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CASO – SECTOR DO CALÇADO EM PORTUGAL 

 

Enquadramento internacional 

 

De acordo com a associação do sector, a APICCAPS1, a Ásia e a Europa são os 

principais produtores mundiais de calçado, tendo cerca de 85% do calçado mundial 

origem nestes dois continentes. Sendo este um sector cada vez mais globalizado, a 

intensidade concorrencial tem-se intensificado. 

 

Assim sendo, e não obstante a sua importância, a indústria europeia continua a 

revelar algumas dificuldades devido ao aumento significativo das importações de 

países extra-comunitários e à tendência de estabilização do consumo. 

 

Segundo a APICCAPS, de Janeiro a Junho de 2003, as exportações europeias 

caíram cerca de 11% em quantidade e 12% em valor. Esta quebra verificou-se em 

relação a vários mercados como os EUA, a Suiça, a Rússia, a Polónia e o Canadá. 

 

As importações tiveram um comportamento inverso, tendo, no mesmo período, 

aumentado 14% em quantidade e diminuído 0,1% em valor (APICCAPS). Estes 

indicadores revelam que a Europa continua a comprar uma quantidade superior de 

calçado a países extra-comunitários mas a um preço cada vez mais baixo. No 

entanto, o calçado de couro é bastante importante para o consumo europeu, 

revelando uma procura europeia exigente em termos de qualidade e que dá 

bastante importância à moda, não esquecendo o estilo clássico (Freire, 1999).  

 

A principal responsável pelo desequilíbrio comercial na Europa continua a ser a 

China, que, com a sua entrada para a Organização Mundial do Comércio (OMC), 

tende a agravar ainda mais o cenário europeu. Até ao final do primeiro semestre de 

2003 as importações chinesas rodavam já os 267 milhões de pares (crescimento de 

29,3%), com um preço médio de 4 euros, contrastando com o preço médio das 

exportações portuguesas que ronda os 22 euros (APICCAPS). 

 

Além do principal fornecedor, também outros países estão a ganhar quota de 

mercado na Europa, como por exemplo o Vietname, a Roménia e a Índia. Por outro 

lado, as importações provenientes da Indonésia e a Tailândia estão a diminuir. 

 

                                                 
1 Associação Portuguesa das Indústrias de Calçado Componentes e Artigos de Pele e seus 
Sucedâneos (APICCAPS) 
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Os países da União Europeia (UE) têm-se ressentido com este saldo negativo. 

Países como a França, Reino Unido e Espanha têm visto as suas produções 

diminuir, contrastando com o aumento das importações. Itália por outro lado, tem 

resistido graças à diferenciação pelo design, qualidade e estilo com grande ligação 

à moda que tanto a caracterizam. 

 

Espanha, por exemplo, viu as suas importações aumentarem mais de 70% nos 

últimos cinco anos, passando para 105 milhões de pares em 2000. À semelhança 

de Portugal, também a China, Vietname e Itália têm aumentado as suas 

exportações para Espanha. De referir ainda que os países asiáticos são 

responsáveis por mais de 75% das importações espanholas (APICCAPS).  

 

De forma generalizada, poder-se-ia considerar que os produtores europeus dão 

maior importância ao calçado da moda, com um nível de qualidade médio-alto e um 

preço relativamente elevado, enquanto que os fabricantes asiáticos estão mais 

orientados para o fabrico de calçado de gama média-baixa, sem marca própria e 

com um preço relativamente baixo (Freire, 1999). No entanto, não se pode ignorar 

o desenvolvimento de alguns países asiáticos próximos dos europeus em termos de 

qualidade e com maior eficiência em termos de custos. 

 

Evolução do Sector do Calçado em Portugal 

 

A indústria do calçado apresentou um forte crescimento ao longo das últimas três 

décadas, resultante em parte da integração de Portugal no espaço económico 

europeu e o acesso facilitado a um grande mercado. De referir ainda que a 

indústria do calçado, nas últimas duas décadas foi a indústria que apresentou as 

maiores taxas de crescimento das exportações em Portugal (APICCAPS). 

 

Portugal constituiu um escape nos anos 70 e 80 para muitas empresas estrangeiras 

que procuravam deslocalizar a sua produção, daí as empresas portuguesas 

operarem essencialmente em regime de subcontratação. No entanto, com o 

aumento da concorrência de países asiáticos e de Leste altamente competitivos, 

não só em termos de custos de produção, mas alguns ainda em termos de 

qualidade, coloca em situação complicada as empresas demasiado dependentes 

destas subcontratações. 
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O crescimento da indústria foi acompanhado do aumento progressivo do número de 

empresas até ao princípio dos anos 90, tendo-se verificado a partir de 1998 uma 

tendência decrescente (Gráfico 1). 

