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Resumo
O propósito desta dissertação é empreender uma análise conjunta das barreiras nãotarifárias, atuais e potenciais, impostas pelo mercado internacional de artefatos de
couros e calçados. O foco prioritário concentra-se nas barreiras técnicas relacionadas à
presença de substâncias químicas restritivas contidas nas diretivas da CEE.
A metodologia da pesquisa consistiu de (i) revisão da literatura, (ii) entrevistas com
profissionais de empresas privadas, universidades e instituições de pesquisa, e (iii)
workshop (brainwriting) com profissionais experientes no setor coureiro-calçadista.
Para as entrevistas, empregou-se um questionário com várias perguntas sobre o setor,
visando reunir informações e dados pertinentes sobre a influência atual das barreiras
técnicas nas exportações de couros e calçados brasileiros. No workshop, optou pela
realização de um brainwriting com profissionais oriundos de empresas privadas,
universidades e instituições de pesquisa para “validar” os resultados obtidos das
entrevistas e, também, para o levantamento de novas informações relativas ao impacto
das barreiras técnicas atuais e potenciais (horizonte de 5 a 10 anos adiante).
Como resultado deste estudo, verifica-se a necessidade do País adotar e implementar
ações concretas de curto prazo para se adequar às demandas técnicas impostas pelas
barreiras técnicas, especialmente das diretivas da CEE. A falta de preparo do setor
produtivo, aliada à falta de preocupação com as questões ambientais durante a
fabricação de couros e calçados por empresas nacionais (especialmente de pequeno
porte), é um dos principais problemas desse setor, que podem prevenir os impactos das
barreiras técnicas e promover uma efetiva adequação dos processos produtivos,
visando o atendimento às barreiras técnicas existentes.
Os resultados das entrevistas e do brainwriting mostraram um consenso quanto à real
necessidade do país atualizar sua infra-estrutura laboratorial e investir em treinamento,
em profissionais que possam conhecer as demandas para análises químicas derivadas
das barreiras técnicas. Após a adoção dessas medidas, espera-se que o País reduza
os custos finais de seus artigos de couro, assim como manter a competitividade desses
produtos no cenário internacional.
Palavras-chave: curtumes, calçados e barreiras técnicas

Abstract
The purpose of this dissertation is to analyse both the current and potential non-tariff
barriers imposed by the international market to Brazilian leather products. Its major
focus is on technical barriers related to the EEC directives which encompass restrictive
presence of chemical substances.
The research methodology consisted of (i) literature review, (ii) interviews with
professionals from private companies, universities and research institutions, and (iii) a
brainwriting session with professionals with expertise in leather and shoes.
Open-end questionnaries were used in the interviews to gather relevant data and
information on technical barriers affecting the exports of Brazilian leather and shoes.
The brainwriting session was carried out with nine professionals from private companies,
universities and research institutions to check out the results of previous interviews and
also to gather more information regarding the potential impact of the existing and
potential technical barriers in the coming 5 to 10 years.
As a result of this study, it was realized that Brazil needs to adopt and put forward
concrete measures to attend the technical demands posed by technical barriers,
particularly those resulting from the EEC directives. Lack of preparedness of the leather
and shoes producing companies (especially in the small ones) is one of the major
problems that prevent the effective adequation of their productive processes for
attending the existing technical barriers.
Results of the interviews and the brainwriting showed up some consensus on the urgent
need of Brazil to upgrade its labs´ infrastructure and invest in training of personnel
countrywide in order to meet the demand for chemical analyses derived from technical
barriers. By adopting these measures, it is expected that the country may reduce the
final costs of its leather products and also keep their competitiveness abroad.
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1 INTRODUÇÃO
Mundialmente há uma preocupação crescente com as questões ambientais e o
crescimento

das

barreiras1 ao

comércio internacional de diversos

produtos,

principalmente daqueles oriundos de empresas de setores tradicionais, localizadas em
sua maioria em países em desenvolvimento, e que afetam consideravelmente o meio
ambiente. É nesse contexto que se inserem as indústrias do setor coureiro-calçadista,
cuja atividade é poluente em função da utilização de várias substâncias químicas na
transformação da pele em couro acabado. Progressivamente, pressões regulatórias têm
forçado as empresas do setor a implementar melhorias contínuas nos processos de
produção. Por outro lado, os consumidores estão cada vez mais atentos à utilização de
substâncias perigosas na preservação dos couros2 e a pressão da sociedade tem
levado à intensificação da fiscalização sobre a atividade coureiro-calçadista. De acordo
com a United Nations Industrial Development Organization (1999) merecem destaques
alguns corantes azóicos e o cromo hexavalente (Cr VI).
No contexto dessas pressões externas, a presente dissertação enfoca as barreiras nãotarifárias, com ênfase nas de ordem técnica relativas a exigências ambientais sobre
produtos e processos.
No tocante aos resíduos sólidos as preocupações são acentuadas em função dos
expressivos volumes gerados e devido a sua disposição nem sempre ser feita em
aterros industriais ou obedecendo a critérios técnicos adequados. Os principais
resíduos são as aparas ou retalhos, raspas ou farelos, pó de lixadeira e lodos de cromo
e recurtimento. Quanto aos efluentes líquidos, as preocupações concentram-se nos
grandes volumes de águas residuais com elevada concentração salina (sulfetos,
sulfatos, cloretos) e alta toxicidade, devido especialmente a presença do curtente
mineral cromo e diversos corantes azóicos, oriundos do tingimento. Exigências da
1

Referem-se a restrições de natureza tarifária e não-tarifária, mas o termo também se aplica a qualquer
outro impedimento de natureza política, de falta de infra-estrutura interna, de suporte ao atendimento das
demandas técnicas (p.ex: análises químicas) que podem resultar em obstáculos à entrada de um
determinado produto industrializado em países do exterior, segundo Ruiz et al.(2006).
2

De acordo com Hoinacki (1989), o couro constitui a pele do animal preservada da putrefação por
processos denominados de curtimento e que a tornam flexível e macia.

