no âmbito do Programa de Competitividade Industrial 
Regional, apoiará o empresário do setor com informações estratégicas.

De 2010 para cá, muita coisa mudou em nosso polo: ampliamos nosso mix 
de produtos, crescemos e nos tornamos mais competitivos. A edição de 2017 
do Perfil Industrial nos indica, com precisão estatística, quais foram essas 
mudanças e nos ajuda, ainda, a apresentar nossa cidade e região a possíveis 
investidores.

Foi um processo de quatro meses de duração, que contou com a colaboração 
de nossas indústrias. Essa participação, extremamente positiva, ressalta a 
força de nosso polo. A realidade retratada nas próximas páginas reforça nossa 
evolução enquanto arranjo produtivo local e nossa capacidade produtiva.

Em um contexto de recessão econômica, o polo calçadista de Nova Serrana 
se consolida e amplia sua posição no mercado brasileiro, com vistas e 
oportunidades para, também, aumentar seu processo de exportação nos 
próximos anos. Com o Perfil Industrial, teremos a chance de conhecer os 
melhores caminhos para crescer.

Boa leitura!

Pedro Gomes da Silva
Presidente do Sindinova

Prefácio
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Introdução
Esta edição de 2017 de atualização do perfil industrial do polo calçadista 
de Nova Serrana-MG e região1, no âmbito do Programa de Competitividade 
Industrial Regional (PCIR), tem como objetivo trazer informações e insights 
que possam orientar os stakeholders do setor na elaboração de estratégias 
para seu contínuo crescimento e desenvolvimento sustentado.

Foi realizada uma pesquisa com dados secundários, atualizando diversas 
informações sobre o mercado internacional de calçados, exportações e 
importações mundiais por tipo de calçado, o cenário brasileiro, seu comércio 
exterior e o polo de Nova Serrana e região. Também foram realizadas duas 
pesquisas de dados primários, totalizando mais de 100 questões em dois 
questionários: uma primeira pesquisa com fábricas de calçados, tendo 
alcançado uma amostra de cerca de 20% do universo do polo, em um total 
de 162 entrevistas in loco2, e outra pesquisa exploratória, inédita neste 
levantamento, com uma amostra de 30 canais de distribuição e varejistas 
identificados como importantes clientes das fábricas do polo.

As informações e análises realizadas apresentam um momento de estagnação 
do mercado mundial de calçados em valor, nos últimos anos, apesar do 
aumento em volume (número de pares), significando uma queda contínua 
nos preços médios gerais dos calçados em dólar, de 3,8% ao ano, no período 
de 2011 a 2016. Para fazer frente a esta realidade, a indústria de calçados 
necessita responder com ganhos expressivos de produtividade, que exigem 
melhorias em suas estruturas de custos, para que permaneçam competitivas 
frente aos concorrentes internacionais.

Não obstante esse cenário internacional, os números demonstram uma 
realidade ainda mais desafiadora no Brasil, cujo mercado sofreu a maior 
redução dentre os maiores mercados mundiais, saindo da 4ª posição em 2011, 
para a 8ª em 2016, segundo dados da Euromonitor, com queda de 11,6% ao 
ano das vendas no varejo, em dólar, neste período.

Este cenário impactou diretamente o polo de Nova Serrana, que historicamente 
concentra sua atuação no mercado nacional, resultando em fechamento de 
empresas, assim como nos demais polos produtores nacionais. Atualmente, 
o polo conta com cerca de 1.000 empresas do setor, sendo em torno de 850 
fábricas de calçados, com tempo médio de operações de 14 anos3.

Observou-se que o setor de fabricação de calçados possui sazonalidade 
consolidada, apresentando geração de empregos no primeiro trimestre de 
cada ano e tendo maior número de desligamentos ao final de novembro e em 
dezembro. Isso foi verificado a partir de uma análise dos dados mensais da 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho (MTE) 

1.  O território do polo 
calçadista de Nova Serrana-MG 
compreende 12 municípios: 
Araújos, Bom Despacho, 
Conceição do Pará, Divinópolis, 
Igaratinga, Leandro Ferreira, 
Nova Serrana, Onça de Pitangui, 
Pará de Minas, Perdigão, 
Pitangui e São Gonçalo do Pará.

2.  4 entrevistas de pré-
teste do questionário e 158 
entrevistas consideradas 
para análise dos resultados. 
Considerando 848 fábricas 
de calçados. Ver memória de 
cálculo no item 3.2.

3.  Conforme dados da 
amostra da pesquisa de campo 
com fábricas de calçados.
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de 2014 e 2015, avaliando o número de admissões, de desligamentos e o 
saldo de vagas criadas ou perdidas a cada mês. Por essa análise, o polo gerou, 
na média mensal, 21,2 mil empregos em 2014 e 19,5 mil em 2015, uma queda 
de 8,0%4.

Neste cenário desafiador, o polo demonstrou uma elevada capacidade de 
resposta e grande flexibilidade para se adequar à nova realidade de mercado. 
Viu sua produção migrar de calçados esportivos5, que ainda permanece com 
uma participação relevante no polo, tendo os agora calçados de moda e casuais 
como seus carros chefe.

As empresas participantes deste levantamento, sobreviventes deste período 
de queda de demanda, parecem estar preparadas e dispostas a retomar 
seu crescimento, ao ser constatado que aproximadamente dois terços 
delas pretendem realizar novos investimentos nos próximos dois anos, 
principalmente relacionados ao aprimoramento da infraestrutura fabril e de 
seu processo produtivo.

No auge de termos como big data, data analysis e data-driven organizations6, as 
diversas informações, análises e insights contidos neste relatório, englobando 
as três pesquisas realizadas, constituem uma rica fonte para instituições 
representativas e de apoio a negócios pautar novos programas e projetos ou 
aprimorar iniciativas em andamento em prol do crescimento do polo e de 
suas empresas. Também é um retrato com grande utilidade para as próprias 
empresas e seus gestores, para comparar seu desempenho e traçar ou ajustar 
suas trilhas de desenvolvimento.

Neste trabalho, foi utilizada a classificação de porte de empresas por número 
de funcionários para empresas industriais, conforme critério proposto pelo 
SEBRAE, sendo: grande – mais de 500 funcionários; média – entre 100 e 499 
funcionários; pequena – de 20 a 99 funcionários; e microempresa – até 19 
funcionários. Foi feita a divisão dessa forma em função da indisponibilidade de 
dados públicos com o faturamento por empresa, impedindo que a classificação 
por porte seja feita com base neste outro critério.

4.  Ver memória de cálculo, 
gráficos e tabelas gerados no 

item 3.2.

5.  Segundo levantamentos 
realizados em 2010 e anteriores.

6.  Organizações que 
orientam suas decisões 

estratégico-táticas a partir da 
análise de dados.
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A indústria de 
calçados
A cadeia coureiro calçadista é formada por diferentes elos produtivos, sendo os 
principais o processamento do couro (curtumes), o fornecimento de máquinas 
e equipamentos produtivos, a indústria de insumos químicos, a fabricação de 
partes, peças e componentes e a fabricação dos calçados.

Todos esses elos estão presentes na indústria brasileira, observando-se a 
concentração em polos regionais: Nova Serrana e região, em Minas Gerais; 
Vale do Rio dos Sinos e Vale do Paranhana-Encosta da Serra, no Rio Grande do 
Sul; São João Batista, em Santa Catarina; Birigui, Franca e Jaú, em São Paulo; 
Fortaleza e Juazeiro do Norte, no Ceará; e Campina Grande, na Paraíba7. Juntas 
essas regiões concentram cerca de 2/3 dos empregos em fábricas de calçados8.

As informações e análises apresentadas a seguir demonstram que se trata de um 
mercado maduro, com acirramento da competição internacional nos últimos anos.

Figura 1: Principais elos da cadeia coureiro-calçadista.

Fonte: MDIC – Plano Estratégico do setor coureiro-calçadista 2018-2033.
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TAÇÃO/ IMPORTAÇÃO

ATACADISTAS,
 CADEIAS DE LOJAS,

 ETC.

FABRICNTES DE
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 VESTUÁRIO,
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7.  Conforme Anuário 
ABICALÇADOS, 2017.

8.  Conforme informações 
da RAIS Vínculos (MTE), anos 
de 2014 e 2015, para os CNAEs 
1539-4/00 - Fabricação de 
calçados de materiais não 
especificados anteriormente, 
1533-5/00 - Fabricação de 
calçados de material sintético, 
1532-7/00 - Fabricação de tênis 
de qualquer material, 1531-
9/01 - Fabricação de calçados 
de couro.
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2.1 Mercado varejista internacional de calçados
Nos últimos cinco anos, o mercado mundial de calçados permaneceu 
praticamente estável, com taxa composta anual de crescimento médio (CAGR9) 
de -0,2%, e média de US$ 350,6 bilhões de dólares movimentados no varejo. 
O pico do mercado foi registrado em 2014, quando atingiu a marca de US$ 
363,4 bilhões. Em número de pares, no entanto, observa-se um crescimento 
sustentado, de 3,7% a.a., atingindo 14,4 bilhões de pares em 2016 no varejo.

Essa dinâmica aponta também uma queda contínua, CAGR de 3,8% a.a., nos 
preços médios por par nos últimos anos, chegando a US$ 23,66 / par em 2016.

Em 2016, o continente americano se destacou como sendo o maior mercado 
mundial em valor (36,1%), enquanto a Ásia ocupa a primeira posição em 
volume (45,6%). Já a Europa possui o maior preço médio por par: US$ 36,67 
(Tabela 1).

Nos últimos anos, observou-se um crescimento bastante expressivo nas vendas 
de varejo norte-americanas em valor, com CAGR de 4,2%, e chinesas, 6,4%. 
Já nos outros três maiores mercados mundiais em valor – Alemanha, Japão e 
Reino Unido – houve quedas de 4,5%, 5,1% e 0,9%, respectivamente (Gráfico 
3). Dentre os 18 maiores mercados, que em 2016 representaram 76,2% do 
total mundial, o Brasil figura como o maior destaque negativo, com CAGR de 
-11,6%, saindo de um mercado de US$ 18,5 milhões em 2011 (5,3% do total 
mundial) para US$ 10,0 em 2016 (2,9%), caindo da 4ª para a 8ª posição no 
ranking mundial.

Já em volume, a China apresentou CAGR de 6,3% no mesmo período, contra 
2,7% dos EUA, 13,7% da Índia, -1,5% do Brasil e 5,7% do México, países com 
os cinco maiores mercados, nesta ordem (Gráfico 4). O melhor ano do Brasil, 
em volume, foi em 2014, quando atingiu quase 802 milhões de pares vendidos 
(5,9% do total mundial). Em 2016, esse número foi de 690 milhões de pares 
(4,8%).

Em trabalho recente elaborado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MDIC), para analisar a dinâmica do mercado de vendas de calçados 
no varejo, foi realizada uma análise de quartis10, na qual o preço médio de 
vendas de cada país foi avaliado e classificado em um dos intervalos11 (Gráfico 
5). Os dados dão conta que os preços reais sofreram retração anual média 
de 6,5% a.a. no período entre 2011 e 2016, agregando a redução do valor 
nominal (-3,8% a.a.) e a inflação média mundial do período (2,5% a.a.). 

Tal cenário aponta grande pressão internacional por redução de preços, de 
forma a exigir do setor produtivo ganhos significativos de eficiência e de 
produtividade. Isso também significa que a indústria calçadista brasileira 
precisa se adequar à realidade mundial, preparando-se para eventual fim das 
medidas antidumping em vigor até 202112, para sustentar sua participação 
no mercado nacional e, além disso, conseguir aumentar sua participação em 
mercados internacionais, por meio de exportações e da internacionalização 
das empresas, seus produtos e marcas.

9.  Sigla para termo em 
inglês: Compound Annual 

Growth Rate. Representa a taxa 
de crescimento média em um 

período, comparando os valores 
do último ano, do primeiro 

ano e o número de anos entre 
eles. O CAGR é calculado pela 

fórmula: CAGR = [(Valor Último 
Ano)/(Valor Primeiro Ano)]^[1/

(Número de anos)]-1.

10. Quartis são valores que 
dividem uma amostra de 

dados em quatro partes iguais, 
para avaliar a dispersão e 
a tendência central de um 

conjunto de dados: 1º Quartil 
= 25% menores preços; 2º 

Quartil = preços entre 25 a 50% 
menores; 3º Quartil = preços 
entre 50 a 75% maiores; 4º 

Quartil = 25% maiores preços.

11.  Foram utilizados dados de 
210 países, dos quais três foram 
considerados outliers e, por isso, 
excluídos da análise, sendo eles: 
Cazaquistão, Quênia e Lituânia.

12. Conforme nota oficial 
divulgada pelo MDIC, a decisão 

foi tomada dia 29/02/2016, 
em reunião da Câmara de 

Comércio Exterior (Camex). É 
aplicada sobretaxa ao produto 

importado da China no valor de 
US$ 10,22 por par, valor que 
era de US$ 13,85 no decreto 

original de 2010. A medida tem 
validade de cinco anos http://

www.abicalcados.com.br/
noticia/abicalcados-comemora-

extensao-do-antidumping-
contra-calcado-chines acessado 

em 05/07/2017.

http://www.abicalcados.com.br/noticia/abicalcados-comemora-extensao-do-antidumping-contra-calcado-chines
http://www.abicalcados.com.br/noticia/abicalcados-comemora-extensao-do-antidumping-contra-calcado-chines
http://www.abicalcados.com.br/noticia/abicalcados-comemora-extensao-do-antidumping-contra-calcado-chines
http://www.abicalcados.com.br/noticia/abicalcados-comemora-extensao-do-antidumping-contra-calcado-chines
http://www.abicalcados.com.br/noticia/abicalcados-comemora-extensao-do-antidumping-contra-calcado-chines
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Gráfico 1: Vendas mundiais de calçados e preço médio/par

Fonte: Euromonitor. Elaborado pela IN3. 

Gráfico 2: Distribuição do mercado mundial calçadista (vendas no varejo)

Fonte: Euromonitor (2016). Elaborado pela IN3. 
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Gráfico 3: Principais mercados mundiais em valor – vendas no varejo

Fonte: Euromonitor. Elaborado pela IN3. 

Gráfico 4: Principais mercados mundiais em volume – vendas no varejo

Fonte: Euromonitor. Elaborado pela IN3. 
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Gráfico 5: Evolução dos preços médios de calçados no varejo mundial e CAGR por quartil 

Observação: Inflação mundial média no período (Banco Mundial): 2,7% a.a. (GAGR)
Fonte: Euromonitor. Elaborado pela IN3. 

Tabela 1: Preço médio por par por continente em 2016

Fonte: Euromonitor (2016). Elaborado pela IN3. 
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Em 2016, 50,1% do volume vendido no varejo ocorreu em países do 1º quartil, 
atingindo US$ 89,5 bilhões (25,8% do total), outros 26,9% em países do 3º 
quartil, 15,9% do 4º quartil e, por último, 7% no 2º. Em valor, o maior mercado 
é aquele do 3º quartil, com US$ 122,3 bilhões (35,3% do total), seguido do 
4º quartil, com 32,7%, logo após vem o 1º quartil, com 25,8%, e o 2º com 
apenas 6,2%. Pode-se dizer que os mercados dos países dos 3º e 4º quartis 
são bastante atrativos, pois juntos somam 68% do mercado mundial em valor 
e 42,8% em volume, com preços no varejo que vão de US$ 24,53 a 36,88 e 
entre 36,88 e 86,63 o par, respectivamente.

São exemplos de países do 3º quartil, em ordem de tamanho do mercado em 
valor: EUA, Rússia, México, África do Sul, Austrália, Bélgica, Ucrânia e Portugal. 
São exemplos do 4º quartil, também em ordem: Alemanha, Japão, Reino Unido, 
França, Itália, Argentina, Espanha, Canadá, Coréia do Sul e Emirados Árabes.

2.2 Comércio internacional - exportações e 
importações
As exportações mundiais de calçados movimentaram cerca de US$ 596,3 
bilhões nos últimos 5 anos, de 2012 a 201613. O Gráfico 6 a seguir ilustra 
o cenário de comércio exterior de calçados mundial. A China é o grande 
destaque, tendo respondido, nos últimos seis anos, por cerca de 50% do 
volume exportado. O maior volume das exportações é de calçados de borracha 
ou de materiais plásticos, seguidos pelos calçados têxteis e de couro. Do lado 
da demanda, o maior importador são os EUA, seguidos pelo Reio Unido.

Atualmente, o Brasil aparece na lista de principais exportadores em alguns 
tipos de calçados. Porém, sua participação no comércio exterior é pequena e, 
segundo as análises realizadas, está aquém do potencial da indústria nacional 
calçadista.

Os dados internacionais de calçados são classificados em cinco grupos 
principais, diferente da classificação brasileira de atividades econômicas (ver 
tópico 2.3). Neste trabalho, foram realizadas análises para cada grupo SH4 
(códigos internacionais de quatro dígitos) – Tabela 214.

O Gráfico 7 desdobra o cenário internacional por esses tipos de calçados 
(grupos SH4). As análises são feitas tanto em valor (dados em US$) quanto 
em volume (dados em números de pares), tendo, para tanto, sido utilizadas as 
técnicas de data science descritas na nota de rodapé 13. De 2011 para 2016, 
apesar de continuar sendo destaque em valor, os calçados de couro tiveram 
sua participação reduzida de 50% para 41% das exportações totais; calçados 
de borracha e materiais plásticos aumentaram de 28% para 29%; e os têxteis 
de 16% para 26%. Já em volume, aqueles de borracha e materiais plásticos 
permaneceram estáveis em torno de 55%; os de couro cerca de 15% e os 
têxteis aumentaram de 17% para 26%.

13. Foram utilizados dados 
de exportações e importações 

da UN Comtrade, https://
comtrade.un.org/, a maior base 

de dados de comércio exterior 
do mundo. Entretanto, para 

aumentar o valor das análises e 
permitir a geração de melhores 

insights, a IN3 utilizou uma 
série de técnicas estatísticas 
de análise de consistência e 

de modelagem de dados, para 
validar ou desconsiderar dados 

classificados como outliers 
(pontos fora da curva) ou 

completar dados faltantes de 
algum país para algum tipo 

de calçado, respectivamente. 
Três tipos de dados foram 

utilizados nestes ajustes: o valor 
declarado em US$, o peso das 

mercadorias transacionadas em 
kg e a quantidade de unidades, 

no caso de calçados, medida 
em número de pares. Isso é 

relevante pois alguns países 
deixam de reportar o peso ou 

o volume em um determinado 
ano, para um determinado 

tipo de calçado. Alguns desses 
países, que deixaram de reportar 

em alguma ocasião, e que são 
relevantes para o mercado 

internacional calçadista são: 
Alemanha, Cingapura, Holanda, 

China, EUA, Vietnã, dentre 
outros. É em função dessas 

ferramentas que as análises 
apresentadas a seguir puderam 

ser feitas, possibilitando 
análises mais precisas e 

acuradas.

14.  P É possível realizar 
análises mais detalhadas, com 
as classificações SH6 (códigos 

de seis dígitos), em Sistemas 
de Businness Intelligence. Tais 

análises podem gerar respostas 
e insights bastante relevantes 
para direcionar estratégias de 

comércio exterior. Por exemplo, 
verificar quais tipos de calçados 
determinados países importam, 

em quais volumes, em quais 
faixas de preços e quais são seus 

fornecedores atuais.

https://comtrade.un.org/
https://comtrade.un.org/
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Em 2016, cerca de 30 países em um universo de cerca de 130 não reportaram 
seus dados. Por isso, foi gerada uma análise ajustada (“2016 ajuste”) somando-
se os dados de 2015 destes países aos valores reportados de 201615. Neste 
cenário, as taxas de crescimento e participação de mercado de cada tipo de 
calçado em 2016 estão apresentadas na Tabela 3.

A seguir são apresentadas análises para os três principais tipos de calçados.