Indústria de Calçado Portuguesa - Evolução do número de empresas
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 Gráfico 1- Fonte: APICCAPS 

 

Consequentemente, o emprego neste sector foi influenciado pelo decréscimo do 

número de empresas. De acordo com a associação do sector, o número de 

empregados passou de 56430 em 1997 para o valor previsto de 53500 em 2002. 

 

Esta evolução negativa nos últimos anos influenciou igualmente a produção. Após a 

fase de crescimento acentuado até à década de 90, a produção tem andado um 

pouco acima dos 100 milhões de pares, apresentando uma tendência de decréscimo 

(Gráfico 2).  

Evolução da Produção de Calçado em Portugal 

0

20

40

60

80

100

120

1974 1984 1989 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Previsão

p
ro

d
u

çã
o

 (
m

ilh
õ

es
 d

e 
p

ar
es

)

Gráfico 2 - Fonte APICCAPS 
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Caracterização do Sector 

 

O sector do calçado tem um papel relevante na balança comercial portuguesa, 

representando em 2001 cerca de 5,7% do total das exportações e apenas 0,9% das 

importações. Nos últimos 7 anos, a taxa de exportação2 tem rondado os 87% 

(APICCAPS), revelando a especialização portuguesa na exportação, essencialmente 

para a Europa devido à proximidade geográfica e cultural do mercado Europeu.  

 

A maioria das empresas do sector trabalha em regime de outsourcing para 

empresas estrangeiras, sendo que são poucas as que têm uma marca própria. 

Mesmo estas, e com vista à maior rentabilização dos seus equipamentos e pessoal 

ao serviço, optam por trabalhar também em regime de subcontratação (Freire, 

1999). Predomina ainda a imitação de designs estrangeiros, embora exista um 

estímulo ao desenvolvimento de marcas nacionais que aspirem concorrer com o 

calçado de moda e design produzidos noutros países da Europa. Aposta-se assim 

para o futuro na oferta de um produto de maior valor acrescentado, com mais 

incidência na I&D, bem como num melhor e mais flexível serviço (ICEP). 

 

Os recursos humanos neste sector, como na indústria em geral não são muito 

qualificados, contudo tem-se verificado um up-grade das qualificações dos 

trabalhadores. O número de trabalhadores não qualificados tem diminuído, 

enquanto que os qualificados e semi-qualificados aumentaram de 65% para 78% 

entre 1985 e 1997 (APICCAPS). Os recursos humanos beneficiaram de acções de 

formação desenvolvidas pelo Centro Tecnológico de Calçado com o apoio da 

Comunidade Europeia (Freire, 1999). 

 

Portugal apresenta ainda deficiências ao nível da comercialização dos produtos, 

revelando infra-estruturas comerciais ainda deficientes, apesar dos esforços da 

Associação do sector. Naturalmente, estas deficiências não permitem um bom 

conhecimento das necessidades dos consumidores finais. 

 

Portugal evidencia uma especialização ao nível da produção e do comércio externo 

de calçado em couro. Cerca de 85% do total de exportações portuguesas de 

calçado são deste tipo de material (APICCAPS), revelando a boa qualidade da 

produção nacional contrastante com outros materiais mais baratos mas de pior 

qualidade. Foi, então, neste segmento mais nobre que a marca “Shoes from 

Portugal” tentou ser reconhecida como símbolo de qualidade, design e inovação. No 

                                                 
2 Proporção de exportações na produção (em pares) 
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entanto, esta estratégia de diferenciação dos produtos de origem portuguesa não 

teve o resultado esperado.  

 

Neste sentido, e consciente de que a imagem de Portugal não acrescenta valor aos 

produtos portugueses e que é considerada pobre nos mercados internacionais, o 

Ministério da Economia português decidiu apostar nas marcas portuguesas para 

projectar a imagem do país, criando o Programa “Marcas Portuguesas de 

Comércio”. A referência ao país é feita através do logo PortugalTrade(pt). Os 

objectivos deste programa passam essencialmente pelo aumento da penetração de 

produtos e serviços portugueses nos me rcados interno e externo acrescentado 

valor à produção nacional, um maior controlo da distribuição e um 

reposicionamento das marcas portuguesas dentro e fora do país. Naturalmente, o 

sector do calçado é abrangido por este programa que inclui incentivos financeiros à 

modernização empresarial, procurando uma maior automatização dos custos, 

parcerias empresariais, maior facilidade no recurso a capital de risco, entre outras 

medidas. O ICEP, por sua vez, assegurará apoio técnico às empresas, e ao nível do 

desenvolvimento de estratégias sectoriais ou empresariais ligadas à gestão de 

marcas. 

 

Para o Ministro da Economia, Carlos Tavares, o objectivo máximo é o de aumentar 

as exportações em valor através da criação de condições objectivas às empresas. 