2

diretiva européia3 de 24/02/04 relativas a esses corantes e aplicáveis a artigos do
vestuário e a artefatos de couros merecem atenção dos produtores nacionais e
capacitação dos laboratórios prestadores de serviços.
Cada vez mais se intensifica a pressão sobre os curtumes e as indústrias que utilizam
couro (fábricas de calçados, móveis, automóveis e vestuário) para que elas reduzam os
teores das substâncias nocivas, presentes nesse insumo, que possam afetar a saúde
humana e o meio ambiente. Também destaca-se o aumento da tendência de curtimento
mineral ao titânio e curtimento vegetal com taninos.
De acordo com Ruiz et al. (2006), acentua-se principalmente nos países da CEE a
preocupação com as substâncias nocivas presentes em produtos desse setor produtivo
e suas conseqüências na vida humana. Esta crescente conscientização da sociedade
faz com que grandes empresas e corporações (p.ex: Adidas, Nike, Reebok e Ralph
Lauren), que atuam na área de calçados de elevado valor agregado, elaborem e
imponham exigências de natureza técnica (p.ex: restrições à presença de metais
pesados, corantes azóicos, etc.), cada vez mais rigorosas aos seus fornecedores de
insumos ou de produtos acabados, de modo a garantir ao usuário final que o produto
seja ambientalmente correto. Além de exigências de natureza química, outras de
natureza físico - mecânicas, geralmente relacionadas a solas e saltos de sapatos,
também são feitas por essas grandes empresas.
No Rio Grande do Sul já foram registrados alguns casos de devolução de lotes de
calçados exportados para a Alemanha devido à presença de cromo hexavalente (Cr
VI)4 acima dos limites tolerados pela legislação em vigor naquele país. Recentemente,
um curtume paulista teve problemas com a exportação de couros acabados para a
Prazeres (2003) afirma que diretiva é um regulamento técnico que é entendido como documento que
contém características do produto ou de seu processo ou método de produção, cujo cumprimento é
obrigatório. Cada diretiva aplica-se a todos os países da Europa, porém, cada país, individualmente,
pode ter uma legislação mais restritiva que uma diretiva.
3

4

Trata-se de uma das barreiras não-tarifárias de ordem técnica mais comum atualmente. O Cr VI pode
ter origem pela utilização de sulfato de cromo de baixa qualidade ou por reações oxidativas nas diversas
etapas no processo de curtimento e acabamento do couro. É uma substância nociva bem conhecida e
intensamente analisada, com efeitos cancerígenos, mutagênicos e alérgicos já comprovados. A sua
grande toxidade fez com que várias entidades, principalmente européias, limitassem a presença de
compostos de Cr VI em couros e artefatos de couro. Na Alemanha, atualmente vigoram leis
regulamentando um limite não superior a 3 ppm. Já a legislação Européia adota o valor de 10 ppm.

3

China, que reprovou o lote por apresentar um teor de Cr VI em 0,5 ppm, já que segundo
a especificação adotada, o artigo deveria estar totalmente isento de Cr VI. O anexo A
reproduz o laudo emitido pelo laboratório chinês, contestando o couro nacional.
Segundo Ruiz et al. (2006), embora as indústrias de couros e calçados tenham
especificidades diferenciadas em seus sistemas produtivos, de modo geral, têm se
observado recentemente um aumento das barreiras não-tarifárias5 à exportação
nacional de seus produtos para países como Alemanha, Japão, Coréia, EUA e Canadá.
Os problemas relacionados à exportação da atividade coureiro-calçadista são maiores
para o produto final do que para o couro em estágio wet-blue6 (curtido ao cromo). Em
geral, o que se observa é que o mercado externo tenta impedir a entrada dos calçados
brasileiros, impondo barreiras tarifárias (cotas de importação e tarifas alfandegárias) e
não-tarifárias de ordem técnica (critérios ecológicos, padrões de qualidade etc).
O impacto econômico dessas barreiras reflete-se em custos crescentes para ajustar os
produtos e na adequação às exigências do mercado externo. Além disso, impõem a
necessidade de atualização metrológica de laboratórios de instituições de pesquisa e
de criação de programas interlaboratoriais, em âmbito nacional, para a realização de
análises, testes e ensaios demandados por restrições ambientais internacionais, que
podem se traduzir em barreiras técnicas efetivas.
Ruiz et al. (2006) afirma que é comum os importadores solicitarem as tradings que
exijam dos fornecedores nacionais que os produtos adquiridos para serem
comercializados no exterior se adeqüem às especificações estabelecidas por normas,
regulamentos técnicos e laboratórios que variam conforme o país de destino7.
Além disso, o acirramento da concorrência, principalmente dos países asiáticos, e os
esforços engendrados pelo Brasil para se manter competitivo na exportação de couros
e calçados e, as preocupações com a minimização dos impactos sócio-ambientais
atuais e futuros relacionados à produção, uso e descarte desses produtos e do aparato
5

Podem ser definidas como restrições de natureza técnica, administrativa e jurídica à entrada de
mercadorias importadas não efetivadas por meio de tarifas aduaneiras (RUIZ et al., 2006).
6
Segundo Hoinacki (1989), é o couro curtido ao cromo e que permanece úmido, podendo ser estocado e
comercializado nesse estado. A denominação se deve à sua cor azul característica.
7
As normas mais adotadas são DIN, ISO, ASTM e os laboratórios mais citados são TÜV da Alemanha e
SATRA da Inglaterra.
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que dá suporte às análises, testes e ensaios necessários para a garantia de
conformidade desses produtos em relação às normas internacionais, são de
importância fundamental. As exigências contidas nas normas e regulamentos vão além
do produto acabado. Passam invariavelmente pelo processo ao longo da cadeia
produtiva. A diretiva européia de 18/03/02 (Decisão 1999/179/CE) cujo tema é o
estabelecimento do selo ecológico ao calçado, aborda uma série de critérios quanto à
disposição adequada dos resíduos sólidos e tratamento de efluentes líquidos. Isso se
deve à grande quantidade de substâncias químicas empregadas no beneficiamento do
couro, de acordo com Ruiz et al. (2006).
Em função dessas pressões externas, tanto as indústrias nacionais de couros e
artefatos já começam a dar respostas e soluções às preocupações ambientais
crescentes, implementando melhorias contínuas nos processos de produção,
selecionando melhor os seus fornecedores de insumos e, também, criando estratégias
de marketing sobre produtos e processos ecológicos8.