Gráfico 6: Fluxos de exportação (à esquerda) e de importação (à direita) por 
tipo de calçado, em volume 

Fonte: UN Comtrade (2015). Elaborado pela IN3.

15. Para realização deste 
ajuste foi feita uma análise 
histórica das exportações 
deste grupo de países que não 
reportaram em 2016 e que 
reportaram em 2015. Verificou-
se que tais países tiveram 
um aumento anual médio 
ponderado (CAGR) de 8,8% a.a. 
no valor de suas exportações 
no período 2011-2015. Porém, 
no período 2014-2015, este 
aumento foi de apenas 1,8%. 
Por isso, decidiu-se por manter o 
mesmo valor de 2015 em 2016, 
como cenário conservador. 
Embora o número real possa 
ser acima daquele apresentado, 
caso tenha se mantido a 
dinâmica de crescimento dos 
anos anteriores.



36

2 A INDÚSTRIA DE CALÇADOS

Gráfico 7: Exportações mundiais por tipo de calçados (grupos SH4)

Fonte: UN Comtrade. Elaborado pela IN3. 
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Tabela 2: Classificação internacional de calçados – Sistema Harmonizado (SH)

Fonte: UN Comtrade (2015). Elaborado pela IN3. 

Tabela 3: CAGR das exportações por tipo de calçados no período 2011-2016 (ajustado) e % das exportações 
por tipo em 2016 (ajustado)

Fonte: UN Comtrade. Elaborado pela IN3. 

CÓDIGO SH4 DESCRIÇÃO

6401

Calçado impermeável de sola exterior e parte superior de borracha ou plástico, em 
que a parte superior não tenha sido reunida à sola exterior por costura ou por meio 
de rebites, pregos, parafusos, espigões ou dispositivos semelhantes, nem formada 
por diferentes partes reunidas pelos mesmos processos.

6402 Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico.

6403 Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e 
parte superior de couro natural.

6404 Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e 
parte superior de matérias têxteis.

6405 Outro calçado (não especificado anteriormente).

6406
Partes de calçado (incluindo as partes superiores, mesmo fixadas a solas que não 
sejam as solas exteriores); palmilhas, reforços interiores e artigos semelhantes, 
amovíveis; polainas, perneiras e artigos semelhantes, e suas partes.

29%

100% 100%

1%

55%

1%

3,2%

 2,6%

-2,5%Impermeáveis6401

SH4 TIPO CAGR % EXPORTAÇÕES % EXPORTAÇÕESCAGR

6402

Total

Borracha / Plástico -1,1%

-0,6%

-7,4%

EM VOLUMEEM VALOR

41% 15%-1,5%6403 Couro -2,8%
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2.2.1  Calçados de borracha ou material plástico
Os calçados borracha ou material plástico (SH4 6402) são aqueles produzidos 
com sola e cabedal nestes materiais, exceto aqueles impermeáveis16. Eles 
representam cerca de 55% das exportações mundiais em volume, mas em 
função dos preços médios reduzidos, somam apenas 29% das exportações 
em valor. Observou-se que 90% deste volume e quase 75% deste valor 
corresponde a produtos do 1º quartil, com preços até US$ 5,07 por par. Além 
disso, produtos preços maiores, do 3º e 4º quartis, com preços entre US$ 8,06 
e 39,18 em 2016, tem sofrido redução de preços (CAGR negativo) (Tabela 4).

Tal crescimento nos preços do 1º quartil se deu, principalmente, pelo aumento 
nos preços dos calçados chineses, que aumentaram em média 6,2% a.a. de 
2011 a 2016.

O Gráfico 8 demonstra que o pico das exportações deste tipo de calçado 
aconteceu em 2014. Já em 2016, referente a 2011, houve um crescimento 
de 17,3% em valor, permanecendo em torno de US$ 34 bilhões e mais de 
7,2 bilhões de pares, incorporando os valores de 2015 dos países que não 
reportaram em 201617.

O Brasil é o 10º maior exportador mundial deste tipo de calçado em valor e 
o 4º em volume, com preço médio bastante competitivo de US$ 4,44 por par 
em 2016 – o segundo menor preço dentre os 10 maiores exportadores. No 
entanto, seu share nas exportações globais é de apenas 1,4%. Pela análise, 
seria possível almejar melhores posições, se aproximando do Vietnã, que 
atualmente é o 2º maior exportador, com participação de 4,8% em valor.

Em um Sistema de BI, as análises de calçados de borracha e materiais plásticos 
podem ser desdobradas para até sete subclassificações (códigos SH6), por país 
de origem (exportador) e de destino (importador).

Tabela 4: Calçados borracha/plástico – Preços médios, GAGR, % volume e de valor por quartil

Fonte: UN Comtrade. Elaborado pela IN3. 

16.  Os calçados impermeáveis 
(SH4 6401) são aqueles de 

borracha ou plástico em que a 
parte superior não tenha sido 

reunida à sola exterior por 
costura ou por meio de rebites, 

pregos, parafusos, espigões 
ou dispositivos semelhantes, 
nem formada por diferentes 

partes reunidas pelos mesmos 
processos.

17.  Embora os dados dos 
países que não reportaram 

em 2016 tenham sido 
apresentados, utilizando-se 

os valores de 2015, para fins 
de análise da dinâmica das 

exportações mundiais, eles não 
foram utilizados nos cálculos de 

preços médios.

Quartis Preço médio 
2011

Preço médio 
2016 GAGR Preço % volume % valor

1º 2,77 3,62 5,5% 90,1% 74,3%

2º 7,27 9,31 5,1% 2,2% 4,6%

3º 10,84 10,61 -0,4% 4,8% 11,5%

4º 16,28 14,11 -2,8% 3,0% 9,5%



PERFIL INDUSTRIAL DO POLO CALÇADISTA
DE NOVA SERRANA-MG E REGIÃO 2017

39

Gráfico 8: Calçados borracha/plástico: evolução valor, volume e preços médios 2011-2016

Fonte: UN Comtrade. Elaborado pela IN3. 
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Gráfico 9: Calçados borracha/plástico: 20 principais exportadores em valor – média 2011-2016

Fonte: UN Comtrade. Elaborado pela IN3. 

China Itália

Alemanha
Holanda

Indonésia

Vietnã Outros Bélgica

Eslováquia

Romênia
Polônia
Tailândia

Tcheca

ÍndiaReino 
Unido

Es
pa

nh
a

BrasilFrançaHong
Kong

Áustria

USA

EM VALOR (US$ MM)

EM VOLUME (PARES MM) E PREÇOS MÉDIOS



40

2 A INDÚSTRIA DE CALÇADOS

2.2.2  Calçados de cabedal de couro
Os calçados de cabedal de couro representam apenas 15% das exportações 
em volume, mas concentra a maior participação em valor, com 41%. No 
entanto, tal participação vem caindo desde 2011, quando atingiu 50% do 
mercado total. Uma das hipóteses plausíveis é a sua substituição por calçados 
produzidos com laminados sintéticos, classificados como calçados de materiais 
têxteis (item 2.2.3). Observou-se que 52% deste volume e 30% deste valor 
corresponde a produtos do 1º quartil, com preços até US$ 16,98 por par. De 
2011 a 2016, houve redução dos preços médios nos três primeiros quartis, 
com preços até US$ 35,74, exceto nos preços do último quartil, que vão deste 
valor a US$ 102,11 por par (Tabela 5), para os quais houve aumento.

O Gráfico 10 demonstra que o pico das exportações deste tipo de calçado 
aconteceu em 2014. Já em 2016, referente a 2011, houve uma queda de 7,1% 
em valor, permanecendo abaixo de US$ 50 bilhões e de 2,0 bilhões de pares, 
mesmo considerando um acréscimo dos países que não reportaram em 201618.

O Brasil é o 17º maior exportador mundial deste tipo de calçado em valor e o 
19º em volume, com preço médio competitivo de US$ 23,13 por par em 2016 
– o quinto menor preço dentre os 20 maiores exportadores, perdendo apenas 
para China, Espanha, Índia e Romênia. No entanto, seu share nas exportações 
globais é de apenas 1,0%. Pela análise, seria possível almejar melhores 
posições, se aproximando de Bélgica e Portugal, que atualmente são o 7º e 8º 
maiores exportadores, respectivamente, com participação torno de 4,0% em 
valor.

Diferentemente das exportações de calçados de borracha ou material plástico, 
as exportações de calçados de couro estão mais diversificadas entre diferentes 
países (Gráfico 11).

Em um Sistema de BI, as análises de calçados de couro podem ser desdobradas 
para até 11 subclassificações (códigos SH6), por país de origem (exportador) e 
de destino (importador).

Tabela 5: Calçados de couro – Preços médios, GAGR, % volume e de valor por quartil

Fonte: UN Comtrade. Elaborado pela IN3. 

Quartis Preço médio 
2011

Preço médio 
2016 GAGR Preço % volume % valor

1º 14,28 13,76 -0,7% 52,0% 30,0%

2º 28,30 22,43 -4,5% 16,2% 15,3%

3º 33,50 30,87 -1,6% 21,5% 27,9%

4º 51,15 60,62 3,5% 10,3% 26,2%

18.  Embora os dados dos 
países que não reportaram 
tenham sido apresentados, 
utilizando-se os valores de 
2015, para fins de análise 

da dinâmica das exportações 
mundiais, eles não foram 

utilizados nos cálculos de preços 
médios.
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Gráfico 10: Calçados de couro: evolução valor, volume e preços médios 2011-2016

Fonte: UN Comtrade. Elaborado pela IN3. 

Gráfico 11: Calçados de couro: 20 principais exportadores em valor – média 2011-2016

Fonte: UN Comtrade. Elaborado pela IN3. 
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2.2.3  Calçados de cabedal de materiais têxteis
A participação dos calçados de cabedal de materiais têxteis nas exportações 
mundiais aumentou 10 pontos percentuais de 2011 a 2016, para 26% neste 
último ano, tanto em volume quanto em valor, impulsionados pelos calçados 
de laminados sintéticos. Observou-se que 84% deste volume e 51% deste 
valor corresponde a produtos do 1º quartil, com preços até US$ 5,16 por par. 
De 2011 a 2016, houve aumento dos preços médios, exceto nos preços do 3º 
quartil (Tabela 6).

Acrescendo os dados dos países que não reportaram em 201619, o Gráfico 12 
demonstra que o pico das exportações deste tipo de calçado aconteceu em 
2016, quando atingiu quase US$ 31 bilhões e de 3,4 bilhões de pares. Foi um 
aumento bastante significativo de 87,1% em valor quando comparado a 2011. 
No entanto, observa-se estabilidade nos preços médios dos últimos 3 anos, 
significando uma queda nos preços reais quando se considera que a inflação 
global anual média no período foi de 2,5% a.a.

O Brasil não figura entre os 20 maiores exportadores mundiais neste tipo de 
calçado. Porém, apresentou preço médio competitivo de US$ 9,15 por par em 
2016 – o sexto menor preço dentre os 20 maiores exportadores cujos dados 
foram analisados, perdendo para China, Espanha, Índia, Camboja e Turquia. No 
entanto, seu share nas exportações globais é de apenas 0,3%. Pela análise, seria 
possível almejar melhores posições, se aproximando de Hong Kong e Reino 
Unido, que atualmente são o 7º e 8º maiores exportadores, respectivamente, 
com participação torno de 2,0% em valor.

As exportações de calçados de materiais têxteis têm diversificação 
intermediária entre diferentes países, quando comparadas com os outros 
tipos de calçados (Gráfico 13).

Tabela 6: Calçados têxteis – Preços médios, GAGR, % volume e de valor por quartil

Fonte: UN Comtrade. Elaborado pela IN3. 

19.  Embora os dados dos 
países que não reportaram 
tenham sido apresentados, 
utilizando-se os valores de 
2015, para fins de análise 

da dinâmica das exportações 
mundiais, eles não foram 

utilizados nos cálculos de preços 
médios.

Quartis Preço médio 
2011

Preço médio 
2016 GAGR Preço % volume % valor

1º 3,88 4,61 3,5% 83,9% 50,9%

2º 7,71 8,55 2,1% 6,4% 7,2%

3º 13,18 12,55 -1,0% 3,6% 5,9%

4º 23,41 28,44 4,0% 6,0% 22,6%
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Gráfico 12: Calçados têxteis: evolução valor, volume e preços médios 2011-2016

Fonte: UN Comtrade. Elaborado pela IN3. 

Gráfico 13: Calçados têxteis: 20 principais exportadores em valor – média 2011-2016

Fonte: UN Comtrade. Elaborado pela IN3. 
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2.2.4  Exportações de partes e peças
Além dos cinco grupos SH4 de classificação de calçados acabados, também 
estão disponíveis dados sobre exportação de componentes, incluindo 
cabedais, solados, palmilhas, reforços interiores e artigos semelhantes, 
amovíveis; polainas, perneiras e artigos semelhantes, e suas partes. Os dados 
são oriundos de um pouco mais de 110 países e estão disponíveis no período 
2011 a 2015, no qual as exportações sofreram uma queda de 5,3% em valor, 
para US$ 7,9 bilhões. O Brasil aparece como 11º exportador no período, em 
valor e em volume, porém com o 4º maior preço médio por kg dentre estes: 
US$ 17,82 / kg. A China também é o maior exportador de partes de calçados, 
em valor e em volume, seguida pela Itália (Gráfico 15).

Gráfico 14: Partes de calçados: evolução valor, volume e preços médios 2011-2015

Fonte: UN Comtrade. Elaborado pela IN3. 
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Gráfico 15: Partes de calçados: 20 principais exportadores em valor – média 2011-2015

Fonte: UN Comtrade. Elaborado pela IN3. 
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2.3 Setor de calçados no Brasil
O setor de calçados no Brasil é conhecido por sua diversificação em termos 
de produto e pela produção concentrada em polos. Segundo dados da RAIS 
de 2015, 85% dos estabelecimentos de fabricação de calçados e suas partes 
eram microempresas, que juntas respondiam por 12% dos empregos. As 
grandes empresas (mais de 500 funcionários), que correspondem a apenas 1% 
do número de estabelecimento, respondem por 42% do número de empregos 
no país. 

De 2014 para 2015, empresas de todos os portes sofreram com a redução 
no consumo interno de calçados, principalmente as pequenas (de 20 a 99 
funcionários) e médias (de 100 a 499 funcionários). Isso pode ser observado 
pelas reduções tanto no número de estabelecimentos quanto no número 
de empregos (Gráfico 16). Isso porque no período de 2011 a 2014, 88,5% 
da produção nacional de calçados foi direcionada para o mercado interno e 
apenas 11,5% foi exportado.

2.3.1  Fabricação de calçados
O valor bruto da produção industrial (VBP) da indústria de fabricação de 
calçados atingiu 20,9 bilhões em 2014, queda de 5,4% ante 2012, quando 
apresentou o maior valor, de R$ 22,1 bilhões. Tal segmento tem participação 
em torno de 1,0% no do VBP total da indústria brasileira. Segundo dados 
oficiais da RAIS de 201520, existiam no Brasil 10.252 empresas de fabricação de 
calçados, que corresponde a uma redução de 5,2% em relação à 2014, sendo 
que 85,2% delas estavam concentradas em cinco estados, com destaque para 
São Paulo, na primeira posição (Gráfico 18). 

20.  Dados mais recentes 
disponíveis até a data de 
elaboração das análises. Foram 
utilizados os CNAEs 1531-9/01 - 
Fabricação de calçados de couro; 
1532-7/00 - Fabricação de tênis 
de qualquer material; 1533-
5/00 - Fabricação de calçados 
de material sintético; e 1539-
4/00 - Fabricação de calçados 
de materiais não especificados 
anteriormente. Este número 
desconsidera empresas inativas 
naquele período analisado, 
mas considera empresas com 
zero funcionários que tenham 
exercido alguma atividade 
durante o ano.
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Gráfico 16: Número de estabelecimentos e de vínculos empregatícios por porte no Brasil – 2015

Fonte: RAIS/MTE. Elaborado pela IN3. Grandes empresas: mais de 500 funcionários; Médias: de 100 a 499; Pequenas: de 20 a 99; 
Microempresas: até 19 funcionários.

Gráfico 17: Variação do número de estabelecimentos e vínculos empregatícios – 2014-2015

Fonte: RAIS/MTE. Elaborado pela IN3.
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Gráfico 18: Distribuição do número de fábricas de calçados pelos estados brasileiros

Fonte: RAIS/MTE. Elaborado pela IN3. 
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Gráfico 19: Distribuição do número de vínculos em fábricas de calçados pelos estados brasileiros

Fonte: RAIS/MTE. Elaborado pela IN3. 
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Já o número de vínculos empregatícios diretos (estatutários, autônomos e 
celetistas) atingiu 241.748 pessoas em 31/12/2015, uma queda de 7,8% em 
relação à 2014, correspondendo a cerca de 4,0% dos empregos da indústria 
e 2,2% da massa salarial total. Em Minas Gerais, essa redução foi um pouco 
maior, de 10,6%. Tais empregos geraram uma massa salarial de R$ 4,7 bilhões 
em 2015.

Como o setor calçadista possui sazonalidade conhecida, com redução de 
postos de emprego em novembro e dezembro, o total de empregados 
apontado na RAIS tende a ser menor que a média de vínculos ativos ao longo 
do ano, conforme demonstrado no item 3.2.

Em relação aos municípios nos quais o setor calçadista é mais pujante, Nova 
Serrana-MG ocupa a 2ª posição em número de estabelecimentos e a 3ª em 
número de vínculos empregatícios. Perdigão-MG, outra cidade do polo, 
também se destaca na 11ª posição no número de estabelecimentos (Tabela 7).

Tabela 7: 15 principais municípios brasileiros no elo de fabricação de calçados

Fonte: RAIS/MTE. Elaborado pela IN3.

Total 15 cidades Total 15 cidades

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

Cidade - UF Cidade - UF

5.541

2015

NÚMERO DE VÍNCULOS

5.908

2014

112.597

2015

1 Franca - SP 1.4701.563  1 Sobral - CE 15.71618.096

2 Nova Serrana - MG 912 957 2 Franca - SP 14.08015.933

3 Birigui - SP 440460 3 Nova Serrana - MG 12.47514.289

4 Novo Hamburgo - RS 421450 4 Birigui - SP  9.99212.129

5 Jaú - SP 380407 5 8.1749.947

6 Sapiranga - RS 253273 6 Campina Grande - PB

Horizonte - CE

8.7869.033

7 Juazeiro do Norte - CE 251253 7 Sapiranga - RS 6.802 6.894

8 Três Coroas - RS 224255 8 Parobé - RS  5.6416.467

9 Goiânia - GO 188204 9 Igrejinha - RS 4.9265.627

10 São Paulo - SP 186196 10 Novo Hamburgo - RS 4.861 5.104

11 Perdigão - MG 173190 11 Itapetinga - BA 4.6075.336

12 São João Batista - SC 168187 12 Três Coroas - RS 4.5194.879

13 Campo Bom - RS 170184 13 Jaú - SP 4.0524.644

14 Parobé - RS 149168 14 Juazeiro do Norte - CE 4.0674.535

15 Igrejinha - RS 156161 15 Campo Bom - RS 3.8994.126

127.039

2014
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Importante ressaltar que enquanto o número de vínculos reduziu 11,4% 
nestas 15 principais cidades, acima da média nacional, em Nova Serrana-MG 
a redução foi ainda maior, de 12,7%. Isso pode indicar que suas fábricas, até 
aquele momento, estavam sofrendo de forma mais impactante as reduções 
nas vendas demonstradas no item 2.1.

2.3.2  Fabricação de partes de calçados - peças e 
componentes
As empresas de componentes fornecem o restante dos insumos para fabricação 
de sapatos e acessórios, como solas, cadarços e acabamentos. Este segmento 
é resultante da fragmentação do processo produtivo de sapatos e acessórios, 
que estimulou o surgimento de empresas especializadas em determinadas 
etapas que, consequentemente, assumiram o papel de fornecedoras de peças, 
de componentes e de serviços específicos aos produtores. Isso permitiu o 
aparecimento de um vasto conjunto de empresas de pequeno e médio porte, 
especializadas em uma ou mais etapas do processo produtivo, geralmente 
localizadas nas proximidades dos polos produtivos.