 

Para que, de facto, a imagem de qualidade passe para o exterior é necessário que 

as matérias-primas sejam também de qualidade, tendo assim os fornecedores um 

papel determinante. A indústria de calçado portuguesa é fornecida em cerca de 

metade pela indústria de curtumes nacional, com a qual não nem uma acção 

concertada, e importa o restante de peles acabadas e semi-acabadas. Em relação 

às solas, estas provêem maioritariamente de Itália. Esta dependência externa de 

algumas matérias-primas, aliada à oscilação dos preços da pele, fruto das doenças 

nos animais, como a BSE e Brucelose revelam-se ameaças ao sector (ICEP). 

 

O equipamento produtivo ainda é importado na sua quase totalidade, revelando 

uma grande dependência do exterior, nomeadamente Itália. No entanto, já se 

encetaram esforços, por parte do Centro Tecnológico e de algumas universidades, 

no sentido de desenvolver equipamentos nacionais adaptados às especificidades da 

indústria portuguesa (Freire, 1999). O equipamento actual detido pelas empresas 

permite flexibilidade do processo produtivo e do serviço dando-lhes capacidade de 

produção de pequenas quantidades num curto espaço de tempo (ICEP). 
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O sector do caçado em Portugal encontra-se extremamente fragmentado, sendo 

que cerca de 85% do total são micro e pequenas empresas. A sua maioria 

apresenta deficiências ao nível da sua estrutura financeira devido à insuficiência de 

capitais próprios (Freire, 1999) e à gestão a curto prazo (ICEP). 

 

O Governo português intervém na regulamentação do trabalho, tentando controlar 

o uso de mão-de-obra infantil e o trabalho clandestino. Além do programa já 

referido para promoção das marcas portuguesas no exterior em colaboração com o 

ICEP, programas como o RETEX e o PEDIP têm contribuído para a modernização e 

desenvolvimento do sector (Freire, 1999). 

 

Deslocalização das empresas e do emprego 

 

A indústria encontra-se essencialmente concentrada geograficamente em dois pólos 

Felgueiras e S. João da Madeira. Michael Porter chegou mesmo a considerar a 

existência de um cluster da indústria do calçado em S. João da Madeira. 

 

O elevado crescimento que se verificou neste sector teve um forte impacto no 

mercado de trabalho especializado nesta área de actividade. O crescimento da 

produção de calçado e componentes não foi devidamente acompanhado por um 

aumento da intensidade tecnológica, mas sim por um aumento da força de 

trabalho. Assim,  as áreas de especialização começaram a sofrer de escassez de 

mão-de-obra e algumas empresas viram-se obrigadas a deslocalizar parte ou a 

totalidade do processo produtivo para outras zonas do país, sem que houvesse 

desinvestimento nas zonas de origem. 

 

No entanto, com a deslocalização das empresas verificaram-se problemas ao nível 

da contratação e formação profissional da mão-de-obra nas zonas, essencialmente 

rurais, para onde se deslocaram. Para muitos dos habitantes locais não compensa 

abandonar a actividade rural tendo em conta os salários oferecidos pelas empresas 

visto usufruírem de complementos da agricultura para o rendimento familiar bem 

como outras medidas de protecção social como o subsídio de desemprego ou 

mesmo o rendimento mínimo garantido. Mantendo-se os actuais níveis de 

remuneração da indústria do calçado, as empresas terão dificuldades crescentes no 

recrutamento de mão-de-obra, qualificada ou não, mesmo nas zonas mais rurais do 

país.  
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Apesar de em algumas empresas ser utilizada tecnologia de ponta e da existência 

do Centro Tecnológico de Calçado com grande notoriedade e dinâmico (ICEP), a 

verdade é que se a produtividade não aumentar significativamente, a única solução 

para manter a posição concorrencial na gama média do calçado e sem efectuar 

mais investimentos em tecnologia poderá passar pela deslocalização de parte da 

produção para outros países com custos de produção mais baixos. Cabo Verde, por 

exemplo, já acolheu duas empresas portuguesas com o processo produtivo 

completo à excepção da pele. O modelo do trabalho intensivo e de baixos níveis 

salariais está condenado ao insucesso em Portugal, mesmo nas áreas menos 

desenvolvidas do país (OEFP). 

 

 

 

Questão: 

Pretende-se que, de acordo com a informação disponibilizada, seja 

aplicado o Modelo do Diamante de Porter na análise do sector do calçado 

em Portugal. 

 

 

 

Fontes: 

 

• APICCAPS - Associação Portuguesa das Indústrias de Calçado Componentes e 

Artigos de Pele e seus Sucedâneos  

• FREIRE, Adriano, 1999, Internacionalização – Desafios para Portugal Vol.II, 

Editorial Verbo, Lisboa 

• ICEP Portugal – Investimento, Comércio e Turismo 

• OEFP - Observatório do Emprego e Formação Profissional, 2000, Deslocalização 

de Empresas e Emprego, Estudos e Análises 33 

 

 