A comunidade européia já dispõe de alguns critérios ecológicos para atribuição do rótulo ecológico aos
calçados. Esses critérios destinam-se a limitar os níveis de resíduos tóxicos e as emissões de compostos
orgânicos voláteis visando promover um produto mais durável. Um projeto de criação de “calçados não
tóxicos” foi proposto pelo Centro Tecnológico do Calçado do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial do Rio Grande do Sul (Senai-RS) de Novo Hamburgo. Os desafios que se colocam para
produção em escala, no entanto, é como modificar os processos atuais de produção para que sejam
empregados novos materiais não agressivos ao meio ambiente, além da mudança da “cultura” dos
funcionários das fábricas de calçados, uma vez que tal atividade geralmente é uma tradição passada de
geração em geração.
8
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2 OBJETIVOS
Os objetivos da presente dissertação foram subdivididos em geral e específicos, como
segue:
2.1 Geral
Empreender análise das barreiras técnicas atuais e futuras (via consolidação de fatos e
evidências), adotadas pelos países importadores sobre o mercado de couros e
calçados, enfocando, principalmente, as barreiras técnicas de natureza química,
relacionadas à presença de substâncias restritivas nos produtos finais.
2.2 Específicos
São os seguintes:
i. contextualizar as imposições legais que envolvem as barreiras técnicas no
âmbito do comércio internacional para a cadeia produtiva coureiro-calçadista;
ii. destacar as preocupações decorrentes da presença das substâncias restritivas
na saúde humana e meio ambiente;
iii. identificar a competitividade do couro e calçado brasileiro no mercado
internacional, via uma breve análise do mercado nacional versus o
Internacional.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia baseia-se na coleta e análise de informações sobre as substâncias
restritivas, presentes em couros e calçados nacionais, que se traduzem em barreiras
técnicas efetivas ou potenciais às exportações brasileiras desses produtos para o
mercado externo. Nesse âmbito, os procedimentos adotados são listados a seguir:
i. pesquisa bibliográfica e documental sobre barreiras não-tarifárias em couros e
calçados. Consistiu num levantamento das principais barreiras, recentes e atuais,
relativas às substâncias nocivas à saúde humana, provenientes dos processos
produtivos de couros e calçados, que já são barreiras técnicas efetivas ou que
poderão se traduzir em futuras barreiras técnicas ao comércio internacional desses
insumos e produtos;
ii. levantamento e organização dos principais problemas de natureza técnica,
associados às exportações de couros e calçados;
iii. realização de entrevistas com profissionais de empresas nacionais do setor em foco
que exportam, e com instituições e entidades de renome nessas áreas, com o intuito
de levantar dados e informações relevantes sobre a problemática da exportação
junto à comunidade internacional. Dentre as instituições, entidades e empresas
entrevistadas destacam-se:
Entidades e empresas - Centro Tecnológico do Couro do Senai de Estância Velha e
Novo Hamburgo - RS, IBTeC (Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro Calçados
e Artefatos - antigo Centro Tecnológico do Couro, Calçados e Afins - CTCCA) e
Centro Tecnológico do Calçado - Senai, ambos de Novo Hamburgo - RS,
Abicalçados

(Associação

Brasileira

da

Indústria

de

Calçados),

Assintecal

(Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e
Artefatos), Rockport (Campo Bom - RS), TÜV Rheinland Brasil (São Paulo - SP),
Sindicato das Industrias Calçadista de Franca (Sindifranca), Regional do CIESP de
Franca (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Estival de Franca - SP,
Clariant etc.
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iv. realização de um workshop (brainwriting) com a participação de profissionais do
setor coureiro-calçadista - Esse evento foi realizado em 16.11.2006 e contou com a
participação de representantes das seguintes instituições: IPT (Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo), UFRGS (Universidade Federal
do Rio Grande do Sul), ABQTIC (Associação Brasileira dos Químicos e Técnicos da
Indústria do Couro), CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Centro
Tecnológico do Calçado do Senai de Novo Hamburgo - RS, IBTeC (Instituto
Brasileiro de Tecnologia do Couro Calçados e Artefatos - antigo Centro Tecnológico
do Couro, Calçados e Afins - CTCCA), Assintecal (Associação Brasileira de
Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos), Inmetro (Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), MDIC (Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e Sindifranca (Sindicato das
Indústrias Calçadistas de Franca). O evento teve como objetivo “validar” os
resultados obtidos nas etapas anteriores da pesquisa, bem como agregar novas
informações mais especificas, relacionada às barreiras técnicas, assim como discutir
medidas ou ações que poderão ser acompanhadas ou implementadas pelos órgãos
governamentais e aprovadas pelas entidades de classe, em benefício do setor
coureiro-calçadista como um todo;
v. consolidação dos resultados obtidos.
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4 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR COUREIRO-CALÇADISTA
A indústria de calçados conta basicamente com dois segmentos produtivos importantes:
o processamento do couro e a fabricação do calçado. Apresenta inter-relações com
outros setores industriais, como a indústria química, produtores de componentes para o
cabedal9 do calçado, produtores de acessórios para máquinas e ferramentas e
embalagens e produtos, conforme relatório do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(2005).
Segundo Azevedo (2002), a cadeia produtiva de couros e calçados inicia-se na
atividade de pecuária, em que os diferentes sistemas de criação podem resultar em
peles de qualidades distintas, impondo restrições ao processamento do couro e seus
derivados. No fluxo produtivo convencional, o couro salgado é fornecido pelos
frigoríficos aos curtumes, que podem processá-lo total (couros acabados) ou
parcialmente (estágio wet-blue ou semi-acabados - crust). Os curtumes, por sua vez,
abastecem as indústrias de artigos de couro e, sobretudo, a de calçados - assim como
uma parte atinge o mercado externo.
Ainda segundo Azevedo (2002), os segmentos de máquinas e equipamentos, indústria
química e de componentes, que atendem às demandas das indústrias de couros,
calçados e artefatos de couro são também de grande importância, além da crescente
demanda de couro para estofamento, utilizados pelas indústrias moveleira, automotiva
e aeronáutica.
A Figura 1 descreve a cadeia produtiva de couros e calçados.

9

Conforme Andrade e Corrêa (2001) refere-se à parte superior do calçado que destina-se a cobrir e
proteger a parte de cima do pé e divide-se em gáspea (parte da frente), traseiro e lateral. Normalmente, é
constituído de várias peças e reforços, usados para dar mais firmeza e proteção à parte superior do pé
ou, então, por questão de design.
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Figura 1 - Fluxograma esquemático da cadeia produtiva de couros e calçados
Fonte: Adaptado de Azevedo, 2002