O valor bruto da produção industrial (VBP) de partes de calçados atingiu 2,1 
bilhões em 2014, aumento de 10,5% ante 2013. Tal segmento tem participação 
de 0,1% no total do VBP da indústria brasileira. Eram 6.218 estabelecimentos 
em 2015, uma queda de 6,4% em relação a 2014, sendo a maior parte deles 
(54%) no Rio Grande do Sul. Em Minas Gerais, ao contrário do observado no 
geral, houve acréscimo de 3,4% no número de estabelecimentos, totalizando 
553 em 2015.

No setor de fabricação de partes de calçados21, o número de vínculos 
empregatícios diretos (estatutários, autônomos e celetistas) atingiu cerca 
de 41.734 pessoas em 2015, uma queda de 11,8% em relação à 2014, 
correspondendo a cerca de 0,8% dos empregos da indústria. Em Minas Gerais, 
essa redução foi ainda maior, com expressivos 22,8%. Tais empregos geraram 
uma massa salarial de R$ 0,5 bilhão em 2015.

Em relação aos municípios, Nova Serrana-MG ocupa a 6ª posição em número 
de estabelecimentos e em número de vínculos empregatícios (Tabela 8). O 
número de vínculos reduziu 9,8% nestas 15 principais cidades, abaixo da 
média nacional. Em Nova Serrana-MG a redução foi quase duas vezes maior, 
de 18,0%, apesar do aumento no número de estabelecimentos. Isso pode 
estar ligado ao fato do polo de Nova Serrana atuar quase que exclusivamente 
no mercado interno, enquanto os demais polos têm maior participação no 
mercado internacional, por meio de exportações (ver item 0).

21.  Foram utilizados os 
CNAEs 15.40-8/00 - Fabricação 
de partes para calçados, de 
qualquer material e 1531-9/02 
- Acabamento de calçados de 
couro sob contrato.
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Gráfico 20: Distribuição do número de fábricas de partes de calçados pelos estados brasileiros

Fonte: RAIS/MTE. Elaborado pela IN3. 

Gráfico 21: Distribuição do número de vínculos em fábricas de partes de calçados pelos estados brasileiros

Fonte: RAIS/MTE. Elaborado pela IN3. 
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Tabela 8: 15 principais municípios brasileiros no elo de fabricação de partes de calçados

Fonte: RAIS/MTE. Elaborado pela IN3. 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

Cidade - UF Cidade - UF2015

NÚMERO DE VÍNCULOS

2014 2015

1 Franca - SP 3.8944.548 1 1.4111.483

2 

Nova Serrana - MG Nova Serrana - MG

3.2683.233 2 

Franca - SP

426510

3 Rolante - RS 2.8852.963 3 431471

4 Novo Hamburgo - RS 2.6123.026 4 

Jaú - SP

Birigui - SP

 337413

5 2.004

1.951

2.494 5 363362

6 

Sapiranga - RS

Sapiranga - RS

2.378 6 330323

7 1.4721.577 7 252 291

8 Três Coroas - RS 1.4211.613 8 Parobé - RS  247271

9 

Dois Irmãos - RS 

Nova Hartz - RS 

1.0881.322 9 Rolante - RS

Birigui - SP

Nova Hartz - RS

Dois Irmãos - RS

Igrejinha - RS

163159

10 1.0211.103 10 

Novo Hamburgo - RS

151 160

11 São João Batista - SC 968942 11 São João Batista - SC 139147

12 Sto. Ant. Patrulha - RS 935939 12

Três Coroas - RS

119150

13 Jaú - SP

Campo Bom - RS

758946 13 114125

14 

Parobé - RS

783827 14 107111

15 

Igrejinha - RS

738678 15 Taquara - RS

Campo Bom - RS

9793

2014

EM Nº DE PARES
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2.3.3  Outros elos da cadeia produtiva

Indústria Química
O setor calçadista é um grande consumidor de produtos químicos, utilizados 
tanto na preparação e tratamento de matérias primas quanto no processo 
produtivo de montagem de calçados, como por exemplo os adesivos, que são 
um insumo de grande importância para o produto final, apesar de seu pequeno 
impacto sobre o preço. 

As empresas químicas que atendem diretamente à indústria calçadista, 
no entanto, não são classificadas em uma classe de CNAE específica, o que 
impossibilitou a busca de dados. 

Fabricação de Maquinas e Equipamentos
Observa-se que essas empresas, que historicamente iniciaram suas atividades 
na região sul do país, permanecem até os dias atuais concentradas no 
estado do Rio Grande do Sul, representando, aproximadamente, 50% 
dos estabelecimentos catalogados. A despeito de apresentar um número 
significativamente menor de empresas em relação aos demais – 253 empresas 
em 2015, este número tem se mantido ao longo do tempo, com geração de 
2.795 empregos naquele mesmo ano. Deve-se observar que cerca de 76% das 
empresas e 84% dos empregos do segmento concentram-se nos estados do 
Rio Grande do Sul e de São Paulo.

Curtimento de couro
Em 2015, as 609 empresas de curtimento de couro, importantes fornecedores 
das fábricas que utilizam esta matéria prima, estavam mais presentes nos 
estados do Rio Grande do Sul (30%), São Paulo (23%), Minas Gerais (10%) e 
Paraná (7%); já os 35.026 empregos estavam no Rio Grande do Sul (48%), São 
Paulo (21%), Minas Gerais (12%) e Ceará (7%). 

No polo de Nova Serrana, apenas 56 do universo de 990 empresas ativas, 
ou 5,7% do total, tinham como CNAE principal a fabricação de calçados de 
couro, além de outras 12 (1,2%) com CNAE de acabamento de calçados de 
couro sob contrato. Sendo assim, pode-se considerar que não é um segmento 
expressivo na região. Trata-se, portanto, de um elo da cadeia produtivo ainda 
mais concentrado e localizado, principalmente no sul do país.

2.3.4  Perfil das empresas e dos trabalhadores e 
remuneração
O setor calçadista é intensivo em mão de obra, tendo contribuição relevante 
para a geração de emprego industrial. Juntos, os elos de fabricação de calçados 
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(item 2.3.1) e de fabricação de partes (item 2.3.2) somaram 283.065 empregos 
em 2015, contra 309.288 em 2014. Embora tenha sido observada redução do 
emprego e da massa de salários, por outro lado, houve aumento do salário 
médio da indústria brasileira de calçados, de 9,0%, porém abaixo da inflação 
no período de 10,7%.

Considerando os elos de fabricação de calçados e suas partes, o salário 
médio de R$ 1.399,94 em 2015 atingiu apenas 55,1% do salário médio da 
indústria, de R$ 2.541,60, em 2015. Isso é indicativo de uma mão de obra 
de baixa qualificação e remuneração não atrativa, podendo resultar em 
maior rotatividade da mão de obra no setor, que pode tender a migrar para 
outros setores, em busca de melhores salários ou de melhores condições de 
emprego. Por outro lado, desde que alinhada a uma produtividade adequada, 
pode resultar em menores custos e garantir a competitividade dessa indústria.

A Tabela 9 demonstra que Minas Gerais tem o menor salário médio dentre 
os estados com o maior número de empregos no setor de fabricação de 
calçados e suas partes. Comparativamente, os salários médios no estado 
corresponderam a 83,8% e 84,9% das médias nacionais nos anos 2014 e 
2015, respectivamente (Tabela 9). Essa discrepância pode ser explicada, em 
boa medida, pela proporção de empregos em empresas de diferentes portes22 
– grande, média, pequena ou microempresa – em cada estado. Observa-se que 
Paraíba, Bahia e Ceará possuem mais 70% dos empregos do setor em grandes 
empresas e pelo menos outros 10% em empresas médias. Na outra ponta, 
Minas Gerais e São Paulo possuem menos de 20% dos empregos em grandes 
empresas e mais de 50% em pequenas e microempresas (Gráfico 22).

Tabela 9: Salários médios da indústria de fabricação de calçados e suas partes nas principais UFs – em R$

Fonte: RAIS/MTE. Elaborado pela IN3. 

UF 2014 2015 VARIAÇÃO

RS 110%1.412,10 110,6% 9,6%1.548,06 

SP 106,4%1.366,21 106,4% 9,1%1.490,09 

BA 107,9%1.385,22 104,4% 5,5%1.461,62

SC 98,9%1.270,39 99,1% 9,2%1.387,58

CE 99%1.271,02 97,6% 7,5%1.366,04

PB 93,7%1.203,22 91,6% 6,6%1.282,26

MG 83,8%

100%1.283,98BRASIL

1.076,25 84,9% 10,4%1.188,70

100,0% 9%1.399,94

22.  Foi utilizada a 
classificação do SEBRAE, por 
número de funcionários para 
empresas industriais: grande – 
mais de 500 funcionários; média 
– entre 100 e 499 funcionários; 
pequena – de 20 a 99 
funcionários; e microempresa 
– até 19 funcionários. Foi feita 
a divisão dessa forma pois 
não existem dados públicos 
disponíveis sobre o faturamento 
por empresa, impedindo que a 
classificação por porte seja feita 
com base neste dado.
23. https://www.sebrae.
com.br/Sebrae/Portal%20
Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/MPE_
conceito_empregados.pdf 

https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/MPE_conceito_empregados.pdf
https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/MPE_conceito_empregados.pdf
https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/MPE_conceito_empregados.pdf
https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/MPE_conceito_empregados.pdf
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Complementando essa análise, a Tabela 10 apresenta os salários médios nos 
principais estados produtores de calçados e suas partes por porte de empresa, 
com dados de 2015. As grandes empresas (mais de 500 funcionários) de 
Minas Gerais têm remuneração 39,4% acima da média nacional, as médias 
empresas (entre 100 e 499 funcionários), 15,9% menor que tal média, as 
pequenas (entre 20 e 99 funcionários), 6,3% menor, e as microempresas (até 
19 funcionários), 6,0% menor.

Em relação ao grau de instrução dos trabalhadores, não foi observada grande 
discrepância entre as diferentes regiões do país. Segundo dados do RAIS de 
2015, na média nacional, apenas 0,2% dos funcionários são analfabetos, 
97,5% possuem até ensino médio completo, e os 2,3% restantes possuem 
formação superior. O número de profissionais com curso superior, porém, é 
maior no Rio de Janeiro (8,6%), no Distrito Federal (6,3%), no Espírito Santo 
(5,2%), no Pará (3,9%) e em São Paulo (3,6%), reduzindo, em geral, o número 
de profissionais com ensino fundamental e/ou médio. 

Na média nacional, 47,9% dos trabalhadores são do gênero masculino e 
52,1%, feminino. Em Minas Gerais, 50,1% são homens e 49,9% mulheres. 
Já no Rio Grande do Sul e São Paulo há uma maioria de mulheres, 59,7% e 
53,7%, respectivamente. A idade média nacional é de 36,1 anos, sendo 35,3 
em Minas Gerais, 36,4 no Rio Grande do Sul e 38,1 em São Paulo.

Gráfico 22: Proporção de número de vínculos por porte de empresa em cada UF – dados de 2015

Fonte: RAIS/MTE. Elaborado pela IN3. 
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Tabela 10: Salários médios por porte de empresa nas principais UFs – dados de 2015 – em R$

Fonte: RAIS/MTE (2015). Elaborado pela IN3. 

2.3.5  Comércio exterior brasileiro
No período de 2011 a 2016, as exportações brasileiras apresentaram queda 
de 4,9% a.a., em média, atingindo US$ 1,2 bilhões em 2016, enquanto as 
importações reduziram a 4,8% a.a., atingindo US$ 0,4 bilhões em 2016.

Exportações de calçados
As exportações brasileiras de calçados estão concentradas nos calçados de 
couro (42,3% do total) e de borracha e materiais plásticos (36,8%). Porém, no 
período analisado, somente as exportações de calçados têxteis aumentaram, 
com taxa de crescimento de 10,9% a.a. (Gráfico 24).

No mesmo período, houve redução significativa e contínua dos preços 
médios de exportação em todos os tipos de calçados (Gráfico 25). Isso pode 
significar um aumento da competitividade da indústria nacional frente aos 
players internacionais, decorrente de melhorias nas condições de câmbio e 
no aumento da produtividade e consequente redução de custos unitários da 
indústria de fabricação de calçados e suas partes.

Espera-se que mantidas essas reduções nos preços médios, as exportações 
brasileiras aumentem nos próximos períodos, dado que, como descritos nos 
itens anteriores, tais preços já se mostram bastante competitivos quando 
comparados àqueles de grandes exportadores.

UF GRANDE
(+ de 500 func.)

MÉDIA
(de 100 a 499)     

PEQUENA
(de 20 a 99)  

MICRO
(até 19 func.)

MG 3.861 1.628 1.306 1.020 

PB 3.401 1.857 1.068 931 

RS 3.292 2.319 1.484 1.175 

SP 2.581 2.138 1.652 1.283 

BA 2.453 1.638 1.363 1.087 

CE 2.432 1.636 1.196 998 

SC 2.027 2.101 1.754 1.206 

BRASIL 2.771 1.936 1.393 1.085 
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Gráfico 23: Exportações e importações brasileiras – 2011 a 2016

Fonte: SECEX/MDIC inclui NCMs 6401 a 6406. Elaborado pela IN3.

Gráfico 24: Exportações brasileiras por tipo de calçado, sua participação e CAGR – 2011 a 2016

Fonte: SECEX/MDIC inclui NCMs 6401 a 6406. Elaborado pela IN3.

Gráfico 25: Preços médios de exportação por tipo de calçado e CAGR – 2011 a 2016

Fonte: SECEX/MDIC inclui NCMs 6401 a 6406. Elaborado pela IN3.
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O Gráfico 26 demonstra os principais destinos das exportações brasileiras. 
Observa-se que, pela relevância do grupo “outros”, 47,9% e 46,3% do total 
em 2011 e 2016, respectivamente, há uma diversificação considerável do 
comércio exterior do setor. Importante observar o crescimento da participação 
relativa dos EUA, maior importador mundial de calçados, embora tenha havido 
redução das exportações em valor para todos estes mercados no período 
analisado, seguindo a queda geral nas exportações da ordem de 22,3%.

Outro destaque é que a Itália deixou de figurar entre os seis principais destinos 
das exportações brasileiras, o que significa que as exportações para este país 
caíram mais de US$ 31 milhões entre 2011 e 2016, uma queda de mais de 40%. 
Outras quedas significativas aconteceram em relação ao mercado alemão, de 
31,2%, e para a Argentina, de 27,5%. Análises de mercado mais aprofundadas, 
com dados primários, poderiam justificar quedas tão expressivas.

Quanto à origem das exportações brasileiras, os principais exportadores estão 
localizados nos estados do Rio Grande do Sul e no Ceará, com um pouco mais 
de 30% cada, em média. Em seguida, estão os estados da Paraíba, São Paulo 
e Bahia, que juntos somam entre 25 e 30% nos anos avaliados. Embora Minas 
Gerais tenha tido um aumento a partir de 2014, chegando a 3,5% em 2016, 
ou US$ 31,8 milhões, e ultrapassando os estados de Pernambuco e de Santa 
Catarina, sua participação ainda é bastante aquém do porte de sua indústria 
calçadista.

Gráfico 26: Principais destinos das exportações brasileiras – 2011 vs 2016

Fonte: SECEX/MDIC inclui NCMs 6401 a 6406. Elaborado pela IN3.
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Gráfico 27: Principais estados brasileiros exportadores de calçados – % de participação em volume

Fonte: SECEX/MDIC inclui NCMs 6401 a 6406. Elaborado pela IN3.
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Neste sentido, uma política estadual que impulsione as exportações mineiras 
pode trazer grandes benefícios para a indústria do polo calçadista de Nova 
Serrana-MG, que poderá aumentar suas vendas, gerando emprego e renda, 
mesmo com as flutuações negativas no mercado interno.

Importações de calçados
Já as importações brasileiras estão concentradas nos calçados têxteis (46,7% 
do total), que por seu elevado preço médio indicam ser calçados esportivos, 
com alto conteúdo tecnológico. Em seguida, estão os calçados de borracha e 
materiais plásticos, com 21,9% do total, e de couro, com 16,3% (Gráfico 28). 
Também foi observado um pico de importações de calçados têxteis em 2014, 
quando foi ultrapassada a marca de US$ 350 milhões, para então retornar aos 
atuais US$ 214 milhões em 2016, uma expressiva queda de 40% entre os 
dois períodos. Em relação aos preços médios de importação por tipo, houve 
redução significativa nos preços dos calçados impermeáveis (-12,1% a.a.) e 
aumento expressivo nos preços dos calçados têxteis (5,5% a.a.)23.

Em 2016, 72,4% das importações brasileiras originaram-se do Vietnã e da 
Indonésia, outros 14% vieram da China – em relação à qual há instrumento 
antidumping em vigor (ver nota de rodapé 12, pág. 15), e 4,3% da Itália. No 
período 2011-2016, houve redução de 48,3% nas importações chinesas e de 
25,1% nas indonésias. Já em relação às italianas, houve aumento de 20,3% e 
de 7,5% nas vietnamitas.
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24.  Assim como foi feito para 
o Brasil, as bases internacionais 

permitem a realização de 
análises de importações 

por país, por tipo e subtipo 
de calçados, em Sistemas 

de BI. Essas análises são 
interessantes, por exemplo, 

para orientar as empresas 
brasileiras sobre aqueles 

mercados que seriam mais 
atrativos para a comercialização 

de seus produtos, de forma a 
impulsionar as exportações da 
indústria calçadista brasileira.

23.
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Gráfico 28: Importações brasileiras por tipo de calçado, sua participação e CAGR – 2011 a 2016

Fonte: SECEX/MDIC inclui NCMs 6401 a 6406. Elaborado pela IN3.

Gráfico 29: Preços médios de importação por tipo de calçado e CAGR – 2011 a 2016

Fonte: SECEX/MDIC inclui NCMs 6401 a 6406. Elaborado pela IN3.
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Gráfico 30: Principais origens das importações brasileiras – 2011 vs 2016

Fonte: SECEX/MDIC inclui NCMs 6401 a 6406. Elaborado pela IN3.
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O polo de Nova 
Serrana-MG e 
região
O território do polo calçadista de Nova Serrana-MG compreende 12 municípios: 
Araújos, Bom Despacho, Conceição do Pará, Divinópolis, Igaratinga, Leandro 
Ferreira, Nova Serrana, Onça de Pitangui, Pará de Minas, Perdigão, Pitangui e 
São Gonçalo do Pará. A seguir serão apresentados dados macroeconômicos 
dessa região.

3.1 Dados macroeconômicos
Em 2014, o PIB nominal destes munícipios atingiu R$ 11,9 bilhões, tendo 
aumentado sua participação no PIB de Minas Gerais de 2,1% em 2010 
para 2,3% em 2014. De 2010 a 2014, os munícipios que compõem o polo 
apresentaram crescimento no PIB per capita acima da média da inflação no 
período media pelo IPCA, de 6,2% a.a., com exceção de Conceição do Pará 
(5,4% a.a.), e destaques para Araújos (17,0% a.a.) e Onça do Pitangui (14,1% 
a.a.). Comparando com o PIB per capita de Minas Gerais, de R$ 16,2 mil, e 
do Brasil, de R$ 18,6 mil, ambos de 2014, os seis munícipios da esquerda 
no Gráfico 31: Evolução e CAGR do PIB per capita dos munícipios do polo 
calçadista de Nova Serrana-MG possuem valores acima, enquanto os seis da 
direita, valores abaixo.

O valor da massa salarial nestes municípios somou R$ R$ 213,5 milhões 
em 2015, um aumento de 6,6% ante 2014, abaixo da inflação de 10,7% no 
período. Tal valor corresponde a 2,1% da massa salarial total de Minas Gerais.

Juntos, os municípios do polo possuíam 23.490 empresas em 2015, acréscimo 
de 0,6% em relação a 2014, e 137.441 empregos formais, redução de 3,2% 
em relação a 2014. O Gráfico 32 apresenta estes números desdobrados por 
município. Um dado que comprova a vocação industrial do polo é o percentual 
de ocupados na indústria da transformação em cada um de seus municípios 
(Tabela 11). Todos eles possuem taxas superiores às médias nacionais e de 
Minas Gerais, com destaque para Nova Serrana, que está em primeiro lugar 
neste quesito no ranking de todos os municípios do Brasil.
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Gráfico 31: Evolução e CAGR do PIB per capita dos munícipios do polo calçadista de Nova Serrana-MG

Fonte: IBGE(2011-2014). Consulta no Sistema de Inteligência da IN3.
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Já em termos de salário médio, dados extraídos da RAIS/MTE apontam 
aumento de 9,5% entre 2014 e 2015, um pouco abaixo da inflação do período, 
de 10,7%, mas ainda abaixo da média nacional. É importante ressaltar que 
este dado de renda isolado não é suficiente para verificar qualidade de vida, 
pois isso irá depender do custo de vida na região e demais aspectos avaliados 
no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), por exemplo.

Um aspecto positivo, é que com salários menores, os custos dos produtos 
também tendem a ser menores, aumentando a competitividade da indústria 
local. Por outro lado, pode haver emigração e fuga de cérebros do polo em 
busca de melhores oportunidades de emprego e renda.
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Gráfico 32: Número de empresas e empregos nos municípios do polo calçadista de Nova Serrana-MG em 31/12/2015

Fonte: RAIS/MTE (2015). Consulta no Sistema de Inteligência da IN3.
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Tabela 11: Proporção de ocupados na indústria da transformação (%)

Fonte: PNUD (2010). Consulta no Sistema de Inteligência da IN3.

Tabela 12: Salário médio nos municípios do polo calçadista

Fonte: RAIS/MTE(2014,2015). Consulta no Sistema de Inteligência da IN3.

ANO SALÁRIO MÉDIO POLO % MÉDIA BRASIL

2014 1.502,91 70,22%

2015 1.646,43 76,93%

Nova  
Serrana Perdigão Araújos São Gonçalo

 do Pará Igaratinga Leandro
 Ferreira MG

65,1 37,8 33,1 30,7 30,2 24,0 9,1

Divinópolis Conceição
 do Pará

Pará de
 Minas Pitangui Bom

 Despacho
Onça de 
Pitangui BRASIL

20,6 20,5 20,4 19,8 14,1 9,7 9,6
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Tabela 13: IDH, suas dimensões e Índice de GINI dos municípios do polo calçadista em 2010

Fonte: PNUD (2010). Consulta no Sistema de Inteligência da IN3.

MUNICÍPIO IDH IDH
 EDUCAÇÃO

IDH 
LONGEVIDADE

IDH
RENDA

ÍNDICE DE
 GINI

Divinópolis 0,764 0,702 0,844 0,753 0,47

Bom Despacho 0,750 0,661 0,861 0,742 0,49

Pitangui 0,725 0,617 0,870 0,711 0,47

Pará de Minas 0,725 0,628 0,848 0,715 0,43

Nova Serrana 0,715 0,597 0,864 0,709 0,35

Leandro Ferreira 0,710 0,579 0,875 0,707 0,46

Perdigão 0,703 0,579 0,843 0,711 0,35

Conceição do Pará 0,700 0,588 0,850 0,687 0,42

Araújos 0,698 0,574 0,855 0,694 0,36

São Gonçalo do Pará 0,689 0,570 0,842 0,682 0,40

Onça de Pitangui 0,663 0,559 0,806 0,646 0,44

Igaratinga 0,651 0,481 0,842 0,682 0,37

Por fim, utilizando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)24 – formado pelo 
IDH Educação25, IDH Longevidade26 e IDH Renda27 – e o Índice de GINI28 para 
avaliação da qualidade de vida, observa-se que nas últimas três aferições – em 
1991, 2000 e 2010 – os municípios do polo calçadista possuem indicadores 
um pouco piores (IDH – quanto maior melhor; Índice de GINI – quando menor 
melhor) de IDH, IDH Educação e IDH Renda, tanto quando comparados a Minas 
Gerais quanto em comparação ao Brasil, e melhores em IDH Longevidade e 
Índice de GINI.

Importante destacar que, considerando a média simples dos indicadores de 
seus municípios, a região do polo saiu de IDH “baixo” para “médio”, de 1991 
para 2000, e de “médio” para “alto”, de 2000 para 2010, sendo assim um bom 
indicativo de desenvolvimento econômico e social.

A desigualdade de renda, medida pelo Índice de GINI, também registrou 
melhoras nestes 20 anos, inclusive de forma mais acentuada que no restante 
do país.

Tabela 13 apresenta os indicadores de IDH, incluindo suas três dimensões, e 
o Índice de GINI para cada um dos municípios do polo calçadista, em 2010, 
último período com dados disponíveis.9

Divinópolis e Bom Despacho se destacam como maiores IDH’s, nesta ordem, 
embora apresentem, em ordem inversa, os piores índices de distribuição de 
renda. Divinópolis lidera o IDH Educação e Renda, Leandro Ferreira lidera o 
IDH Longevidade e Nova Serrana e Perdigão, o Índice de GINI.

25.  O Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) 

é uma medida comparativa 
usada para classificar as 
regiões pelo seu grau de 

“desenvolvimento humano” 
e para ajudar a classificar os 

países como desenvolvidos 
(desenvolvimento humano 

muito alto, entre 0,800 e 
1), em desenvolvimento 

(desenvolvimento humano 
médio, 0,600 - 0,699, e 

alto, entre 0,700 - 0,799) 
e subdesenvolvidos 

(desenvolvimento humano 
muito baixo, entre 0 – 0,499, 

e baixo, entre 0,500-0,599). A 
estatística é composta a partir 

de dados de expectativa de vida 
ao nascer, educação e PIB per 

capita (como um indicador do 
padrão de vida) recolhidos em 

nível municipal.

26.  O Índice da dimensão 
Educação é um dos três 

componentes do IDH. Considera 
dois indicadores com pesos 

diferentes: (i) a taxa de 
alfabetização de pessoas acima 

de 15 anos de idade tem peso 
dois, e (II) a taxa bruta de 

frequência à escola peso um. O 
primeiro indicador  é
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Gráfico 33: IDH, suas dimensões e Índice de GINI do polo calçadista x MG x Brasil 29

Fonte: PNUD(1991.2000,2010). Consulta no Sistema de Inteligência da IN3.
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o percentual de pessoas 
com mais de 15 anos capaz 
de ler e escrever um bilhete 
simples, considerados adultos 
alfabetizados. O segundo 
indicador é resultado de uma 
conta simples: o somatório de 
pessoas, independentemente 
da idade, que frequentam os 
cursos fundamental, secundário 
e superior é dividido pela 
população na faixa etária de 7 a 
22 anos da localidade.

27.  O Índice da dimensão 
Longevidade que é um dos três 
componentes do IDH. É obtido 
a partir do indicador Esperança 
de vida ao nascer, através da 
fórmula: [(valor observado do 
indicador) - (valor mínimo)] 
/ [(valor máximo) - (valor 
mínimo)], onde os valores 
mínimo e máximo são 25 e 85 
anos, respectivamente.

28.  O Índice da dimensão 
Renda que é um dos três 
componentes do IDH. É obtido 
a partir do indicador Renda per 
capita, através da fórmula: [ln 
(valor observado do indicador) 
- ln (valor mínimo)] / [ln (valor 
máximo) - ln (valor mínimo)], 
onde os valores mínimo e 
máximo são R$ 8,00 e R$ 
4.033,00 (a preços de agosto de 
2010). 

29.  Mede o grau de 
desigualdade existente na 
distribuição de indivíduos 
segundo a renda domiciliar per 
capita. Seu valor varia de 0, 
quando não há desigualdade 
(a renda domiciliar per capita 
de todos os indivíduos tem o 
mesmo valor), a 1, quando a 
desigualdade é máxima (apenas 
um indivíduo detém toda a 
renda). O universo de indivíduos 
é limitado àqueles que vivem 
em domicílios particulares 
permanentes.

30. Índices do Polo calçadista 
calculado pela média simples 
dos indicadores dos municípios 
que o compõe.
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3.2 Empresas e empregos do polo
A partir do cruzamento de dados do RAIS/MTE e de análise da base de filiados 
do SINDINOVA, fornecida pela FIEMG30, foi possível verificar a variação 
de número de empresas entre 2014 e 2016 (Gráfico 34). No polo, não foi 
encontrada nenhuma grande empresa (acima de 500 funcionários), tendo 
proporções aproximadas de 3% de empresas médias, 16% de pequenas e 
81% de microempresas. A maior parte delas (76%) estão concentradas em 
Nova Serrana, seguido pelo município de Perdigão (12%) e Araújos (5%).

Em 2015, o setor calçadista contemplou 4,3% do total de empresas nos 
municípios do polo, chegado a 25,4% dos negócios em Nova Serrana e 26,5% 
em Perdigão, o que indica sua importância na região.

Pelo estudo dos CNAEs, observa-se um número muito alto de empresas que 
não têm o tipo de produto especificado em sua atividade principal (Tabela 15). 
Isso pode significar que as empresas fabricam diversos tipos de produtos, o 
que foi levantado na pesquisa de campo (item 3.3). 

Após a realização da consulta dos CNPJs, foi feita uma reclassificação das 
empresas pelos elos da cadeia produtiva. Pelos CNAEs principais, observa-se 
uma concentração muito grande de Fábricas de Calçados, foco da pesquisa de 
campo, em detrimentos de empresas que atuam nos demais elos da cadeia 
calçadista.

Gráfico 34: Evolução do número de fábricas de calçados e partes no polo calçadista por porte.

Fonte: RAIS/MTE (2014, 2015)/FIEMG-SINDINOVA(2016). Consulta no Sistema de Inteligência da IN3.

31. Houve um trabalho de 
consulta dos CNPJs da lista de 

filiados nos sites da Receita 
Federal e do Sintegra (Receita 

Estaduais) para limpeza da base, 
sendo considerados apenas os 
estabelecimentos ativos e com 

CNAEs relacionados ao setor 
coureiro calçadista. Nesta lista, 

havia 1929 CNPJs, dos quais 
541 não eram relacionados ao 

setor, restando 1388 empresas. 
Destas, 238 estavam baixadas, 

124 com CNPJ cancelado, 2 
com CNPJ incompleto e 34 

suspensas, restando 990 ativas. 
Por fim, foram considerados 2 

estabelecimentos do distrito 
de Boa Vista de Minas como 

pertencentes à Nova Serrana. 
Nesta lista, não estavam 

disponíveis informações sobre 
porte das empresas.

35

182

838

1055

31

162

820

1013 990

-11,4% -11,0%

-2,1%

-6,2%

-16,0%

-14,0%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

0

200

400

600

800

1000

1200

Média Pequena Micro TOTAL

2015 2014 2016 Variação



PERFIL INDUSTRIAL DO POLO CALÇADISTA
DE NOVA SERRANA-MG E REGIÃO 2017

71

Se considerados o segundo e o terceiro CNAEs, quando existentes, o número 
total de fábricas de calçados aumenta para 864 empresas. Dessas, foram 
observados 16 endereços duplicados. Logo, chegou-se a um universo de 848 
fábricas de calçados no polo, além de 84 fornecedores de matérias primas, 
peças e partes ou outros insumos produtivos, 15 empresas que realizam 
atividades produtivas relacionadas à produção de calçados, 35 empresas 
de comercialização desses produtos, e outras 15, dentre as quais empresas 
fornecedoras de equipamentos e ferramentaria, transporte e bolsas e 
assessórios.

O setor calçadista empregou no polo, em 31/12/2015, 15.368 pessoas, em 
iguais proporções de homens e mulheres. Este número representa 11,2% dos 
empregos das cidades que compõem o polo, chegando a 52% dos empregos 
em Nova Serrana, 43% em Perdigão, 22% em São Gonçalo do Pará e 17% em 
Araújos. 

Sabe-se que o setor calçadista possui sazonalidade conhecida, apresentando, 
normalmente, geração de empregos no primeiro trimestre de cada ano e 
tendo maior número de desligamentos ao final de novembro e em dezembro. 
Em função disso, foi feita uma análise dos dados da RAIS de 2014 e 2015, para 
avaliar o número de admissões, de desligamentos e o saldo de vagas criadas 
ou perdidas a cada mês.

Tabela 14: Número de empresas por município do polo calçadista

Fonte: RAIS/MTE (2014, 2015)/FIEMG-SINDINOVA(2016). Consulta no Sistema de Inteligência da IN3.

Município 2014 2015 2016

Nova Serrana 783 747 755 76%

Perdigão 130 135 116 12%

Araújos 44 38 52 5%

Divinópolis 24 20 27 3%

Bom Despacho 22 20 15 2%

São Gonçalo do Pará 22 22 14 1%

Pitangui 20 22 6 1%

Pará de Minas 8 6 5 1%

Leandro Ferreira 2 3 0 0%

TOTAL 1055 1013 990 100%
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O Gráfico 35, de 2014, e o Gráfico 36, de 2015, mostram que a curva de 
sazonalidade é bem característica do polo calçadista. Os resultados mostram 
que, na média mensal do polo, o número de empregados foi de cerca de 
21.200 em 201431 e de 19.650 em 201532, conforme análise dos dados mensais 
da RAIS/MTE33. Segundo declaração de 156 entrevistados32, atualmente as 
empresas pesquisadas possuíam, em junho de 2017, 7.961 empregados, que 
gera uma média de 51 empregados por empresa. Este número representa 
40,5% da média mensal de 2015. 

A evolução mensal do número de empregados no polo calçadista foi feita 
considerando os seis primeiros CNAEs da Tabela 15.

Tabela 15: Número de empresas CNAE principal – dados de 2016 – em destaque CNAEs utilizados para 
pesquisa do número de empresas e de empregados nas bases oficiais

Fonte: IN3, com dados da FIEMG-SINDINOVA(2016)/RECEITA FEDERAL/SINTEGRA.

CodCNAE Descrição CNAE # empresas % total

1539400 Fabricação de calçados de materiais não 
especificados anteriormente 440 44,4%

1533500 Fabricação de calçados de material 
sintético 164 16,6%

1532700 Fabricação de tênis de qualquer material 144 14,5%

1540800 Fabricação de partes para calçados, de 
qualquer material 68 6,9%

1531901 Fabricação de calçados de couro 56 5,7%

1531902 Acabamento de calçados de couro sob 
contrato 12 1,2%

4689399
Comércio atacadista especializado em 
outros produtos intermediários não 
especificados anteriormente

11 1,1%

4616800
Representantes comerciais e agentes do 
comércio de têxteis, vestuário, calçados e 
artigos de viagem

6 0,6%

4643501 Comércio atacadista de calçados 4 0,4%

4782201 Comércio varejista de calçados 4 0,4%

Outros CNAEs 81 8,2%

Total de empresas ativas 990 100%

32.  Valor 20,7% maior que 
o número de empregados em 

31/12/2014, quando ocorre o 
vale da sazonalidade.

33.  Valor 28,9% maior que 
o número de empregados em 

31/12/2015, quando ocorre o 
vale da sazonalidade.

34.  Foi utilizada dados 
mensais da RAIS, pois o MTE tem 

feito esforços para melhorar 
a confiabilidade dos dados 
do CAGED, mas estes ainda 

podem conter inconsistências, 
principalmente para cálculo 

de estoque de empregos. Para 
saber mais, acesse: https://ces.

ibge.gov.br/base-de-dados/
metadados/mte/cadastro-

geral-de-empregados-e-
desempregados-caged.html 

acessado em 17/08/2017.

35.  Dois entrevistados não 
souberam responder e as 

respostas do teste piloto não 
foram incluídas nesta análise.

https://ces.ibge.gov.br/base-de-dados/metadados/mte/cadastro-geral-de-empregados-e-desempregados-caged.html 
https://ces.ibge.gov.br/base-de-dados/metadados/mte/cadastro-geral-de-empregados-e-desempregados-caged.html 
https://ces.ibge.gov.br/base-de-dados/metadados/mte/cadastro-geral-de-empregados-e-desempregados-caged.html 
https://ces.ibge.gov.br/base-de-dados/metadados/mte/cadastro-geral-de-empregados-e-desempregados-caged.html 
https://ces.ibge.gov.br/base-de-dados/metadados/mte/cadastro-geral-de-empregados-e-desempregados-caged.html 
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Gráfico 35: Evolução mensal do número de empregados no polo calçadista – análise de sazonalidade 2014

Fonte: RAIS/MTE (2014). Consulta no Sistema de Inteligência da IN3.

Gráfico 36: Evolução mensal do número de empregados no polo calçadista – análise de sazonalidade 2015

Fonte: RAIS/MTE (2015). Consulta no Sistema de Inteligência da IN3.
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Tabela 16: Número de empregos em 31/12/2015, proporção por gênero e salário médio por município do polo 
calçadista

Fonte: RAIS/MTE (2015). Consulta no Sistema de Inteligência da IN3.

Tabela 17: Salário médio por porte do polo calçadista x MG x Brasil

Fonte: RAIS/MTE (2015). Consulta no Sistema de Inteligência da IN3.

O salário médio no setor no polo foi de R$ 1.218,00, valor 2,5% superior ao 
do salário médio do setor em Minas Gerais, porém 13% menor que a média 
nacional. A Tabela 17 detalha esses valores de salário por porte de empresa.

MUNICÍPIO

N. DE EMPREGADOS 
(em 31/12 de cada ano)

% HOMENS % MULHERES SALÁRIO
 MÉDIO

2014 2015 VARIAÇÃO

Nova Serrana 14.544 12.660 -13,0% 52% 48% 1.453,87 

Perdigão 1063 872 -18,0% 48% 52% 1.264,62 

Divinópolis 505 470 -6,9% 45% 55% 1.546,50 

Bom Despacho 513 445 -13,3% 32% 68% 1.138,28 

São Gonçalo do Pará 467 477 2,1% 45% 55% 1.090,95 

Araújos 316 314 -0,6% 58% 42% 1.063,64 

Pitangui 77 63 -18,2% 22% 78%    871,11 

Pará de Minas 67 64 -4,5% 22% 78% 1.164,09 

Leandro Ferreira 4 3 -25,0% 17% 83%    982,81 

TOTAL 17.556 15.368 -12,5% 50% 50% 1.218,00 

REGIÃO GRANDE
(+ de 500 func.)

MÉDIA
(de 100 a 499)  

PEQUENA
(de 20 a 99) 

MICRO
(até 19 func.)  

POLO NOVA SERRANA 1.679 1.269 1.072 

MG 3.861 1.628 1.306 1.020 

BRASIL 2.771 1.936 1.393 1.085 
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3.3 Mapeamento do perfil industrial

3.3.1  Metodologia de pesquisa e amostragem
O questionário utilizado na pesquisa de campo foi elaborado em conjunto com 
a FIEMG e o SINDINOVA, avaliando-se as respostas do mapeamento realizado 
em 2010 e questões de interesse do setor atualmente. Ele contou com 73 
questões, divididas nos seguintes blocos:

• Informações gerais sobre a empresa;

• Informações sobre o respondente;

• Informações comerciais e de vendas;

• Tipos e preços médios dos produtos;

• Informações de produção;

• Informações de sustentabilidade;

• Informações sobre investimentos;

• Informações sobre participação em projetos e relacionamento com 
associações e entidades de apoio ao desenvolvimento empresarial.

Um pré-teste foi realizado presencialmente com quatro empresas de Nova 
Serrana, após o qual foram realizados pequenos ajustes no instrumento, tendo 
assim sua validação. Ao todo foram realizadas 158 entrevistas com fábricas 
de calçados, todas presenciais, e 30 entrevistas com varejistas do setor de 
calçados, por telefone, identificados pelas fábricas como clientes chave.