Segundo dados da RAIS - MTE, no Brasil em 2004, os quatro principais segmentos da
cadeia produtiva totalizaram 12.064 estabelecimentos e cerca de 400 mil empregos
diretos, sem mencionar os empregos indiretos que ultrapassam 1 milhão de postos de
trabalho. Mais da metade dos estabelecimentos (8.433) eram indústrias de calçados, e,
dessas, a maioria (6.563) eram fábricas de calçados de couro. A esses se somavam
2.818 indústrias de artefatos de couro e 813 indústrias curtidoras.
Segundo Fernandes (2004), a cadeia coureiro-calçadista é estratégica para o Brasil,
tanto do ponto de vista da produção e do mercado interno como do comércio externo e
da geração de empregos. A atividade movimenta em torno de US$ 21 bilhões anuais tendo exportado somente em 2005, US$ 4,2 bilhões.
No subitem que segue é feita uma caracterização do setor coureiro-calçadista,
abordando os mercados nacional e mundial, as exportações e as tendências e
perspectivas para cada segmento do setor.
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4.1 Mercado Mundial de Couros
O setor de couros passou por importantes mudanças nos últimos decênios, tanto
localmente como mundialmente. Internamente, observa-se que o setor de curtumes
pertence a uma cadeia produtiva em mudança, seja pela maior exposição ao comércio
internacional, seja pelo crescimento de novos ofertantes. Alterações nas condições
competitivas vêm sendo notadas na indústria de curtumes. Desde a década de 70, ela
perdeu força frente aos fornecedores de matéria-prima, em função do crescimento dos
frigoríficos, e frente aos clientes, especialmente a indústria calçadista.
Segundo Santos et al. (2002), no plano mundial, a mola propulsora das mudanças foi
o deslocamento do pólo produtor de calçados e da indústria de curtimento dos países
desenvolvidos para os países em desenvolvimento. O setor de curtumes tem crescido
significativamente nos países em desenvolvimento, deslocando-se a produção de
couros da UE e EUA para o Extremo Oriente e América do Sul, destacando-se China,
Brasil, Índia, Indonésia e Argentina, além da Rússia. Nos países do Leste Europeu
também verifica-se o crescimento da produção de couros, especialmente o wet-blue.
Entre as razões, apontam-se a busca de mão-de-obra de menor custo e as restrições
mais severas das políticas ambientais dos tradicionais países produtores. A
exportação de couro bovino, majoritariamente wet-blue, aumentou de forma
expressiva, especialmente para a UE que, por sua vez, apresenta a maior oferta de
couro acabado.
Santos et al. (2002) afirma que os países que se destacam na UE são a Itália,
Espanha e Portugal. A Itália, inclusive, é o parâmetro da indústria curtidora em termos
de acabamento e qualidade. Os países que têm forte produção de couros, em geral
fabricam seus manufaturados, mantendo posição mundial no circuito da moda. A
indústria européia caracteriza-se pela fabricação de produtos diferenciados e pela
forte presença de marca com tecnologias de processo e de organização da produção.
A recuperação econômica dos países da OCDE, entidade formada por 30 paises,
principais mercados dos produtos de couro, contribuiu para o crescimento da demanda,
que também foi estimulada pelas trocas contínuas na moda de calçados e vestuários de
couro.
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Segundo dados do site do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (2006), há uma
disponibilidade mundial de 320 milhões de couros bovinos. Desse total, 100 milhões
não participam do comércio mundial, correspondendo a abates periféricos, e o restante,
220 milhões, corresponde à disponibilidade aparente do comércio mundial. A Tabela 1
a seguir apresenta o ranking dos principais países produtores de couro.
Tabela 1 - Ranking dos principais países produtores de couros em 2003
Países produtores

Quantidade de couros
(em milhões de peças)

EUA

37

Brasil

35

China

33

União Européia

35

Índia

26

Rússia

22

Argentina

12

Austrália

09

Total

209

Fonte: Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, 2006

Analisando a Tabela 1, nota-se que a Índia é o 4º maior produtor de couros no mundo
(a UE é a somatória de seus países membros). Segundo especialistas do setor, a
tendência é de nos próximos anos, a China e o Brasil sejam ultrapassados pela Índia.
Um indicador dessa constatação é a crescente busca de técnicos brasileiros para
atuarem naquele país.
Ainda segundo Santos et al. (2002), a subida dos preços e a recuperação do volume de
exportação de couro aumentaram os ganhos de exportação. A estimativa da FAO para
os próximos anos é de crescimento da demanda superior à produção. O calçado
seguirá sendo o principal destino dos couros e, assim, continuarão tendo importante
papel na demanda, apesar de aumentar a demanda para vestuário e estofamento. Os
países desenvolvidos seguirão sendo os maiores consumidores, privilegiando produtos
de alta qualidade.
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Segundo Gutterres (2005), as taxas de crescimento na produção anual de couros são
de 2% para a indústria calçadista e 5% para a indústria automobilística. Taeger (2003,
apud GUTERRES, 2005) demonstra a participação do uso dos couros produzidos no
mundo quanto a sua utilização, dados esses contidos na Figura 2 abaixo representado.
60%

% da aplicação

50%
40%
30%

55%

20%
20%

10%

15%

10%

0%
Calçado

Vestúario

Estofamento
(móveis e
automóveis)

Artefatos

Aplicação do couro produzido no mundo
Figura 2 - Participação do uso dos couros produzidos no mundo
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Taeger (2003 apud GUTTERES, 2005)

Os curtumes americanos, por exemplo, estão dedicando-se a couros nobres para
calçados e para estofamentos.

Estão investindo em inovações tecnológicas para

produzir couros laváveis e resistentes à passagem de água (hidrofugados10),
associando a isso uma estratégia de marketing agressivo. Os curtumes canadenses
estão direcionando seus esforços para determinados nichos de mercado como o de
botas e calçados e de couros hidrofugados para estofamentos. Na França, ressalte-se a
liderança na produção de couro de bezerro para produtos de alta qualidade, com
destaque para calçados, vestuário, bolsas, cintos, etc. E na Itália, destaca-se a
produção de couros transparentes, segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(2005).