Para favorecer este processo, a Gerência de Projetos para a Indústira - GPI (IEL/
MG), providenciou uma carta de apresentação, assinada por sua gerente, para 
ser entregue pela equipe de campo durante as abordagens. Além disso, essa 
carta foi distribuída eletronicamente com apoio do SINDINOVA, que, por sua 
vez, também apoiou com contatos telefônicos e em caso de dúvidas por parte 
dos respondentes.

As entrevistas com a indústria foram realizadas no período de 12 a 28 de junho 
de 2017, nas cidades de Nova Serrana (122 entrevistas), Perdigão (23), Araújos 
(9) e Divinópolis (4), em função da amostra definida a partir do universo de 
fábricas. Considerando apenas as fábricas de calçados propriamente ditas, com 
base em seus CNAEs (Tabela 15: Número de empresas CNAE principal – dados 
de 2016 – em destaque CNAEs utilizados para pesquisa do número de empresas 
e de empregados nas bases oficiais), o universo seria de 804 fábricas. Assim 
sendo, a amostra correspondeu a quase 20% dos estabelecimentos. Dentre 
os respondentes, 93 (59%, ante 68% em 2010) declararam ser associados ao 
SINDINOVA. 
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Os respondentes foram, em sua maioria, sócios, diretores ou gerentes (125 
casos – 79%), e nos outros 33 casos (21%), funcionários chave da empresa. 
Segundo as respostas, 75% são da própria região do polo, outros 25% 
imigraram para trabalhar. O Gráfico 37: Proporção de respondentes por faixa 
de idade apresenta a proporção de respondentes por faixa de idade. Já o 
Gráfico 39: Idade das empresas participantes da pesquisa e experiência do 
entrevistado no setor, por grau de escolaridade. Observou-se que 25% deles 
possuem formação superior, contra 11% na amostra de 2010, e 56%, contra 
40% na amostra de 2010, possui ensino médio completo ou está cursando 
curso superior.

O Gráfico 39: Idade das empresas participantes da pesquisa e experiência do 
entrevistado no setor, que contém análises de quartis, mostra que a idade 
média das empresas participantes da pesquisa é de 14 anos, sendo que 
25% delas têm entre zero e cinco anos, 25% entre 5 e 13 anos, 25% entre 
13 e 22 anos, e 25% entre 22 e 47 anos35. Percebe-se, portanto, que o polo 
é constituído, em sua maioria, por empresas com grande experiência e que 
tendem a ter seus processos e cultura consolidados, inclusive passando por 
processo de sucessão de gestão e/ou de propriedade. Em análise semelhante, 
observa-se que a experiência dos entrevistados no setor é, em média, ainda 
maior, de 18 anos, com extremos entre zero e 50 anos, sendo que pelo menos 
75% dos entrevistados possuem pelo menos 10 anos (limite superior do 1º 
quartil). 

Gráfico 37: Proporção de respondentes por faixa de idade

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados.
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36.  De forma aproximada, 
as faixas na amostra de 2010 

foram: até 5 anos – 23%; entre 
5 e 13 – 30% (considerando 

apenas a faixa 6 a 10 daquela 
pesquisa); 13 a 22 – 32% 

(considerando as faixas 
11 a 15 e 16 a 20 daquela 

pesquisa); e acima de 22 – 15% 
(considerando as faixas 21 a 30 
e mais de 30 daquela pesquisa). 

Logo, nesta edição foram 
encontradas empresas com 
maior tempo de existência.
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Gráfico 38: Proporção de respondentes por grau de escolaridade

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados.
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Gráfico 39: Idade das empresas participantes da pesquisa e experiência do entrevistado no setor

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados.
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Perguntados sobre o que levou cada entrevistado a atuar no setor calçadista, 
31% responderam que são sucessores de empresas familiares, 30% por 
iniciativa própria de abrir o próprio negócio, 22% foram funcionários em 
outra empresa do setor, 17% alegaram ser pela oferta de emprego ou pela 
busca de melhores salários. 

A Tabela 18 apresenta o número de empresas e de trabalhadores por porte das 
fábricas pesquisadas36. Se comparados aos números da RAIS de 2015 (item 
3.2 ), a amostra atingiu uma proporção um pouco maior de empresas médias/
grandes e um pouco menor de pequenas/micro, com variação de 9%. Embora 
exista discrepância temporal entre as comparações, seria possível considerar 
que a amostra se aproxima daquele dado oficial.

Em relação ao número de trabalhadores, pelos dados informados, observou-
se uma proporção maior de empregos nas empresas médias (de 100 a 499 
funcionários) e grandes (mais de 500 funcionários), que totalizou 54%, 36% 
nas empresas pequenas (de 20 a 99 funcionários) e de 10% nas microempresas 
(até 19 funcionários).

As análises sobre os resultados da pesquisa com as fábricas de calçados serão 
apresentadas a seguir. 

Tabela 18: Número de empresas e de trabalhadores por porte das fábricas pesquisadas

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados.

Grande 
(+ de 500 func.)

Média
(de 100 a 499)     

Pequena
(de 20 a 99)    

Micro
(até 19 func.)     TOTAL

Número de fábricas 
(amostra 2017) 1 18 63 71 153

% de fábricas por porte 
(amostra 2017) 0,7% 11,8% 41,2% 46,4% 100%

% por porte na pesquisa de 2010 0,5% 5,0% 36,1% 58,4% 100%

Número de trabalhadores 500 3.787 2.908 767 7.962

% de empregos por porte 6,3% 47,6% 36,5% 9,6% 100%

Média de trabalhadores por 
fábrica 500 210 46 11 52

37.  Do total da amostra 
de 158 empresas, duas não 

souberam responder e os 
dados de outras três foram 
desconsiderados por haver 
grande discrepância entre 

o número informado de 
trabalhadores na área de 

produção e o número total de 
empregados da fábrica.
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3.3.2  Perfil industrial - mercado e vendas
A Também foi perguntado quais são os três estados que respondem pelo maior 
volume de vendas. O resultado está apresentado no Gráfico 4036. São Paulo 
ficou em primeiro lugar, Minas Gerais em segundo e Rio de Janeiro em terceiro. 
Observa-se grande diversificação de mercados a partir da expressividade de 
“Outros”, citado por mais de 50% das empresas pesquisadas, o que significa 
que pelo menos um dentre os três mercados principais não figura entre 
aqueles sete estados com maior número de citações. Em termos gerais, essa 
distribuição está próxima do observado no mapeamento de 2010. 

Tabela 19 aponta os estados para os quais as fábricas de calçados entrevistadas 
comercializam seus produtos. Aqueles estados mais citados estão em destaque 
na coluna da esquerda. Importante ressaltar que São Paulo é o estado mais 
citado (89%), inclusive maior que Minas Gerais, que fica na segunda posição 
(88%). Outro dado bastante relevante é que 39% dos respondentes (61 
empresas) comercializam seus produtos em todos os estados brasileiros.

Tabela 19: Estados para quais os quais os respondentes comercializam seus produtos

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Para quais estados brasileiros a sua 
empresa vende?

Estado Citações % das 
empresas Estado Citações % das 

empresas Estado Citações % das 
empresas

SP 140 88,6% ES 90 57,0% PB 73 46,2%

MG 137 86,7% CE 88 55,7% SE 72 45,6%

RJ 121 76,6% PA 88 55,7% RN 72 45,6%

RS 108 68,4% PE 83 52,5% TO 71 44,9%

PR 106 67,1% DF 83 52,5% AL 71 44,9%

BA 104 65,8% MS 82 51,9% AC 70 44,3%

SC 101 63,9% MA 79 50,0% PI 69 43,7%

GO 99 62,7% AM 77 48,7% RR 65 41,1%

MT 91 57,6% RO 76 48,1% AP 64 40,5%
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Também foi perguntado quais são os três estados que respondem pelo maior 
volume de vendas. O resultado está apresentado no Gráfico 4037. São Paulo 
ficou em primeiro lugar, Minas Gerais em segundo e Rio de Janeiro em terceiro. 
Observa-se grande diversificação de mercados a partir da expressividade de 
“Outros”, citado por mais de 50% das empresas pesquisadas, o que significa 
que pelo menos um dentre os três mercados principais não figura entre 
aqueles sete estados com maior número de citações. Em termos gerais, essa 
distribuição está próxima do observado no mapeamento de 2010.

Estes sete estados também são aqueles com as maiores economias e, 
consequentemente, com os maiores mercados consumidores nacionais. Eles 
aparecem na mesma ordem do ranking do PIB, exceto o estado do Rio de 
Janeiro. Um insight extraído dessa análise é que a indústria calçadista do polo 
deve buscar aumentar sua participação neste estado. Considerando, ainda, a 
análise de PIB per capita38, que pode indicar uma população com maior renda, 
os mercados do Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso e Goiás também são interessantes.

Para atingir um mercado tão extenso, foi questionado quais os canais de 
vendas utilizados pelas empresas, tanto em termos de distribuição quanto 
de pontos de vendas (Tabela 20). Comparando com o levantamento de 2010, 
observa-se uma pulverização dos canais de comercialização e um aumento na 
utilização de todos os tipos levantados, com destaque para os aumentos nas 

Gráfico 40: Principais mercados consumidores

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Desses [dos estados para os quais vende], 
me diga na ordem quais são os 3 que respondem pelo maior volume de vendas?
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38.  A soma dos percentuais 
é maior que 100%. Cada valor 
percentual deve ser entendido 

como a proporção de empresas 
que tem um determinado estado 

dentre seus três principais 
mercados. Por exemplo, São 

Paulo é um dos principais 
mercados para 60,8% das 

empresas entrevistadas.

39.  Valor do PIB do estado 
dividido por sua população no 

período de referência.
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Tabela 20: Canais de vendas utilizados pelas empresas do polo 

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Quais destes canais de venda a sua 
empresa utiliza no Brasil?

redes de lojas, assessorias com escritórios em Nova Serrana, sapatarias com 
apenas uma loja, Grande magazine e utilização de e-commerce e marketplaces 
na internet.

Dentre esses canais, aqueles que respondem pelo maior volume de vendas, em 
proporção do número de citações, estão apresentados no Gráfico 41. Por esse 
resultado, percebe-se que houve uma desconcentração das vendas por meio 
de representantes, principal meio de comercialização em 2010 para 96% das 
empresas, e que em 2017 reduziu para 73%, com crescimento dos demais.

Em relação à exportação, embora os números do item 2.3.5 mostrem uma 
pequena participação do polo de Nova Serrana nas exportações brasileira, 
o Gráfico 27 aponta um crescimento nas exportações nos últimos anos. 
Essa informação é corroborada com o fato de que 36 empresas informaram 
que atualmente exportam seus produtos, o que corresponde a 23% das 
entrevistadas. Além disso, dentre as que não exportam, 65 delas, ou 41% da 
amostra disseram que possuem interesse em exportar.

CANAIS DE VENDAS FREQUÊNCIA 
2010

2017

NÚMERO DE 
CITAÇÕES FREQUÊNCIA 

Representantes comerciais 73% 127 80%

Redes de lojas de varejo em geral 26% 96 61%

Assessoria de vendas com escritórios na cidade 12% 86 54%

Equipe interna de vendas 41% 84 53%

Sapatarias com apenas 1 loja 8,2% 83 53%

Lojas do bairro Fartura (Nova Serrana-MG) 18,1% 56 35%

Grande magazine 8,4% 56 35%

E-commerce próprio
1,7%

29 18%

Marketplaces (sites de venda de produtos diversos) 26 17%

Supermercados 14 9%

Outros: Venda direta 3 2%

Outros: Revendedor 2 1%
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Gráfico 41: Canais e pontos de vendas que respondem pelo maior volume de vendas

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Desses, me diga na ordem quais são os 3 
(canais de venda) que respondem pelo maior volume de vendas? 

Tabela 21: Países para os quais as empresas do polo exportam 

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Para quais países sua empresa exporta?
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Segundo as empresas entrevistadas, o principal mercado externo do polo é a 
Argentina, para o qual 22 empresas do polo exportam. Outros 11 países foram 
citados, conforme apresentado na Tabela 21. Importante observar que apenas 
uma empresa exporta para os Estados Unidos, que é o maior importador 
de calçados brasileiros. Na lista dos principais importadores de produtos 
brasileiros (item 2.3.5), também aparecem países europeus como França, 
Reino Unido e Itália, principalmente em calçados de couro, além do Peru, em 
calçados de borracha e materiais plásticos, os quais não foram citados pelos 
respondentes.

O Gráfico 42 apresenta os canais de comercialização utilizados para a realização 
das exportações. Seguindo o modelo de comercialização no mercado interno, 
no qual se observou um crescimento significativo das assessorias de vendas, 
o mesmo poderia ser feito para as exportações, por meio da formalização de 
parcerias com tradings, por exemplo, que poderiam ser atraídas para o polo.

Na percepção dos entrevistados, os maiores desafios à exportação estão 
relacionados a questões burocráticas ou tributárias ou à dificuldade para 
acessar clientes internacionais, bem como canais de vendas adequados 
(Gráfico 43). Isto é um indicativo que iniciativas ou projetos que visem facilitar 
a formação de redes de contatos com clientes ou parceiros internacionais e de 
capacitação em comércio exterior podem favorecer a expansão do polo em 
outros mercados.

Em consonância com o exposto no item 2.2, é muito interessante que o 
polo calçadista de Nova Serrana, além de consolidar e buscar ampliar sua 
participação no mercado nacional, também se organize e se prepare, de 
forma estruturada, para investir na expansão para mercados internacionais, 
principalmente para garantir a sustentação de seu crescimento em momentos 
de baixa na demanda interna, como verificado nos últimos anos.

Gráfico 42: Canais utilizados para exportações

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Qual desses canais é o responsável pelo 
maior volume de vendas de sua empresa para o exterior?  
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Gráfico 43: Maiores entraves à exportação na percepção dos entrevistados 

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Quais são os maiores desafios para sua 
empresa exportar? 

Gráfico 44: Dificuldades enfrentadas para aumento de vendas, em geral 

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Vou ler algumas opções para que você me 
diga se você enfrenta esse tipo de dificuldade nas vendas em geral. *Alinhamento do portfólio com o mercado
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Dentre as maiores dificuldades para o aumento das vendas, em termos gerais, 
destacou-se a concorrência de preços, citado por 84% das empresas. Em 
seguida, aparecem itens relacionados ao mix de marketing – praça e produto 
– e com relação à força de vendas. Em outros, apareceram itens como prazo 
ou dificuldades para recebimento, impactos da crise econômica e política, 
substituição dos compradores nos clientes, informalidade do mercado, cópia 
de modelos pelos concorrentes, dentre outros (Gráfico 44).

Para 75% dos entrevistados, seus principais concorrentes são fábricas do 
próprio polo, enquanto 23% acreditam que sejam fábricas de outras regiões, 
2% não responderam.

Perguntados sobre as ações de divulgação de produtos que as empresas 
utilizam, percebeu-se que a grande maioria utiliza mais de um meio39, dentre 
as principais tem-se a elaboração de catálogos, divulgação pela internet, em 
feiras e revistas. É interessante observar que os meios utilizados parecem ser, 
de fato, para fins de divulgação de portfólio e coleções, sendo que menos 
esforço é dispendido na construção de marcas. Por exemplo, apenas 15 
respondentes informaram sobre realização de campanhas em TV, rádio ou 
jornal, mais que isso, nove disseram apenas contar com os representantes 
comerciais ou que fazem nenhuma ação.

Em relação à efetividade dessas ações, 38% entendem que os catálogos são 
a iniciativa mais efetiva, 26% a internet, 19% as feiras e 8% as revistas. Em 
função da tendência de crescimento da internet, tanto como canal de venda 
quanto como meio de divulgação, procurou-se aprofundar em quais ações as 
empresas estão utilizando-a. 

Gráfico 45: Ações para divulgação dos produtos 

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Quais dessas ações de divulgação de seus 
produtos você utiliza?
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Gráfico 46: Ações para divulgação dos produtos realizadas na internet 

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Quais tipos de divulgação você usa na 
internet?

Gráfico 47: Fontes de informação sobre novidades do setor – proporção de citações por empresa 

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Como o pessoal da sua empresa, de uma 
forma geral, se informa sobre novidades do setor calçadista?
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3.3.3  Perfil industrial - produto e produção
Para compreender melhor o perfil de produto do polo calçadista, foi realizado 
um mapeamento por alguns critérios de segmentação, sendo o primeiro deles 
por tipo de produto. Por este critério, percebeu-se que a maioria das fábricas 
produzem calçados no segmento de “moda / modinha” e “casual”, sendo 
comum a produção de mais de um tipo de produto por fábrica40. Em seguida, 
estão os calçados “esportivos” e “adventure” e, por último, calçados “sociais”, 
de “segurança” e “botas e botinas”, que foram incluídos em “outros”.

Por esses resultados, observa-se uma grande mudança nos tipos de produtos 
produzidos no polo. Os calçados esportivos, que em 2010 estavam na primeira 
produção, com mais de 62% dos respondentes, caiu para a terceira posição 
em 2017. Tendo os calçados casuais e de moda / modinha assumido a primeira 
posição, sendo produzidos por mais de 50% das fábricas em 2017, sendo 
estava próximo de 33% em 2010.

O carro chefe por tipo de calçado é “moda / modinha” para 41% dos 
entrevistados, “casual” para 27% e “esportivo” para 19%. “Outros” somam 
13%. De todos os respondentes, 48% disseram produzir uma segunda linha 
de produtos, que estaria em segundo lugar nas vendas, sendo: 18% calçados 
“casual”, 12% “esportivo” e 17% outros tipos. Por fim, outras 18% empresas 
anunciaram produzir uma terceira linha de produtos, distribuídas entre essas 
mesmas categorias. Conclui-se, portanto, que cerca de metade das empresas 
são especializadas em apenas uma linha de produtos e que menos de 20% 
produzem três linhas ou mais.

O retorno obtido a este respeito mostra que um número significativo de 
empresas (45,6%) ainda não utiliza a internet. Por outro lado, destaca-se a 
utilização de redes sociais e de compartilhamento, tais como Whatsapp, 
Facebook e Instagram. Em “outros”, foram incluídos a utilização de email 
marketing, realização de patrocínios e anúncio em sites de vendas, no caso, a 
OLX (Gráfico 46).

Sobre o aplicativo disponibilizado pelo Sindinova, para divulgação dos 
produtos em catálogo online, embora 36 empresas tenham afirmado conhecer 
a ferramenta, apenas seis disseram utiliza-la.

Uma importante informação coletada diz respeito a como os profissionais da 
empresa se informam sobre novidades do setor calçadista. Pelos resultados 
apresentados no Gráfico 47, utilizados são aqueles que possuem maior 
facilidade de acesso ou que já estão consolidados na cultura do setor, como é 
o caso da participação em feiras. É importante refletir se tais pesquisas sobre 
novidades do setor são suficientemente abrangentes ou se as referências 
utilizadas pelas empresas do polo estão circunscritas àquelas da própria 
região. Isso pode ser relevante no caso da busca de novos mercados, que 
podem demandar a criação de novos estilos e modelos mais adequados a 
outras culturas e hábitos.

41. Soma das citações maior 
que 100%.
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Dos 158 respondentes, 151 (96%) informaram o preço médio de seu principal 
produto. A média geral dos preços foi de R$ 26,97 / par. Os 25% menores 
preços (1º quartil) vão de R$ 4,00 a R$ 19,00; os 25% a 50% menores preços 
(2º quartil), de R$ 19,00 a R$ 26,00; os 50% a 75% maiores (3º quartil), de 
R$ 26,00 a R$ 35,00; e os 25% maiores preços (4º quartil), de R$ 35,00 a R$ 
50,00. Duas empresas informaram preços “outliers” (preços estatisticamente 
fora da curva), com valores de R$ 60,00 e R$ 69,00 / par (Gráfico 49).