10

Segundo Sousa (2006b) para um couro se tornar hidrofugado, são empregados óleos especiais e de
elevado custo durante a etapa de engraxe, o que onera o preço final dos artigos.
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Para Sousa (2006b), o Brasil já começa a produzir o couro nanotecnológico, que visa
eliminar marcas de cansaço, evitar as rachaduras, assim como absorver e secar mais
rapidamente a transpiração.
Sousa (2006b) também afirma que é cada vez maior e mais diversificada a demanda
mundial por artigos em couro hidrofugado, o que representa um enorme benefício em
termos de performance e conforto. A Alemanha exige que os fabricantes de calçados
brasileiros apresentem laudos técnicos, atestando a hidrofugação dos couros
produzidos em curtumes brasileiros.
Já na ótica de Campos (2006) a moda tem-se constituído em um efetivo elemento
diferenciador no segmento de couros acabados para outros usos, exceto a indústria
calçadista. As tendências recentes mostram, inclusive, o desenvolvimento de design em
couros como uma nova forma de acrescentar valor ao produto final. Além disso, os
defeitos decorrentes das técnicas de manejo do gado são corrigidos quimicamente e
mecanicamente, com prensas que possuem estampas de vários tipos, e desta forma, o
couro brasileiro acaba tendo uma boa aceitação nos mercados de estofamento norteamericano, europeu e chinês, pela sua maior envergadura, produzindo peças de 4,5 m2,
em média, além de constituir-se de fibras mais resistentes.
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4.2 Mercado de Couros no Brasil
De acordo com Courobusiness (2006) e o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil
(2005), o país ocupa uma posição de destaque no que diz respeito ao tamanho de seu
rebanho bovino e, conseqüentemente, na produção mundial de couros. Detentor de
uma produção que se desenvolve em diversos pólos produtores regionais, com
diferentes condições econômicas, históricas e culturais, possui o maior rebanho bovino
comercializável do mundo, superior a 200 milhões de cabeças, o que lhe confere
grande vantagem comparativa internacional.
O Brasil passou a ser importante exportador de couros na década de 1990. Em 2005, a
produção total do país foi de 42,5 milhões de peças de couro, cerca de 12,5% da
produção

mundial.

Desse

total,

28

milhões

de

couros

foram

exportados,

correspondendo a aproximadamente 66% da produção. Esses números representaram
um mercado de US$ 1,4 bilhão. O segmento continua em pleno crescimento, pois
somente nos primeiros sete meses de 2006, as exportações já atingiram 20 milhões de
peças de couro bovino exportados, ultrapassando a marca de US$ 1 bilhão. A previsão
é de atingir a marca de US$ 1,6 bilhão em 2006. Contudo, 60% desses couros
exportados são de baixo valor agregado, no estágio wet-blue.
Segundo Campos (2006), a indústria brasileira de couros, constituída pelos segmentos
de curtumes e de artefatos de couro, é formada, em sua maior parte, por empresas de
pequeno e médio porte e de capital predominantemente nacional. A grande maioria
detém administração e composição acionária familiar. Ainda segundo Campos (2006),
o segmento coureiro gera 82.000 empregos diretos formais, todavia, estatísticas da
AICSul apontam a existência de aproximadamente 175.000 empregos no total.
Segundo Gaspar (2006), do escritório regional do CIESP de Franca-SP, o segmento
coureiro é formado por muitos participantes com pouca força individual, porém, essa
estrutura alterou-se em função do crescimento dos frigoríficos. A tendência no
segmento é a verticalização, pois diversos frigoríficos também já atuam como
curtidores, geralmente, até o estágio wet-blue.

15

A produção e a indústria de couros localizam-se principalmente no sul e no sudeste do
país, como mostra a Figura 3. Atualmente, há uma tendência de deslocamento da
atividade para um novo pólo, no centro-oeste, em função de relocalização de rebanhos
e frigoríficos, bem como da existência de incentivos e de outras condições favoráveis na
região.

34%

15%

31%
Centro-Oeste

10%

10%

Sul
Norte
Nordeste
Sudeste

Figura 3 - Produção de couros no Brasil por região no 2º Trimestre de 2006
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006

Esse quadro tem se alterado com o crescimento do rebanho e a instalação de
frigoríficos no Centro-Oeste, e o conseqüente aumento local do abate e da produção de
couro, em função dos custos de transporte. A região Centro-Oeste apresentou
crescimento de 95% do rebanho entre 1990 e 1999, enquanto o Sudeste e o Sul
registraram queda de 38% e 23%, respectivamente, como citado por Santos et al.
(2002).
De acordo com o Gaspar (2006), esse movimento deve-se principalmente à taxa
cambial desfavorável, aumento da concorrência e o fechamento de alguns mercados, o
que levou a uma forte pressão por redução de custos no setor, somados à evasão de
indústrias para outros estados, principalmente para o centro-oeste, atraídas pelos
rebanhos e grandes frigoríficos, por incentivos fiscais, mão-de-obra mais barata e
menores exigências de controle ambiental.
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A Tabela 2 mostra um crescimento das exportações de couro em estágio wet-blue nos
primeiros meses de 2006 em comparação a 2005. Isso indica que o Brasil continua
privilegiando o embarque de couro de pouco valor agregado para países que são seus
grandes concorrentes mundiais, tais como: Itália, China e Hong Kong.
Tabela 2 – Exportação por número de couros – 2006 x 2005
Tipo de Couro
Variação (%)
Período
Bovino
Jan/Jul 2006 Jan/Jul 2005
2006/2005
Salgado
Wet-Blue
Crust
Acabado
Total

123.263

112.065

9,99

12.016.249

8.795.030

36,63

1.928.402

1.862.817

3,52

6.166.103

4.790.353

28,72

20.234.017

15.560.265

30,04

Fonte: Courobussines, 2006

Enquanto a indústria calçadista nacional vem sofrendo mais intensamente os efeitos
desfavoráveis da concorrência chinesa, da carga tributária elevada e da valorização
cambial, as exportações de couro em estágio wet-blue vêm crescendo. Analisando os
dados contidos na Tabela 2, nota-se que esse crescimento foi de 30% nas exportações
de couros em 2006, se comparado ao mesmo período de 2005.
Para Campos (2006), as razões para esse comportamento diferenciado dos principais
segmentos que compõem a cadeia coureiro-calçadista são internas e externas. Além
disso, nos últimos anos, tem ocorrido um distanciamento entre a fabricação do couro e
a do calçado nacional, uma vez que a indústria calçadista começou a empregar
crescentemente outros materiais, como os sintéticos e tecidos.
“Atualmente pode-se afirmar que o couro já não é mais dependente do calçado. Esse
desligamento começou na década de 90, mais precisamente na crise calçadista de
1994 [...] (COURO..., 2006).
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Já a Tabela 3 a seguir, apresenta a participação percentual de cada tipo de couro
bovino em relação ao total exportado em quantidade, segundo dados de Courobussines
(2006).
Tabela 3 - Participação na quantidade exportada / Jan. a Jul. - 2006 x 2005
Tipo de Couro
Bovino