De fato, corroborando com a percepção de forte concorrência de preços, 
apresentada anteriormente no Gráfico 44 , é possível observar faixas de preços 
muito estreitas no 2º e no 3º quartis, pois são quase 40 empresas (cerca de 
25% da amostra da pesquisa) competindo em variações de preços de apenas 
R$ 7,00 (entre R$ 19,00 e R$ 26,00) e de R$ 9,00 (entre R$ 26,00 e R$ 35,00) 
por par, respectivamente.

O Gráfico 50 apresenta os preços médios informados por tipo de produto. Os 
calçados do tipo “moda / modinha” possuem preços mais acessíveis e vendas 
em volume, tais como as sandálias, rasteirinhas e chinelos, por exemplo. 
Aqueles produtos do 4º quartil e outliers provavelmente são produtos de 
maior valor agregado, possivelmente calçados sociais ou botas, por exemplo.

As fábricas do polo vendem mais para o público feminino, seguido de perto 
pelos calçados masculinos e, por último, para o público infantil. A maioria das 
fábricas (58%) têm uma 2ª linha de produtos para outro público alvo, mas 
apenas 35% têm uma terceira linha, sendo mais comum que essas 2ª e 3ª 
linhas sejam de calçados infantis (Gráfico 51).

Em relação ao tipo de materiais utilizados na fabricação dos produtos, observa-
se grande variedade, sendo que oito empresas informaram utilizar até seis 
diferentes matérias primas. De todas as empresas que responderam, 33% 
utilizam três materiais, 26% utilizam quatro, 18% utilizam dois, 15% utilizam 
cinco ou mais e apenas 9% utilizam apenas um. Os três tipos de materiais 
mais empregados estão apresentados no Gráfico 53.

Foi também feita uma análise sobre o prazo médio de entrega, desde o 
recebimento do pedido até a entrega do produto para o cliente. O Gráfico 54 
divide as empresas em quatro grupos41: Azul – 31 empresas (20%), prazo entre 
zero e 10 dias, com média ponderada de 6,4 dias; Verde – 42 empresas (27%), 
prazo entre 12 e 20 dias, com média de 16,6 dias; Amarelo – 62 empresas 
(39%), prazo entre 21 e 37 dias, média de 29,3 dias; Laranja – 22 empresas 
(14%), prazo entre 40 e 75 dias, média de 48,7 dias; uma empresa não soube 
responder.

A mesma análise foi feita para o prazo médio de recebimento (PMR). O Gráfico 
55: Prazos médios de recebimento (PMR) – número de empresas x número 
de dias divide as empresas em quatro grupos42: Azul – 19 empresas (12%), 
prazo entre zero e 20 dias, com média ponderada de 8,6 dias; Verde – 29 
empresas (18%), prazo entre 25 e 45 dias, com média de 33,1 dias; Amarelo 
– 61 empresas (39%), prazo entre 60 e 78 dias, média de 62,9 dias; Laranja 
– 44 empresas (28%), prazo entre 80 e 120 dias, média de 93,8 dias; cinco 
empresas não souberam responder.

42.  As classificações foram 
ajustadas, em relação à 2010, 
para maior aderência à curva 

demonstrada.

43.  As classificações foram 
ajustadas, em relação à 2010, 
para maior aderência à curva 

demonstrada.
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Gráfico 49: Preços médios do principal produto por quartis

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Qual é o preço médio do seu principal 
produto? 

Gráfico 48: Tipos de produtos fabricados

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Qual desses tipos de calçado a sua 
empresa vende?
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Gráfico 50: Preços médios por tipo de produto 

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Qual é o preço médio do seu principal 
produto? 

Gráfico 51: Principais linhas de produtos por volume de vendas por público-alvo

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Sobre o perfil do consumidor: Me diga na 
ordem quais desses tipos (de calçados) a sua empresa mais vende? 
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Gráfico 52: Tipos de materiais empregados nos produtos

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Sobre os materiais: Quais desses tipos de 
calçados a sua empresa vende?

Gráfico 53: Tipos de materiais mais empregados

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Desses, me diga na ordem quais os 
materiais que sua empresa mais utiliza (na fabricação de calçados)? 
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Juntas, as 155 empresas que responderam à pergunta possuem capacidade 
máxima de produção43 de pouco mais de 281 mil pares por dia. Elas foram 
divididas em quatro grupos (Dentre as empresas que souberam responder, a 
capacidade atualmente utilizada está, em média, em 62,9%, ou 177 mil pares 
por dia, o que representa, de outra forma, 37,1% de capacidade ociosa. Para 
essa amostra de fábricas, significa um potencial para aumento da produção 
em cerca de 104 mil pares por dia, sem necessidade de novos investimentos 
em infraestrutura fabril. Deve ser vista com preocupação a situação de cerca 
de 30% das empresas que em 2017 estão com capacidade produtiva utilizada 

Gráfico 54: Prazos médios de entrega – número de empresas x número de dias

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Sobre os materiais: Quais desses tipos de 
calçados a sua empresa vende?

Gráfico 55: Prazos médios de recebimento (PMR) – número de empresas x número de dias

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Sobre os materiais: Quais desses tipos de 
calçados a sua empresa vende?
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Tabela 22: Grupos de empresas por capacidade produtiva total (em pares / dia) 

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Considerando toda a sua estrutura 
física, maquinário e outros, qual é a sua capacidade máxima de produção diária, em pares? Pense como se você tivesse todos os 
funcionários para colocar a empresa funcionando a 100%. 

abaixo de 60% (40% ou mais de ociosidade), pois seus volumes de vendas 
podem ser insuficientes para atingir o ponto de equilíbrio e, assim, arcar com 
todos os custos e despesas fixos. De qualquer forma, houve uma pequena 
melhora nesta proporção, dado que em 2010 o percentual de empresas com 
40% ou mais de ociosidade era de 35%.

(Tabela 22), 90% das empresas têm capacidade de até 4.500 pares por dia, 
com capacidade média de pouco menos de 1.200 pares por dia; outros 8% 
tem capacidade de 5.000 a 30.000 pares por dia, com média de pouco mais de 
9.400 pares por dia.

Dentre as empresas que souberam responder, a capacidade atualmente 
utilizada está, em média, em 62,9%, ou 177 mil pares por dia, o que representa, 
de outra forma, 37,1% de capacidade ociosa. Para essa amostra de fábricas, 
significa um potencial para aumento da produção em cerca de 104 mil pares 
por dia, sem necessidade de novos investimentos em infraestrutura fabril. 
Deve ser vista com preocupação a situação de cerca de 30% das empresas que 
em 2017 estão com capacidade produtiva utilizada abaixo de 60% (40% ou 
mais de ociosidade), pois seus volumes de vendas podem ser insuficientes para 
atingir o ponto de equilíbrio e, assim, arcar com todos os custos e despesas fixos. 
De qualquer forma, houve uma pequena melhora nesta proporção, dado que em 
2010 o percentual de empresas com 40% ou mais de ociosidade era de 35%.

Também foi perguntado sobre a área produtiva total, em m2, tendo sido 
obtidas respostas de 75% das empresas pesquisadas. A Tabela 23 resume 
os resultados. Sobre propriedade das instalações fabris, 46% das empresas 
informaram ter instalações próprias, 48% instalações alugadas de terceiros e 
6% utilizam estruturas mistas – próprias e alugadas.

Sobre turnos de trabalho, 63% operam em um único turno, 37% em dois 
turnos e apenas uma empresa (0,6%) informou operar em três turnos.

CAPACIDADE PRODUTIVA TOTAL AMOSTRA DE 2017 AMOSTRA DE 2010

Mínimo Máximo Média # de empresas % de empresas % de empresas

Grupo 1 60 940 473 75 47% 73%

Grupo 2 1.000 4.500 1.954 68 43% 23%

Grupo 3 5.000 8.000 6.375 8 5% 3%

Grupo 4 10.000 30.000 15.500 4 3% 1%

Total de respondentes 155 98% 100%
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Tabela 23: Área produtiva total das empresas – em m2 

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Qual é o tamanho aproximado da área 
ocupada pela sua produção, em metros quadrados?

Em relação à prática de terceirização, as empresas foram agrupadas em quatro 
grupos (Tabela 24). Em termos gerais, comparando-se com dados de 2010, 
observa-se que uma proporção maior de empresas tem utilizado terceiros 
para executar partes do processo produtivo. 

Comparativamente aos dados de 2010, houve redução na terceirização de 
solados, de 63% para 43% em 2017; manutenção da terceirização de pesponto, 
46% e 43%, respectivamente; redução na terceirização de bordados, de 
37% para 26%; e manutenção do corte, 9% e 10%, respectivamente; outras 
terceirizações também ficaram mantidas, com 24% em 2010 e 22% em 2017 
(somando “Outras” e “Montagem”) (Gráfico 5744).

Área produtiva total (m2)

Mínimo Máximo Média # de empresas % de empresas

Grupo 1 50 480 252 57 36%

Grupo 2 500 900 676 34 22%

Grupo 3 1.000 3.250 1.560 25 16%

Grupo 4 5.100 16.000 9.367 3 2%

Total de respondentes 119 75%

14,6%

20,3%

42,4%

20,3%

2,5%

0% 15% 30% 45%

Até 40% de utilização de capacidade

De 40% a 63% de utilização da capacidade

De 63% a 85% de utilização da capacidade

Acima de 85% de utilização da capacidade

Não souberam

Gráfico 56: Proporção de empresas por faixas de utilização de capacidade produtiva

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: E atualmente, quantos pares você 
efetivamente produz? Realizado cruzamento de dados com questão anterior.

45. O total do gráfico da 
direita é maior que 100%, pois 
algumas empresas terceirizam 

mais de uma atividade. O 
desdobramento de “Outras” 

é feito pelo percentual de 
citações de cada atividade 

no total de outras atividades 
citadas, totalizando 100% do 

total de 18,4% de “Outras” 
no gráfico da esquerda. 3 
empresas não souberam 

responder.
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Tabela 24: Grupos de empresas por proporção de prática de terceirização de partes da produção

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Qual o percentual de terceirização da sua 
produção?

Gráfico 57: Proporção de empresas que terceirizaram etapas específicas do processo produtivo

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Quais são as atividades terceirizadas pela 
sua empresa?
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Gráfico 58: Localização dos fornecedores de matérias primas – proporção de citações por região

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: De quais regiões/estados sua empresa 
compra as matérias-primas utilizadas na produção?
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As matérias primas utilizadas pelas fábricas são adquiridas, em grande 
parte, no próprio polo, segundo informação dos respondentes. Isto é uma 
característica importante para a indústria coureiro calçadista e um dos fatores 
de competitividade identificados em estudos recentes sobre este setor. Por 
outro lado, deve ser visto com atenção o fato de que quase 25% das empresas 
não adquirem matérias primas na região. Neste sentido, destaca-se a proporção 
de empresas que adquirem suas matérias primas de fornecedores localizados 
em São Paulo e no Rio Grande do Sul, principalmente, e também em outras 
regiões de Minas Gerais (Gráfico 5845).

Em relação à 2010, o percentual de empresas que adquirem insumos da 
região do polo permaneceu exatamente o mesmo. No entanto, a proporção 
de fornecedores de São Paulo reduziu significativamente de 90% naquele 
período para 68% em 2017. Os números das demais regiões também estão 
equivalentes.

46.  Dos 158 respondentes, 
apenas dois não souberam 
informar a localização dos 

fornecedores.
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3.3.4  Perfil industrial - gestão e qualidade
Perguntados sobre quais seriam as áreas de gestão mais deficientes na 
empresa, destacam-se “marketing e estratégia” e “vendas”, como aquelas que 
obtiveram o maior número de citações (Gráfico 59). Vale destacar que para 19 
delas (12% da amostra) atualmente as competências e habilidades de gestão 
existentes são suficientes para suportar o crescimento dos negócios.

Em termos dos principais problemas nos processos produtivos, destacam-
se aspectos relacionados à mão de obra, seguidos por questões envolvendo 
o domínio e aplicação de métodos, técnicas e ferramentas de gestão da 
produção, e, por último, a adequação das matérias primas e condições do 
maquinário (Em 58% das empresas existe um profissional responsável pela 
qualidade da produção. Sendo o encarregado de produção, em 40% dos casos, 
ante 58% em 2010; um dos sócios ou o proprietário, em 29%, ante 37% em 
2010; outro funcionário específico, em 23%, e os outros 8% desdobrados em: 
quatro citações para o gerente de produção, uma para acabadeira, uma para 
conferidores e outra para expedidor de calçados.). Para 49% dos respondentes, 
o problema com maior impacto negativo é a falta de mão de obra qualificada, 
seguido pela inadequação do planejamento e controle da produção (para 
40% dos respondentes), tendo o absenteísmo na terceira posição (30%), e a 
dificuldade para obtenção ou qualidade das matérias primas em quarto (27%). 

Apenas 86 empresas (54% da amostra) declararam utilizar um sistema de 
gestão da qualidade. O Gráfico 61 apresenta os métodos e ferramentas 
empregados por essas empresas. Das cinco empresas que responderam 
“Outro”, três informaram realizar “auditoria de terceiros”, uma “ABVTEX” 
e outra não soube especificar. Foi possível verificar que apenas 21% das 
empresas dizem empregar técnicas mais avançadas de gestão da qualidade, 
como os círculos de qualidade e controle estatístico de processo. Ainda assim, 
pode-se considerar um avanço, pois em 2010 apenas 6% declararam aplicar 
controle da qualidade total. De toda forma, 70% das empresas afirmaram 
realizar controle de qualidade dos produtos no decorrer e no final da produção, 
ante 59% em 2010; 20% disseram fazê-lo somente no decorrer da produção, 
ante 32% em 2010; 8% somente no final, praticamente estável em relação a 
2010 (9%); e 2% relataram que não é feito controle de qualidade.

Em 2010, não houve registro de inspeção de produção, que apareceu como 
o mais frequente dentre as opções. Já os testes informais permaneceram 
praticamente estáveis: 57% em 2010 e 51% em 2017. A aplicação de 5S 
reduziu, de 20% em 2010 para 8% em 2017. As certificações ISO também 
permaneceram estáveis: 3% em 2010 e 2% em 2017.

Em 58% das empresas existe um profissional responsável pela qualidade da 
produção. Sendo o encarregado de produção, em 40% dos casos, ante 58% 
em 2010; um dos sócios ou o proprietário, em 29%, ante 37% em 2010; 
outro funcionário específico, em 23%, e os outros 8% desdobrados em: 
quatro citações para o gerente de produção, uma para acabadeira, uma para 
conferidores e outra para expedidor de calçados.
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Gráfico 59: Áreas de gestão mais deficientes das empresas

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: De uma forma geral, quais dessas são as 
áreas mais deficientes da sua empresa?

Gráfico 60: Principais problemas enfrentados no processo produtivo – proporção de citações

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Vou ler algumas opções para que você me 
diga se você enfrenta esse tipo de problema no seu processo produtivo. Desses, quais são os 3 principais?
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Tal realidade pode se tornar um fator limitante para o crescimento do volume 
de produção, pelos riscos de não conformidade dos produtos e a consequente 
possibilidade de geração de insatisfação nos clientes.

Sobre a realização de testes em laboratório, 44 empresas (28% da amostra) 
afirmaram fazê-lo. Os tipos de testes realizados e sua ocorrência nestas 
empresas estão apresentados no (Grãfico 62). Destaque para os testes de 
colagem, que aumentaram a proporção de 67% em 2010 para 93% em 201746. 
Desdobrando os “outros” tem-se: três citações de teste de rasgamento, um 
teste de resistência, um teste de injeção direta, um teste de envelhecimento, 
outro de hidrólise e outro de delaminação do produto. Percebe-se que quase 
a totalidade dessas empresas realizam testes de colagem, bem como pelo 
menos um dos outros testes47.

Gráfico 61: Métodos e ferramentas de gestão da qualidade utilizados

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Quais (desses sistemas de gestão da 
qualidade ela utiliza)?

Gráfico 62: Testes de laboratório empregados

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Quais (testes de laboratório sua empresa 
faz)?
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47.  Não foi possível comparar 
os demais tipos, em função de 
mudanças de nomenclatura no 
questionário.

48.  Por isso a soma dos 
percentuais no gráfico, que 
mostram qual proporção 
dentre as 44 empresas que 
realizam cada tipo de teste 
de laboratório, ultrapassa os 
100%.
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3.3.5  Perfil industrial - mão de obra e qualificação

Uma importante iniciativa para promover o aumento da produtividade 
e melhoria da qualidade é a qualificação contínua da mão de obra. 
Por isso, foi perguntado acerca das formas de capacitação técnica 
dos funcionários nos últimos três anos. Infelizmente, quase um terço 
das empresas (32%) informaram não terem realizado atividades de 
treinamento neste período. Aquelas que o fizeram, informaram onde 
as capacitações foram realizadas ( Gráfico 6348).

Comparativamente a 2010, a proporção de empresas que foram atendidas em 
treinamentos no SINDINOVA caiu de 55% para 29%; no SENAI permaneceu 
praticamente estável (22% em 2010 e 21% em 2017). As demais categorias 
não possuem base de comparação.

A respeito dos cursos que as empresas gostariam que seus funcionários 
fizessem, os maiores destaques estão apresentados no Gráfico 64. Em relação 
à 2010, ganharam maior importância os cursos de gestão da qualidade e de 
planejamento e controle da produção e de especialização em calçados. Gestão 
e liderança que estava na primeira posição em 2010 caiu para a quarta posição 
em 2017. Assim como design e desenvolvimento de produto que saiu da 
segunda para a sétima posição. As capacitações relacionadas aos processos 
produtivos, nesta edição de 2017, foram desdobradas no Gráfico 65.

Gráfico 63: Instituição na qual foram realizados treinamentos nos últimos 3 anos – proporção de citações

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Quais dessas formas de capacitação 
técnica seus funcionários realizaram nos últimos 3 anos?
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49. Em “Outra” foram citados 
FIEMG Regional Centro-Oeste 
e outras empresas de serviços 

especializados.
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Gráfico 64: Cursos que as empresas gostariam que seus funcionários fizessem – frequência de citações

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Quais os cursos que a empresa mais 
gostaria que seus funcionários fizessem?
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Quando questionados sobre os cursos que os próprios entrevistados realizaram, 
72% afirmaram ter concluído capacitações em pelo menos duas áreas de gestão, 
sendo as mais comuns finanças, produção e vendas e as menos comuns logística 
e design (Gráfico 66). Em “Outra área” foram citados, por ordem de frequência, 
administrativo, atendimento ao cliente, gestão de pessoas, comércio exterior, 
liderança, secretariado e outros cursos relacionados à gestão da produção ou 
aos processos produtivos.

Foi pedido que o entrevistado apontasse áreas de gestão nas quais ele 
enfrenta dificuldades atualmente. Pelos resultados, as duas áreas mais críticas 
no polo são vendas e gestão de pessoas, seguidas de perto pelas demais 
mais citadas (Gráfico 67). Estas duas áreas ultrapassam gestão da produção, 
que havia sido apontada como a área mais deficiente em 2010, e que ocupa 
a terceira posição em 2017. De todo modo, outras áreas foram incluídas no 
questionário e a proporção de empresas que informaram deficiências aumentou 
consideravelmente em termos gerais, comparativamente à pesquisa daquele ano.

Somente 8% dos entrevistados alegaram não enfrentar dificuldades no 
exercício sua função como gestor. Quando instigados, porém, a responder em 
quais temas gostariam de desenvolver sua formação, apenas 4% responderam 
“nenhum”. Além disso, as posições no ranking entre esta última resposta e 
aquela sobre as áreas mais críticas sofreram algumas alterações (Gráfico 68).



102

3 O POLO DE NOVA SERRANA-MG E REGIÃO

Gráfico 65: Interesse em cursos relacionados aos processos produtivos – número de citações

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Quais os cursos que a empresa mais 
gostaria que seus funcionários fizessem? - Desdobramento

Gráfico 66: Cursos realizados pelos entrevistados – proporção de citações

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Você já realizou cursos nessas áreas?