Período (valores em %)
Jan/Jul 2006

Jan/Jul 2005

Salgado

0,61

0,72

Wet Blue

59,39

56,52

Crust
Acabado

9,53

11,97

30,47

30,79

Total

100,00

100,00

Fonte: Courobussines, 2006

Analisando a Tabela 3, verifica-se que praticamente 60% da exportação de couros
brasileiros são de baixo valor agregado, nos estágios wet-blue e pele salgada,
enquanto que somente 30% são couros manufaturados até o estado acabado,
agregando valor e qualidade ao artigo final.
No mesmo período de 2005 as exportações de couro wet-blue totalizaram 56,52%, ou
seja, no mesmo período acumulado de 2006, houve um crescimento de 2,87% na
participação das exportações desse tipo de couro, enquanto que a exportação de
couros acabados, se mantém estável, em torno de 30%.
A discussão que ocorre atualmente no setor coureiro-calçadista quanto à exportação de
couros de baixo valor agregado pode ser mais bem compreendida ao se analisar a
Tabela 4, que apresenta o valor médio exportado por tipo de couro bovino.
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Tabela 4 - Exportação de couros / Valor médio exportado (US$) / Jan. a Jul. 2006 x 2005
Tipo de Couro
Período
Variação (%)
Bovino
Jan/Jul 2006
Jan/Jul 2005
2006/2005
9,83
21,81
-54,93
Salgado
28,43
27,38
3,82
Wet-Blue
65,07
67,13
-3,07
Crust
79,02
77,99
1,32
Acabado
47,22
47,68
-0,96
Total
Fonte: Courobussines, 2006

A Tabela 4 mostra uma pequena recuperação dos preços dos couros wet-blue e
acabado, 3,82% e 1,32%, respectivamente. O valor do couro normalmente segue o
comportamento de preços internacionais das demais commodities11.
Utilizando a Tabela 2 (número de couros exportados) e a Tabela 4 (valor médio
exportado), pode-se afirmar que entre os meses de janeiro a julho de 2006, saíram do
país 12.016.249 de couros no estágio wet-blue, que renderam US$ 341.622.000. Já os
couros acabados, totalizaram 6.166.103 unidades exportadas, representaram um
montante de US$ 487.245.460. Comparando esses valores, verifica-se que apesar de
representar aproximadamente 30% da exportação, contra 60% do couro wet-blue, os
couros

acabados

compreenderam

nesse

período,

uma

exportação

de

US$

145.623.460, o que representa um acréscimo de 43% sobre os valores das
exportações do wet-blue. Nesses cálculos, nota-se a perda de oportunidade de se
exportar produtos mais competitivos, além da geração de emprego e receita para o
segmento como um todo.

11

Segundo o site do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2006) commodities é um termo
usado em transações comerciais internacionais para designar um tipo de mercadoria em estado bruto ou
com um grau muito pequeno de industrialização. As principais commodities são produtos agrícolas (como
café, soja e açúcar) ou minérios (cobre, aço, ouro, entre outros).
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Segundo dados do site do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (2006), os
principais mercados para as exportações brasileiras de couros em termos monetários
no período entre janeiro a julho/2006 estão apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 - Destino das exportações de couros e peles por países entre jan a
jul/2006
Janeiro a Julho/06
Países Importadores
Valor exportado
Participação (%)
Itália

(US$)
264.361.971

26,09

China

192.787.638

19,03

Hong Kong

160.434.987

15,83

EUA

119.023.495

11,75

Coréia do Sul

24.836.244

2,45

Indonésia

24.002.811

2,37

Taiwan

20.117.997

1,99

Países Baixos

19.648.205

1,94

Portugal

17.569.273

1,73

Vietnã

17.159.101

1,69

Sub-Total

859.941.722

84,86

Demais Países

153.392.305

15,14

1.013.334.027

100

Total

Fonte: Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, 2006

Comparando os números das exportações contidos na Tabela 5 com o mesmo período
de 2005, pode-se afirmar que houve um crescimento de 41% das exportações para a
Itália, 40% para a China e de 31% para Hong Kong. Somente esses três países
representaram 60,95% das exportações nos sete primeiros meses de 2006.
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Segundo Courobussines (2006), grande parte do couro exportado para a Itália é na
forma de wet-blue. A Itália transforma o couro brasileiro em calçados de alto valor
agregado. Segundo Campos (2006), os curtumes italianos são considerados os mais
eficientes internacionalmente e tidos como benchmarking12 pelos produtores brasileiros.
Já a China e Hong Kong transformam o couro em calçados de baixo valor agregado e
exportam para os EUA, competindo desta forma, com o calçado brasileiro.
Ainda segundo Courobussines (2006), apesar de representar 11,75% das exportações
brasileiras (em valor), os EUA não adotam a política de comprar couro wet-blue,
exportação esta que representa 3,38% do total. O principal couro adquirido pelos
americanos é no estágio semi-acabado (crust), de médio valor agregado.
Segundo Sousa (2006b), há curtumes nacionais exportando para diversos países,
como é o caso do curtume Atlântica, localizado em Guarulhos - SP, que conquistou o
mercado japonês, país sede dessa empresa multinacional. No Brasil, o curtume
Atlântica fornece artigos para as montadoras do setor automobilístico, como Honda e
Toyota.