1

2

2

2

3

3

5

11

13

16

22

0 5 10 15 20 25

Não sabe

Colagem

Injeção

Modelagem

Gestão de materiais

Acabamento

Corte

Gestão da produção

Pesponto

Geral

Montagem

34% 34%
32%

29%
28%

24%

19%

12%
9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Finanças Produção Vendas Gestão de
negócios

Nenhum Marketing Outra área Logística Design



PERFIL INDUSTRIAL DO POLO CALÇADISTA
DE NOVA SERRANA-MG E REGIÃO 2017

103

Gráfico 67: Áreas de gestão nas quais os entrevistados enfrentam dificuldades atualmente

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Vou ler algumas opções para que você me 
diga se enfrenta dificuldade nessa área como gestor de uma empresa.
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Comparativamente a 2010, também houve alterações no ranking de interesses 
dos entrevistados. Negociação e vendas foi da primeira para a terceira posição, 
trocando de posição com gestão financeira, que em 2017 assumiu a primeira 
posição. Em termos gerais, a proporção de interessados aumentou em 
praticamente todos os temas, exceto negociação e vendas49.

Foi verificado que 85% das empresas declararam conceder benefícios para 
seus funcionários. O Gráfico 69 apresenta aqueles mais frequentes, conforme 
resultados da pesquisa de campo. Em “Outros” apareceram oferta de convênio 
com farmácias, seguro de vida, gratificações por assiduidade ou por produção, 
carga horária flexível e oferta de lanches (este último incluído em “alimentação 
/ cesta básica”).

50.  Vale ressaltar que 
as alternativas de áreas e 
temas foram atualizadas no 
questionário de 2017, muito 
embora os entrevistados 
pudessem informar “outro tema 
ou área”, caso desejassem.
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Gráfico 68: Temas nos quais os entrevistados sentem necessidade de desenvolver sua formação

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Em quais destes temas você tem 
necessidade de desenvolver sua formação?

Gráfico 69: Benefícios oferecidos e percentual de empresas que os oferecem 

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Quais desses benefícios a sua empresa 
oferece aos funcionários?
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3.3.6  Perfil industrial - sustentabilidade, investimentos 
e representação setorial
A respeito de licenciamento ambiental, 54% das empresas informaram já tê-lo 
implementado, um avanço em relação aos 45% de 2010; 23% disseram estar 
em processo de implantação para os próximos dois anos, ante 16% em 2010; 
17% relataram desconhecer, mas que possuem interesse, ante 26% em 2010; 
5% não possui e não tem interesse, ante 13% em 2010; e 1% não respondeu.

Apenas 30 empresas (19%) informaram ter algum programa de 
responsabilidade social. Estes programas estão distribuídos entre diversas 
áreas, sendo que algumas empresas relataram atuar em mais de uma delas, 
com destaque para iniciativas em saúde e educação (Gráfico 70), também 
foram citados a realização de doações, incentivo à cultura e reintegração de 
detentos.

Gráfico 70: Ocorrência dos programas de responsabilidade social por área

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: Em 
quais áreas a sua empresa tem programa de responsabilidade social?
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64% das respostas, quase dois terços delas, responderam positivamente, 
aproximadamente igual ao número levantado em 2010. A maioria dos 
investimentos estão relacionados ao aprimoramento da infraestrutura fabril 
e do processo produtivo (Assim como em 2010, a aquisição de máquinas e 
equipamentos continua na primeira posição, tendo o percentual de empresas 
interessadas aumentado de 36% em 2010 para 46% em 2017. Porém, o 
aumento percentual de empresas interessadas na melhoria de processos e de 
insumos e em novos tipos de produtos e de materiais foi ainda mais significativo.

Pelas respostas, os processos de montagem, principalmente, e de corte 
e costura devem ser aqueles que receberão tais equipamentos. Outros 
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investimentos estão ligados ao esforço de desenvolvimento e modelagem de 
produtos. Destaca-se, ainda, o interesse em implantação de ferramentas de 
gestão da qualidade ou de certificações. 

As empresas pretendem, em geral, contar com apoio técnico de terceiros para a 
implantação dos investimentos, principalmente para melhoria de processos e 
pesquisa de matérias primas e insumos (29% dos respondentes), na aquisição 
de máquinas e equipamentos (22%), na informatização do desenvolvimento 
de produtos ou de modelagem (15%), na implantação de gestão da qualidade e 
novas certificações (14%), na melhoria do layout fabril (10%) e na automação 
de processos produtivos (8%); que são proporções próximas àquelas da 
pesquisa de 2010, embora alguns itens tenham sido atualizados.

Gráfico 71). Em termos gerais, os demais itens, mesmo tendo sua posição 
alterada no ranking, tiveram as proporções de interesse aumentadas em 
relação à última pesquisa. Isso pode ser um indicativo de maior propensão ou 
maior percepção de necessidade de realizar investimentos para aumentar a 
competitividade da indústria.

Assim como em 2010, a aquisição de máquinas e equipamentos continua na 
primeira posição, tendo o percentual de empresas interessadas aumentado de 
36% em 2010 para 46% em 2017. Porém, o aumento percentual de empresas 
interessadas na melhoria de processos e de insumos e em novos tipos de 
produtos e de materiais foi ainda mais significativo.

Pelas respostas, os processos de montagem, principalmente, e de corte 
e costura devem ser aqueles que receberão tais equipamentos. Outros 
investimentos estão ligados ao esforço de desenvolvimento e modelagem de 
produtos. Destaca-se, ainda, o interesse em implantação de ferramentas de 
gestão da qualidade ou de certificações. 

As empresas pretendem, em geral, contar com apoio técnico de terceiros para a 
implantação dos investimentos, principalmente para melhoria de processos e 
pesquisa de matérias primas e insumos (29% dos respondentes), na aquisição 
de máquinas e equipamentos (22%), na informatização do desenvolvimento 
de produtos ou de modelagem (15%), na implantação de gestão da qualidade e 
novas certificações (14%), na melhoria do layout fabril (10%) e na automação 
de processos produtivos (8%); que são proporções próximas àquelas da 
pesquisa de 2010, embora alguns itens tenham sido atualizados.

Dito isso, é importante buscar parceiros e outras entidades de apoio ao 
desenvolvimento industrial que possam facilitar a realização de tais iniciativas 
e ajudem com o fornecimento de informações – reduzindo a incerteza quanto 
à viabilidade ou não dos investimentos pretendidos; oferecendo capacitações 
específicas sobre esses temas e na aproximação com possíveis fornecedores, 
de forma a potencializar sua realização.

Outra informação relevante foi acerca da participação das empresas em 
programas, projetos e ações de associações representativas do setor ou de 
instituições de apoio à indústria. Neste quesito, apenas 30% das empresas 
responderam que o faz. O número de citações de cada entidade está 
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apresentado no Avançando neste tópico, perguntados sobre sua satisfação 
com a atuação do SINDINOVA, os respondentes deram uma nota de 0 a 10, 
sendo 0 – totalmente insatisfeito e 10 – totalmente satisfeito48. A nota média 
ponderada de todos os entrevistados foi de 7,749, sendo que 51% dos deram 
nota entre 8 e 10. Considerando apenas os associados, a nota média foi de 7,9, 
sendo que 66% deram nota entre 8 e 10.50. 

O SINDINOVA se destaca nesta análise como instituição de maior capilaridade 
e tem como desafio ampliar o número de empresas que participam de 
suas iniciativas, bem como buscar parcerias com as demais instituições 
para fortalecer as ações já existentes e aquelas que devem ser ofertadas 
futuramente. Isto porque, pela informação apresentada no item  3.3.1 , 
considerando que aproximadamente 60% da amostra são seus associados, 
aquele percentual aponta que apenas 50% deles estão participando 
ativamente de suas iniciativas.

Avançando neste tópico, perguntados sobre sua satisfação com a atuação do 
SINDINOVA, os respondentes deram uma nota de 0 a 10, sendo 0 – totalmente 
insatisfeito e 10 – totalmente satisfeito51. A nota média ponderada de todos 
os entrevistados foi de 7,752, sendo que 51% dos deram nota entre 8 e 10. 
Considerando apenas os associados, a nota média foi de 7,9, sendo que 66% 
deram nota entre 8 e 10.

Foi solicitado àqueles que responderam com notas entre 0 a 6 que justificassem 
sua nota. Dentre as justificativas, foi citado, em ordem de frequência: percepção 
de tratamento não equânime entre diferentes empresas, apoio insuficiente ou 
pouco atuante, influência insuficiente na defesa de interesses do setor junto 
ao setor público, necessidade de melhoria na divulgação de suas iniciativas e 
necessidade de capacitação de sua equipe. 

Gráfico 71: Investimentos pretendidos pelas empresas

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: A sua empresa pretende realizar 
investimentos nos próximos 2 anos? Quais?
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Outro investimento

Automatização de processos produtivos

Implantação de gestão da qualidade ou novas certificações

Informatização do desenvolvimento de produtos ou da modelagem
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Melhoria dos processos produtivos ou de matérias-primas e insumos

Aquisição, melhoria ou adaptação de máquinas e equipamentos

51.  Em “Outra”, CDL, 
CREDINOVA e SESI tiveram uma 
citação cada.

52.  Respondido por 79,1% 
dos 158 respondentes – 2 
associados e 31 não associados 
não souberam responder.

53.  Ponderação realizada 
multiplicando o número de 
respostas de cada nota pelo seu 
valor e dividindo pelo número 
total de respostas.
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Gráfico 72: Citações de participação em iniciativas de instituições representativas e de apoio ao setor

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: O pessoal da sua empresa participa de 
programas, projetos e ações de associações representativas do setor ou de instituições de apoio à indústria? De quais entidades?

Gráfico 73: Avaliação de satisfação com atuação do SINDINOVA

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com fábricas de calçados. Pergunta questionário: De 0 a 10, qual é a sua satisfação com a 
atuação do SINDINOVA?
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3.4 Análises sobre percepções dos varejistas

3.4.1  Metodologia de pesquisa e amostragem
Uma novidade este levantamento foi a pesquisa realizada com varejistas, 
clientes das fábricas do polo de Nova Serrana. A amostra de entrevistados foi 
construída a partir de indicações das fábricas de calçados, quando, ao final 
de suas entrevistas, foi solicitado que informassem alguns de seus principais 
clientes atuais e, se possível, fossem passados os contatos das pessoas de 
lojas e outros canais de vendas que normalmente estão à frente do processo 
de compra dos produtos do polo. 

Elas aconteceram no período entre 29 de junho e 11 de julho de 2017, tendo 26 
delas sido realizadas com sócios ou gerentes (87%) e quatro com responsáveis 
pelo setor de compras ou área financeira dessas empresas, totalizando 30 
entrevistas. Os entrevistados foram compostos por 27% de mulheres e 63% 
de homens. A média de idade deles foi de 45 anos, variando entre 22 e 64 
anos, e média de experiência no setor calçadista de 20 anos. Tendo 47% 
deles o ensino médio completo, 33% curso superior completo, 13% superior 
incompleto, 3% ensino médio incompleto e 3% não respondeu. O Gráfico 74 
apresenta a proporção de respondentes por função ou posição na empresa. Os 
quatro “Outro” foram pessoas da área administrativa, faturamento ou compras. 
Já o Gráfico 75 aponta o tipo dos estabelecimentos e a Tabela 25 o porte.

A idade média dos estabelecimentos foi de 31 anos, tendo as respostas 
variado entre 10 e 95 anos. Por tipo, os escritórios de revenda / distribuidores 
de calçados apresentação média de 22 anos, o grande magazine e as lojas com 
até cinco unidades, 35 anos, e as redes com mais de cinco lojas, 36 anos. Isso 
indica que são varejistas já há muito estabelecidos.

Gráfico 74: Proporção de respondentes por função/posição na empresa

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: Qual o seu cargo na empresa?
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Gráfico 75: Proporção de entrevistados por tipo de estabelecimento

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: Como sua empresa pode ser classificada?

Tabela 25: Perfil da amostra por porte dos estabelecimentos

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: Quantos empregados tem a sua empresa, 
aproximadamente?
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Grandes Magazines

Escritório de revenda / Distribuidor de calçados

Rede de lojas de varejo (mais de 5 unidades)

Loja (com até 5 unidades)

Importante ressaltar que, diferentemente da pesquisa de perfil industrial, esta 
foi uma pesquisa exploratória, com intuito de gerar insights sobre o varejo, 
porém sem amostragem estatisticamente significante ou que represente seu 
universo.

PORTE
Critério SEBRAE:

GRANDE
Acima de 100 
empregados

MÉDIA
De 50 a 99 

empregados

PEQUENA
De 1 a 49 

empregados

MICRO
Até 9 

empregados

TOTAL 
GERAL

Escritório de revenda / Distribuidor de 
calçados 1 6 2 9

Grande magazine 1 1

Loja com até 5 unidades 2 6 3 11

Rede com mais de 5 lojas 7 1 1 9

Total Geral 9 3 13 5 30
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3.4.2  Pesquisa com varejo - mercado de atuação
As primeiras questões foram voltadas para entender o porte e a atuação 
geográfica das empresas entrevistadas. Pelo Gráfico 76 percebe-se que a 
maioria das lojas (67%) atuam em um único estado. A Tabela 26 complementa 
essas informações, mostrando quantas vezes cada estado foi citado. Aqueles 
que mais apareceram foram Minas Gerais e São Paulo, que são os dois estados 
para os quais as fábricas do polo mais vendem (ver Também foi perguntado 
quais são os três estados que respondem pelo maior volume de vendas. O 
resultado está apresentado no Gráfico 4036. São Paulo ficou em primeiro lugar, 
Minas Gerais em segundo e Rio de Janeiro em terceiro. Observa-se grande 
diversificação de mercados a partir da expressividade de “Outros”, citado por 
mais de 50% das empresas pesquisadas, o que significa que pelo menos um 
dentre os três mercados principais não figura entre aqueles sete estados com 
maior número de citações. Em termos gerais, essa distribuição está próxima do 
observado no mapeamento de 2010.

Tabela 19, do item 3.3.2, pág. 79). Estes dois estados também são aqueles 
responsáveis pelos maiores volumes de vendas das lojas pesquisadas.

Foi feita uma análise da proporção dos varejistas que comercializam cada tipo 
de produto. Neste quesito, destacam-se os produtos de “moda / modinha”, 
adquiridos por 93% dos canais entrevistados, seguido dos calçados casuais 
(90%), dos esportivos (83%), sociais (77%), adventure (57%) e, por último, 
de segurança (10%).

Quando solicitados a responder quais desses tipos de calçados eram os 
três campeões de vendas, em ranking, destacaram-se os calçados de moda, 
seguidos pelos calçados casuais (Tabela 27). Importante observar que, muitas 
vezes, os calçados sociais, esportivos e de segurança são comercializados em 
estabelecimentos especializados. Assim sendo, é natural que a proporção de 
respostas seja um pouco menor para estes tipos, em função do perfil da amostra.

Gráfico 76: Atuação geográfica – número de estados nos quais possui loja

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: Em 
quais estados brasileiros a sua empresa tem lojas?

1 Estado
67%

2 Estados
6%

3 Estados
17%

4 a 8 Estados
10%



112

3 O POLO DE NOVA SERRANA-MG E REGIÃO

Sobre o segmento de público que atendem, a proporção de varejistas que 
atendem público masculino, feminino e infantil está apresentada na Tabela 
28, por tipo de estabelecimento. Perguntados sobre o percentual de calçados 
de cada tipo que são comprados de fornecedores do polo, o destaque foram 
os calçados femininos, com 51% das respostas, mas com proporção muito 
próxima dos masculinos e infantil (Tabela 29).

Tabela 26: Locais de atualização geográfica das empresas pesquisadas e maiores volumes de vendas

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: Em quais estados brasileiros a sua empresa 
tem lojas?

Gráfico 77: Proporção de varejistas que comercializam cada tipo de produto

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: Quais desses tipos de calçado a sua empresa 
vende, mesmo que em pequenas quantidades?
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Estado # de respondentes Frequência atuação Frequência entre os três maiores 
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MG 12 40% 37%

SP 10 33% 33%

ES e GO 4 13% ES: 10% | GO: 13%

BA 3 10% 10%

RJ, PR, DF, MA, RS e RO 2 7% RJ, PR, MA: 7%

Demais estados 1 3% 3% | AM: 0%
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Tabela 28: Proporção de respostas acerca do público atendido por tipo de estabelecimento

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: Quais desses tipos de calçado a sua empresa 
vende, mesmo que em pequenas quantidades?

Tabela 29: Proporção de respostas de compras de fornecedores do polo por tipo de público 

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: Qual o percentual de seus calçados é de Nova 
Serrana e Região?

54.  Como a amostra é muito 
pequena, a leitura por tipo 
de estabelecimento deve ser 
interpretada de maneira mais 
qualitativa/exploratória que 
conclusiva.

Tabela 27: Proporção de respostas sobre o ranking dos três produtos mais vendidos51

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: Desses, me diga na ordem quais são os 3 mais 
vendidos.

PÚBLICO 
ATENDIDO

ESCRITÓRIO DE REVENDA / 
DISTRIBUIDOR DE CALÇADOS

GRANDE 
MAGAZINE

LOJA COM ATÉ 5 
UNIDADES

REDE COM MAIS DE 
5 LOJAS

MÉDIA 
GERAL

Masculino 100% 100% 100% 89% 97%

Feminino 100% 100% 91% 100% 97%

Infantil 78% 100% 100% 89% 90%

SOCIAL CASUAL MODA ADVENTURE ESPORTIVO SEGURANÇA

1a posição 17% 17% 50% 3% 10% 3%

2a posição 7% 63% 10% 3% 10% 0%

3a posição 27% 3% 30% 3% 27% 0%

PÚBLICO ESCRITÓRIO DE REVENDA / 
DISTRIBUIDOR DE CALÇADOS

GRANDE 
MAGAZINE

LOJA COM ATÉ 5 
UNIDADES

REDE COM MAIS 
DE 5 LOJAS

PROPORÇÃO 
GERAL

Masculino 51% 50% 45% 36% 45%

Feminino 56% 50% 49% 48% 51%

Infantil 46% 30% 47% 38% 44%
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3.4.3  Pesquisa com varejo - principais fornecedores
Uma vez perguntados sobre de onde compram seus calçados, todos os 
respondentes, como era de se esperar em função do critério de amostragem, 
responderam Minas Gerais. Os demais estados apareceram na seguinte 
frequência (Gráfico 78). Também como era de se esperar, São Paulo e Rio 
Grande do Sul, onde estão outros importantes polos do setor calçadista 
nacional, aparecem nas primeiras posições. Interessante ver a Bahia em 
destaque. Este estado é conhecido por ter uma produção calçadista relevante, 
embora não tenha um polo específico, como ocorre nos demais principais 
estados produtores. 

Perguntados, ainda, se compram calçados de outros países, apenas 10% 
responderam que sim. Este número está em linha com dados nacionais de 
importação, já apresentados (item 2.3.5).

Foi solicitar que ao entrevistado responder quais os três estados respondiam 
pelo maior volume de compras que realizam. Embora haja um viés, uma vez 
que se trata de principais clientes para empresas do polo de Nova Serrana – 
fazendo com que a posição de Minas Gerais fique em destaque – é interessante 
observar de onde vem os principais concorrentes do polo e disputam por 
participação dentro do portfólio de produtos de seus clientes (Gráfico 79).