12

Segundo Sorio (2006) benchmarking é um processo contínuo de comparação dos produtos, serviços e
práticas empresariais entre os mais fortes concorrentes ou empresas reconhecidas como líderes. É um
processo de pesquisa que permite realizar comparações de processos e práticas "companhia-acompanhia" para identificar o melhor do melhor e alcançar um nível de superioridade ou vantagem
competitiva.
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4.3 Tendências e Perspectivas Comerciais para o Setor de Couros
Quanto às tendências para o setor de couros verifica-se que o movimento de
localização dos curtumes em países menos desenvolvidos e com menores restrições
ambientais deverá se intensificar na visão de Costa (2002). Curtumes americanos e
europeus têm se instalado na China e em outros países, inclusive no Brasil.
Ainda segundo Costa (2002), embora tradicionalmente as indústrias de calçados e de
artefatos de couro sejam consideradas como os maiores clientes dos curtumes, há uma
tendência significativa de alteração desta demanda, pela entrada de segmentos como
móveis e estofamento para automóveis. Recentemente, empresas localizadas na
Argentina, China, EUA, Itália e algumas empresas no Brasil, que produzem anualmente
entre 2 a 4 milhões de couros, passaram a dominar esses segmentos de mercado. Os
curtumes para serem competitivos nestes segmentos, precisam produzir em escala,
com base em métodos repetitivos de produção e capacidade de financiamento para
clientes.
Costa (2002) afirma que para atuar no segmento de estofamentos, as peles devem
apresentar maior tamanho e certa padronização. Para Sousa (2006b), há a
necessidade de se trabalhar com couros inteiros, o que exige máquinas maiores, de
investimentos mais elevados, além das peças de couros geralmente não apresentarem
cupim. Já os curtumes de menor porte deverão se direcionar a nichos de mercado,
atendendo os segmentos de calçados, de outros manufaturados de couro e wet-blue.
Contudo, também precisarão se adequar às crescentes exigências internacionais e
atendimento as normas ambientais.
De acordo com Furtado (2004), nesse cenário, o couro brasileiro pode ter vantagens
competitivas no fornecimento de couros para as indústrias moveleira e automobilística,
pois o couro bovino nacional é predominantemente das raças zebu e nelore, cuja pele
apresenta maior envergadura do que as européias, resultando em um couro com maior
metragem (4,5 m2 contra 4,0 m2 da européia). Furtado (2004) afirma que há ainda outra
vantagem natural, pois a fibra do couro europeu é mais delicada, apropriada para
calçados e roupas, enquanto a brasileira é mais resistente, ideal para estofamento.
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Furtado (2004) complementa dizendo que com o crescimento do mercado de móveis,
dentro de aproximadamente dez anos, o Brasil deve estar muito maior nesse segmento,
que demanda couro acabado de qualidade, o que seria uma saída para interromper a
exportação de couro wet-blue, sem contar que se trata de um nicho de mercado onde
os orientais ainda não invadiram, reduzindo assim a “síndrome da China”.
Conforme o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2005), fatores como taxa de
crescimento e de distribuição de renda, preço do couro frente a outros materiais
(sintéticos, tecidos e outros) e alterações nas preferências dos consumidores frente a
materiais alternativos ao couro, serão determinantes da demanda por couro no cenário
internacional.
Ainda conforme o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2005), as preocupações
ambientais tenderão ao maior peso no cenário internacional, podendo se configurar
tanto como um fator restritivo, como em estímulo, para que o setor busque tecnologias
e materiais “ecologicamente corretos”. Requisitos de conservação ambiental serão
fatores competitivos importantes, dado ao aumento da conscientização ambiental dos
consumidores finais do produto.
Já para Gutterres (2005), há uma tendência de crescimento do emprego de enzimas em
curtumes, em função do desenvolvimento atual da biotecnologia. Contudo, Sousa
(2006b) alerta para o emprego adequado das enzimas, pois as mesmas continuam
agindo no couro. Afirma que já ocorreu um caso de descarregamento de um fulão em
Franca-SP e o couro em produção, estava totalmente “derretido”.
Essas novas técnicas poderão substituir em muitos casos os produtos químicos
utilizados ao longo do processo produtivo, com a vantagem de gerar efluentes
biodegradáveis e menos poluentes. Gutterres (2005) também afirma que devido à
defasagem tecnológica dos curtumes em vários países, haverá a necessidade de
investimentos para a modernização dessas plantas, como máquinas, layout, sistemas
de tratamento de efluentes, automação e controle de processos e gerenciamento da
produção.
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4.4 Mercado Mundial de Calçados
A indústria calçadista vem passando por transformações significativas no
seu padrão de concorrência. Nas últimas décadas, registrou-se aumento
relativo da importância da qualidade, do design e dos prazos de entrega
como determinante da competitividade do setor. Além disso, como o
calçado é um produto sujeito às variações da moda, a diferenciação do
produto e a capacidade das empresas em captar os sinais de mercado
são atributos que têm assumido papel cada vez mais importante na
determinação da competitividade desse setor. (ROSA; CORRÊA, 2006,
p.1).

O principal movimento da indústria de calçados nas últimas décadas foi à
internacionalização da produção e o deslocamento rumo às regiões menos
desenvolvidas, buscando menores custos de produção. Esse deslocamento da
produção vincula-se à necessidade de atendimento dos segmentos de renda mais
baixa nos países desenvolvidos. O preço é o principal atrativo. Os mercados com maior
poder aquisitivo continuam sendo atendidos por países desenvolvidos. A Ásia
consolida-se como o maior fornecedor mundial de calçados, segundo o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (2005).
A China é o país que mais produz calçado no mundo, seguido pela Índia e Brasil. A
Itália e a Espanha, devido ao alto nível de qualidade e ao design, são os principais
produtores de calçados na Europa.
Segundo Contador Júnior (2004), China, Indonésia, Vietnã e Taiwan são altamente
especializados na produção de calçados esportivos de material sintético, especialmente
poliuretano, cuja produtividade é mais elevada em relação a manufatura de calçados de
couro, alcançando assim, alta produtividade. Já os produtores europeus e americanos
importam componentes de calçados dos países menos desenvolvidos como Tailândia,
China, Índia, Turquia e Portugal, suprindo as etapas mais intensivas da produção
calçadista, com baixo custo de mão-de-obra. A tecnologia, o baixo custo de materiais, a
qualidade e abundância de mão-de-obra barata são fatores determinantes da
competitividade no cenário internacional.
Segundo o site do Programa São Paulo Design (2006), desde a década de 70, os
países desenvolvidos como Inglaterra, França, Alemanha e Itália vêm perdendo
participação no comércio mundial de calçados para os países em desenvolvimento.
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Inicialmente, a Coréia, China e Hong-Kong foram os países que mais ganharam
mercado em razão do aumento na participação de redes de subcontratação mundial
das grandes empresas, como a Nike e Reebok. As grandes empresas dos países
desenvolvidos buscaram reagir, implementando estratégias bem definidas de
diferenciação de produtos, como qualidade, marketing (contratos com astros do esporte
mundial), design e a sofisticação dos produtos, com elevação no valor agregado dos
mesmos.
Dados fornecidos pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (2006),
indicam os EUA como o maior importador mundial, com 2.113 milhões de pares
importados em 2005. Desse total, 1.800 milhões de pares, ou seja, 85,2% foram
provenientes da China. O Brasil surge em 2º lugar com 74 milhões (3,5%), seguido de
Vietnã, Indonésia e Itália. A grande diferença entre as importações para o mercado
americano concentra-se no preço médio dos calçados: os italianos apresentam um
custo médio de US$ 40,88, os calçados espanhóis US$ 30,10 e os calçados brasileiros
US$ 13,66. Já os chineses são comercializados a um preço médio de US$ 6,82.
Na Tabela 6 são apresentados dados da indústria de calçados em nível mundial,
destacando os principais produtores, exportadores e consumidores.
Tabela 6 - Principais produtores, exportadores e consumidores no mundo - 2004
PRODUTORES
PAÍS

Pares

EXPORTADORES
PAÍS

(milhões)

Pares

CONSUMIDORES
PAÍS

(milhões)

China

8.800,0

China

India

850,0

Hong Kong

Brasil

755,0

Indonésia
Vietnã

Pares
(milhões)