Uma vez perguntados a quanto tempo compram de empresas do polo de Nova 
Serrana, apenas um entrevistado respondeu há um ano. Todos os demais, 
responderam há mais de 14 anos, sendo um deles há 40 anos. Em média, 
os respondentes são clientes a 18,7 anos, ou seja, possuem relacionamento 
bastante consolidado com o polo. 
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Gráfico 78: Estados dos quais os varejistas adquirem os produtos que comercializam

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: De quais estados brasileiros a sua empresa 
compra calçados?
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Os entrevistados também foram arguidos sobre o percentual de suas compras 
que eram realizadas no polo do Nova Serrana. As respostas foram bastante 
diversas, desde 10% a 100%. O Gráfico 80 apresenta essas respostas. Em 
resumo, foram observados quatro grupos:

•	 Grupo 1: compram 10%, 15%, 80% 95% ou 100% dos produtos que 
comercializam de fábricas do polo;

•	 Grupo 2: compram entre 20% e 30% do polo;

•	 Grupo 3 (maior grupo): compram entre 40% e 50% do polo;

•	 Grupo 4: compram entre 70% e 75% do polo.

Nos extremos inferiores do Grupo 1 e no Grupo 2, as fábricas do polo poderiam 
ampliar sua participação; já nos Grupos 3, 4 e extremos superiores do Grupo 1, 
deve defender sua posição de fornecedor principal.

A Tabela 30 mostra a média da proporção de compras que é realizada no polo 
por tipo de estabelecimento. Por essas médias, observa-se que a participação 
do polo nesta amostra de varejo realmente é bastante significativa.

Como se trata de uma amostra dos principais clientes do polo, a maior parte 
dos entrevistados adquire vários tipos de calçados que comercializam de 
fabricantes nele situados. No entanto, foi observado que isso não ocorreu, 
tanto para calçados sociais, principalmente, mas também para calçados 
esportivos (Tabela 31).

Gráfico 79: Estados que respondem pelos maiores volumes de compras dos varejistas

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: Desses, me diga na ordem quais são os 3 que 
respondem pelo maior volume de compras.

3%

7%

7%

20%

63%

3%

7%

17%

43%

23%

3%

3%

10%

10%

17%

7%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ES

GO

CE

SC

BA

RS

SP

MG

1o lugar 2o lugar 3o lugar

3%

7%

7%

20%

63%

3%

7%

17%

43%

23%

3%

3%

10%

10%

17%

7%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ES

GO

CE

SC

BA

RS

SP

MG

1o lugar 2o lugar 3o lugar



116

3 O POLO DE NOVA SERRANA-MG E REGIÃO

Gráfico 80: Número de respostas por percentual do total de compras realizado no polo de Nova Serrana

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: Qual é, aproximadamente, o percentual dos 
produtos de Nova Serrana e região no seu volume total de compras?
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55.  Esse resultado é apenas 
descritivo-exploratório e, em 

função da amostra restrita, não 
deve ser generalizado.

Tabela 30: Percentual médio de compras realizado no polo de Nova Serrana 
por tipo de estabelecimento54

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. *Apenas uma resposta. 
Pergunta questionário: Qual é, aproximadamente, o percentual dos produtos de Nova 

Serrana e região no seu volume total de compras? – Cruzamento realizado com tipo de 
canal/estabelecimento.

TIPO DE CANAL DE VAREJO
% DAS COMPRAS 

NO POLO

Escritório de revenda / Distribuidor de calçados 58%

Grande magazine* 70%

Loja (com até 5 unidades) 46%

Rede de lojas de varejo (mais de 5 unidades) 39%
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Tabela 31: Proporção dos estabelecimentos que adquirem aqueles produtos que vendem de fabricantes do 
polo

 Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: Considerando todos esses tipos de calçados 
que sua empresa vende, quais ela compra de Nova Serrana e região?

TIPO DE CALÇADO

ESCRITÓRIO 
DE REVENDA / 

DISTRIBUIDOR DE 
CALÇADOS

GRANDE 
MAGAZINE

LOJA COM ATÉ 5 
UNIDADES

REDE COM MAIS 
DE 5 LOJAS

PROPORÇÃO 
GERAL

Segurança 100% 100% 100%

Adventure 100% 100% 100% 100% 100%

Social 80% 100% 89% 88% 87%

Esportivo 100% 0% 100% 100% 96%

Casual 100% 100% 100% 100% 100%

Moda 100% 100% 100% 100% 100%
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3.4.4  Pesquisa com varejo - satisfação com o polo e 
fatores críticos de sucesso
A Tabela 32 aponta a satisfação dos clientes (canais de varejo) com seus 
fornecedores do polo, por tipo de estabelecimento. É preocupante a nota 
conferida pelo grande magazine, para algumas redes de varejo e para algumas 
lojas com até cinco unidades (notas iguais ou menores que 7) – tais notas 
mais baixas ocorreram em 17% dos casos. As melhores notas vieram dos 
escritórios de revenda e distribuidores de calçados: 8,9, em média. Como 
meta, o polo poderia buscar ter uma nota média de 9 pontos em todos os tipos 
de estabelecimentos.

Uma vez feita a pergunta sobre satisfação, foi solicitado ao entrevistado 
que justificasse sua nota, informando o principal motivo por tela escolhido, 
tenha sido ela positiva ou negativa. Como foi uma resposta aberta, foi feito 
um trabalho posterior de interpretação e de categorização. O resultado está 
apresentado no Gráfico 81.

É muito interessante aferir que a satisfação com o polo está pautada na oferta 
de produtos de qualidade, para 87% dos respondentes, e na competitividade 
em preços. Independentemente, porém, do número que cada aspecto foi 
citado, é importante preservá-los e potencializá-los.

Por outro lado, alguns pontos negativos também foram expostos. Dentre 
eles, foram citados duas vezes: problemas de conforto dos calçados, gestão e 
processos deficientes – no setor de compras e de faturamento, cumprimento 
de prazos de entrega e problemas de qualidade dos produtos. E foram citados 
uma única vez: diferenças em alíquotas, falsificação, pouca expressividade 
das marcas do polo, qualidade das embalagens, qualidade do acabamento e 
qualidade do atendimento.  Estes são pontos que pareceram ser pontuais e que 
precisam ser trabalhados por todas as empresas, para que sejam eliminados, 
para não impactar a marca do polo como um todo.

Outro insight relevante foi acerca dos aspectos mais importantes para eles 
na escolha por um fornecedor fabricante de calçados. Em termos gerais, 
qualidade do produto acabado e dos materiais utilizados ficaram empatados 
na primeira posição, considerando a soma ponderada das notas. 

Importante observar, porém, que as posições desses critérios se alteram 
a depender da categoria do ponto de venda. Os subitens a seguir trazem o 
mesmo tipo de gráfico, porém para cada tipo de canal de varejo em separado.
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Tabela 32: Satisfação dos clientes com seus fornecedores do polo por tipo de estabelecimento

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: De 0 a 10, qual é a sua satisfação geral com os 
produtos de Nova Serrana e Região? 

Gráfico 81: Justificativas (principal motivo) da nota de satisfação – aspectos positivos

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: Qual é o principal motivo de você dar essa 
nota? – Questão aberta com agrupamento das respostas por temas.
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NOTA 
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Grandes Magazines 7,0

Rede de lojas de varejo (mais de 5 unidades) ! 7,7

Loja (com até 5 unidades) 8,6

Escritõtio de revenda/ Distribuidor de caçados 8,9

Total Geral 1 4 12 8 5 8,4
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Gráfico 83: Fatores mais importantes na escolha de um fornecedor – revenda/distribuidor

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: Idem Gráfico 82

Escritório de revenda / Distribuidor de calçados

Gráfico 82: Fatores mais importantes na escolha de um fabricante de calçados fornecedor - geral

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: Eu vou ler para você alguns itens para que 
me diga qual é a importância deles na escolha por um fabricante de calçados. Considere uma escala de 0 a 10, em que 0 é nada 

importante e 10 é muito importante. Você pode dar notas intermediárias também. Na escolha por um fabricante de calçados, de 0 
a 10, qual é a importância de...
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Veja a seguir os principais fatores críticos para escolha dos produtos adquiridos 
pelos varejistas.
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Gráfico 85: Fatores mais importantes na escolha de um fornecedor – redes com mais de cinco lojas

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: Idem Gráfico 82

Gráfico 84: Fatores mais importantes na escolha de um fornecedor – lojas até cinco unidades

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: Idem Gráfico 82
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Grande magazine
Como só houve um grande magazine na amostra, serão apresentadas suas 
notas diretamente: Qualidade dos materiais utilizados, qualidade do produto 
acabado e qualificação dos representantes comerciais – nota 10; preço 
comparado a outros fabricantes; prazo e condições de pagamento; prazo de 
entrega e relacionamento pós-venda – nota 9; design dos produtos e variedade 
dos produtos – nota 8; e força da marca – não se aplica.

Foi investigado, ainda, a satisfação dos varejistas por critério avaliado. Os 
resultados encontrados estão resumidos na Tabela 33 por tipo de canal de 
varejo por tipo de canal de varejo.

Percebe-se que se destacam positivamente as notas de satisfação com 
o prazo e condições de pagamento e em relação ao preço comparado a 
outros fabricantes. Por outro lado, precisa ser trabalhada a qualificação dos 
representantes comerciais e a força das marcas. Houve, ainda, alguns destaques 
negativos em canais de varejo específicos que precisam ser trabalhados pelas 
empresas que atuam neles (células em vermelho da Tabela 33).

Tabela 33: Satisfação dos clientes por critério avaliado e por tipo de canal de varejo

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. Pergunta questionário: Ainda sobre Nova Serrana e Região, de 0 a 10, 
qual a sua satisfação em relação a:

ESCRITÓRIO 
DE REVENDA / 
DISTRIBUIDOR 
DE CALÇADOS

GRANDE 
MAGAZINE

LOJA COM 
ATÉ 5 

UNIDADES

REDE COM 
MAIS DE 5 

LOJAS

MÉDIA 
GERAL

 Prazo e condições de pagamento 9,8 9,0 9,1 9,4 9,4

 Preço comparado a outros fabricantes 9,6 10,0 9,0 9,4 9,3

 Qualidade dos materiais utilizados 9,2 9,0 8,6 8,9 8,9

 Design dos produtos 9,2 9,0 8,9 8,3 8,8

 Qualidade do produto acabado 9,0 9,0 8,7 8,8 8,8

 Relacionamento pós-venda 8,6 7,0 8,5 8,9 8,6

 Variedade de produtos 8,3 9,0 8,7 8,3 8,5

 Prazo de entrega 9,3 5,0 7,7 8,7 8,4

 Qualificação dos representantes comerciais 5,8 9,0 7,1 7,7 6,9

 Força da marca 6,6 9,0 7,5 6,1 6,8



PERFIL INDUSTRIAL DO POLO CALÇADISTA
DE NOVA SERRANA-MG E REGIÃO 2017

123

Tabela 34: Proporção de utilização de diferentes canais para se informar sobre novidades do setor

Fonte: IN3 (2017). Pesquisa de campo com canais de varejo. *Apenas uma resposta. Pergunta questionário: Como o pessoal da sua 
empresa, de uma forma geral, se informa sobre novidades do setor calçadista?

Para finalizar a pesquisa, foi perguntado quais são os canais de informação 
comumente utilizados pelas pessoas da empresa para se informar sobre 
novidades do setor calçadista. Os resultados podem ser úteis para as empresas 
direcionarem seus esforços de marketing e de comunicação para atingir novos 
canais e varejistas ou ainda para aumentar sua presença em algumas iniciativas 

Pela Tabela 34, destaca-se a importância, nesta ordem, da internet, das 
informações repassadas pelas próprias empresas, por meio de suas equipes 
de marketing e comercial – reforçando a necessidade de capacitação da força 
de vendas –, a participação em feitas no Brasil, a busca em jornais e revistas 
e em catálogos dos fabricantes., destaca-se a importância, nesta ordem, da 
internet, das informações repassadas pelas próprias empresas, por meio 
de suas equipes de marketing e comercial – reforçando a necessidade de 
capacitação da força de vendas –, a participação em feitas no Brasil, a busca 
em jornais e revistas e em catálogos dos fabricantes.

CANAIS DE INFORMAÇÃO

ESCRITÓRIO 
DE REVENDA / 
DISTRIBUIDOR 
DE CALÇADOS

GRANDE 
MAGAZINE*

LOJA COM 
ATÉ 5 

UNIDADES

REDE COM 
MAIS DE 5 

LOJAS

PROPORÇÃO 
GERAL

Internet 100% 100% 100% 100% 100%

Pelas empresas do setor 100% 100% 91% 100% 97%

Feiras e eventos no Brasil 89% 100% 82% 100% 90%

Catálogos 78% 100% 91% 89% 87%

Jornais ou revistas 56% 100% 100% 100% 87%

Feiras e eventos no Exterior 11% 100% 0% 67% 27%

Contato com outras empresas / 
especialistas / representantes 11% 0% 18% 22% 17%
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Tendências 
Tecnológicas 
do setor coureiro calçadista mundial

Durante o período mais recente da indústria coureiro calçadista, observa-se 
que os impulsos relacionados à inovação têm ganhado destaque, somando-se 
a uma crescente demanda por sustentabilidade, levando a mudanças culturais 
nas empresas e ao desenvolvimento de novos materiais. 

É relevante notar que, até o ano de 2030, espera-se uma queda na quantidade 
de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, com aumento da classe média 
e consequente aprimoramento das preferências e dos requerimentos dos 
consumidores. Em 2013, a consultoria Ernst & Young publicou o relatório 
“Hitting the sweet spot – The growth of the middle class in emerging markets”, 
referente a um estudo que estima que 4,8 bilhões de pessoas farão parte da 
classe média mundial, significando serem 3,0 bilhões a mais do que no ano de 
2010. Dessa forma, entende-se que esse fluxo projetado de novos consumidores 
na classe média exercerá maior pressão sobre os desenvolvedores de produtos 
no que diz respeito à qualidade. 

Acredita-se, ainda, que com o envelhecimento populacional, levando em conta 
o aumento de 25,4 anos ocorrido de 1960 até 2010 na média de expectativa 
de vida no mundo55, a procura por sapatos ortopédicos e confortáveis deve 
aumentar significativamente. Solas ortopédicas e outros componentes 
destinam-se a corrigir, a aliviar e a melhor distribuir a pressão e a forma na 
interface existente entre o sapato e o pé. Como apontado pelo release Hertzman 
Media Group, sapatos com sistema de localização GPS também tendem a ser 
uma tendência para ajudar na localização de pessoas com Alzheimer, por 
exemplo. 

Cabe destacar também que o aumento da participação feminina no mercado 
de trabalho aumentou a demanda por calçados que sigam as tendências de 
moda, mas que também sejam confortáveis e adequados para utilização no 
dia-a-dia de um ambiente empresarial. Junto a isso, espera-se uma urbanização 
relevante em alguns países, o que aumenta o contato das pessoas com a moda, 
com as tendências e com as novidades. 

Outra expectativa relevante para o setor é o aumento de vendas online e 
o ganho de confiança da população com esse serviço. Considerando esse 

56.  PUC-RS, A Evolução da 
Expectativa de Vida. Acessado 
em 07/06/2017
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aspecto, estudos realizados pelo grupo Hertzman sugerem que as empresas 
devem olhar para o comércio eletrônico como uma extensão de seus planos de 
marketing e de retenção de consumidores.

Dessa forma, as exigências dos consumidores estão mudando e aumentando 
e a busca por inovação no setor calçadista visa a acompanhar o mercado. A 
sequência desse relatório objetiva, portanto, colher dados das iniciativas já 
existentes e observar quais seriam as tendências tecnológicas do setor no 
futuro56. 

Internet of Things
A combinação de objetos com softwares, sensores e redes que possibilitem a 
coleta de dados é denominada Internet of Things (IoT). Dentre as iniciativas já 
existentes, podem ser citadas aquelas referentes a sapatos que possuem GPS, 
aquecimento, funções de massagem e que estimulam os nervos nos pés para 
melhorar a saúde.

Com a tendência e a popularização do modo de vida fitness, acredita-se que 
as exigências do consumidor vão transpassar aquelas consideradas básicas 
(estilo, conformo, durabilidade, funcionalidade). Alguns outros atributos serão 
destacados e exigidos, como sapatos que neutralizem odores, que informem 
calorias queimadas durante uma atividade física e que também consigam 
medir distâncias percorridas quando utilizados.

Há publicações com exemplos de smart shoes (sapatos inteligentes), tais como 
calçado que capta energia durante caminhadas ou corridas, que mudam de 
cor, com sensores para captação de movimentos em atividades esportivas ou 
artísticas, com dispositivos para aquecimento57.

Novos processos produtivos 
As impressoras 3-D estão atingindo níveis de desenvolvimento que permitirão, 
em pouco tempo, sua utilização em diversos processos produtivos. Atualmente, 
tais equipamentos ainda não foram disseminados em ambientes industriais, 
especialmente no Brasil, porém acredita-se que a queda dos preços tornará a 
tecnologia acessível a um número maior de fabricantes, inclusive no setor de 
calçados.

Recentemente, alguns produtores internacionais de calçados esportivos 
produziram séries especiais de tênis com midsoles - que consiste em uma 
primeira técnica de impressão 3-D. Espera-se que em cerca de um ano as 
empresas de calçados sejam capazes de produzir um número limitado de 
produtos com essa nova ferramenta.

Há empresas apostando na Instalação de speed factories (fabricas rápidas) 
capazes de oferecer produtos individualizados que cheguem até seus clientes 

57. Fonte: vampfootwear.
com, set 2015 e Portuguese 

footwear industry improved its 
competitiveness through R&D 

acessado em 20/03/2017

58. Fonte: Revista Forbes 
acessado em 20/03/2017
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mais rapidamente. O objetivo é usar as mais recentes inovações de fabricação 
para produzir um processo amplamente automatizado e localizar-se mais 
perto dos seus clientes.

Inovação nos materiais
O couro ainda é o material mais popular para o calçado. Por isso, há a procura por 
diferentes tipos de couro, por novas formas de curtimento e de acabamento. 
Isso significa a utilização de partes do animal que geralmente são descartadas 
(como o estômago) e o aproveitamento de outros animais para extrair o couro, 
como o peixe.

Há pressão para que a indústria se adapte às melhorias tecnológicas alcançadas 
em têxteis, em laminados sintéticos e em alternativas plásticas. Sabe-se que, 
após milhares de anos de desenvolvimento, a indústria do couro continua 
utilizando, quase exclusivamente, dois métodos de bronzeamento – cromo e 
vegetais.

As maiores promessas para o futuro, no entanto, referem-se a materiais 
biologicamente interativos, ou seja, à utilização de bactérias ou de outros 
componentes naturais para gerar interatividade, podendo-se citar, como 
exemplo, o uso de bactérias que se expandem ou se contraem quando 
influenciadas pelo calor58. 59. Fonte: Stahl.com acessado 

em 21/03/2017
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Considerações 
finais
Os resultados observados neste levantamento não deixam dúvida da relevância 
do polo calçadista de Nova Serrana-MG e região para o setor calçadista nacional 
e para a indústria mineira. Observa-se, por exemplo, a geração de emprego e 
renda em sua região, e os impactos positivos de uma região industrializada em 
seus indicadores de desenvolvimento econômico-social acima das médias do 
estado e do país.

A partir da análise das duas pesquisas de campo realizadas – com fábricas 
de calçados e com uma amostra de seus principais clientes varejistas – fica 
indicado a evolução do polo em maturidade empresarial e em qualidade de 
seus produtos, em relação ao último levantamento realizado em 2010. Não 
apenas isso, esta amostra de clientes evidencia a competitividade do polo, 
principalmente em relação aos preços de seus produtos e à sua capacidade 
de entrega.

As empresas do polo que pretendem enfrentar os desafios do crescimento 
devem continuar seu processo de profissionalização, ampliando suas 
capacidades de gestão de negócios, de design e desenvolvimento de produtos 
e buscarem ganhos contínuos de produtividade, para fazer frente aos desafios 
que o mercado internacional tende a impor nos próximos anos.

Entende-se que o polo deve explorar todo o seu know-how e capacidade 
instalada para buscar expandir-se para novos mercados, em especial para 
outros países do continente americano – em um processo estruturado de 
internacionalização, de forma a iniciar um novo ciclo de desenvolvimento e de 
crescimento para a região e para o estado de Minas Gerais.
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