China

2.925,0

744,6

EUA

2.129,2

Vietnã

420,2

Índia

796,5

564,0

Itália

311,0

Japão

620,0

445,2

Brasil

212,0

Brasil

552,0

5.885,0

Fonte: Satra (2005 apud ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS, 2006)

Pela Tabela 6, verifica-se que em 2004 o mercado chinês exportou cerca de 67% de
sua produção, enquanto o Brasil 28%, ou seja, o país que era o 3º produtor mundial de
calçados, ocupava apenas a 5ª posição em termos de exportação.
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Segundo entrevista concedida por Schneider (2006), da empresa Rockport de Campo
Bom-RS, as indústrias calçadista e têxtil, em nível mundial, têm tido um afluxo intenso
para a Ásia, com destaque para China, Vietnã, Tailândia e Malásia, países onde há
uma população relativamente jovem e ávida por empregos. Diversas empresas
chinesas estão se deslocando para o norte do país, e também, para o Vietnã, onde
existe uma grande oferta de mão-de-obra barata. Essas empresas geralmente
centralizam seus negócios em Hong Kong e distribuem parte de suas produções na
China e no Vietnã. Esse “deslocamento”, provavelmente está alinhado a uma política do
governo chinês, de enfatizar a indústria de alta tecnologia e de promover a
descontinuidade de atividades primárias, intensivas em mão-de-obra de baixa
qualificação e mal remunerada que, mundialmente, têm contribuído para criar uma
imagem negativa da China e dos produtos chineses. Tanto no Norte da China como no
Vietnã as unidades fabris recém instaladas têm a perspectiva de atuarem por décadas,
e em função das características de produção nessas localidades (mão-de-obra barata
constituída por 90% de mulheres, longas jornadas de trabalho etc.), muito
provavelmente, o impacto dessa produção terá repercussões ainda maiores no
agravamento da atual crise da indústria coureiro-calçadista brasileira.
Ainda segundo Schneider (2006), algumas fábricas da China encontram-se equipadas e
capacitadas para fazer em praticamente todas as análises e testes, demandados pelo
mercado internacional. Atualmente na área calçadista, a Índia “pode ser vista como a
China de 10 anos atrás”. E está sendo avaliada como uma espécie de alternativa ao
próprio mercado americano, uma vez que a tendência é que o país, considerado um
grande ofertante de calçados, gradativamente migre para atividades mais intensivas em
tecnologia, como já começa a acontecer. Comitivas de empresários da Índia têm vindo
ao Rio Grande do Sul com o intuito de firmar parcerias com empresas nacionais com a
finalidade de se estabelecer naquele país. Recentemente, três empresas gaúchas das
áreas de equipamentos e colas firmaram um protocolo de intenção com esses
empresários, para atuarem na Índia.
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4.5 Aspectos da Evolução da Indústria Calçadista no Brasil
Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (2006), o processo de
desenvolvimento econômico da indústria calçadista brasileira iniciou em 1824, no Rio
Grande do Sul, com a chegada dos primeiros imigrantes alemães. Instalados no Vale
do Rio dos Sinos, trouxeram a cultura do artesanato, principalmente nos artigos de
couro. A produção, que inicialmente era caseira, ganhou força com a Guerra do
Paraguai (1864 a 1870). Assim, surgiram alguns curtumes e a fabricação de algumas
máquinas, que tornava a produção mais industrializada. Em 1888 surgiu, no Vale do
Sinos, a primeira fábrica de calçados do Brasil, formada pelo filho de imigrantes Pedro
Adams Filho, que também possuía um curtume e uma fábrica de arreios.
Rosa e Corrêa (2006) salientam que o setor passou por uma fase de relativa
estagnação (1920-1960), acompanhada de uma regionalização da produção e uma
queda na introdução de novas técnicas e aquisição de máquinas mais modernas. A
partir da década de 1960, iniciou-se um movimento de dinamismo, com a exportação de
calçados para os EUA. A aglomeração industrial já existente no Vale dos Sinos (RS) se
especializou em calçados femininos de couro, enquanto Franca (SP) se destacava
pelos calçados masculinos de couro. Na década de 70, o calçado brasileiro passou a
ter expressiva importância na pauta de exportações nacionais. Conforme relata a
Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (2006), a primeira exportação
brasileira em larga escala ocorreu em 1968, com o embarque das sandálias
Franciscano, da empresa Strassburguer, para os EUA.
Rosa e Corrêa (2006) continuam a análise afirmando que o grande avanço tecnológico
do setor se deu com a aquisição de máquinas para produção de calçados esportivos,
sendo que na área de calçados de couro não foram verificadas alterações relevantes na
década de 1980. O movimento de migração da produção aconteceu no início dos anos
de 1990. Nessa década, mudaram as condições de produção e concorrência na cadeia
produtiva de calçados. As empresas calçadistas do Sul / Sudeste foram se deslocando
para o Nordeste à procura de mão-de-obra mais barata, incentivos dos governos
estaduais e, principalmente, para uma produção voltada ao mercado externo. Uma
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maior proximidade dos EUA também serviu para fortalecer essa migração para o
Nordeste brasileiro.
Já para Azevedo (2002), o crescimento das exportações gerou o estabelecimento de
novos padrões de qualidade e organizacionais para a indústria local, e ainda,
intensificou a importância em se acompanhar as transformações da indústria
internacionalmente, com o objetivo de se posicionar no novo ambiente de competição
mundial. Por sua vez, o crescimento da produção tornou possível a ampliação do
parque das indústrias fornecedoras de materiais, componentes e equipamentos, que
passou a contar também com a instalação de empresas multinacionais, ocasionando
assim, uma maior especialização na produção desses insumos.
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4.6 Mercado Nacional de Calçados
Nas últimas décadas, o Brasil teve um papel de destaque dentre os exportadores
mundiais e ampliou uma fatia das exportações de calçados femininos. Destaque-se que
as exportações vêm crescendo anualmente para mais de uma centena de países.
Informações disponibilizadas pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados,
2006, dão conta de que em 2005, as exportações de calçados nacionais bateram
recordes, tanto em valor exportado como no preço médio do calçado: foram US$ 1,887
bilhão exportados com preço médio de US$ 9,98. Em termos de pares, houve uma
queda de cerca de 23 milhões de pares (11%) entre 2005 e 2004: 189 contra 212
milhões de pares, respectivamente.
Apesar da redução no volume de calçados destinados ao mercado externo, houve um
aumento de 4% em valores. Esse fato pode ser um indicativo de que o calçado
brasileiro conquista status e preço no exterior, ou seja, o país está exportando produtos
de maior valor agregado.
Apesar da concentração de empresas de grande porte estarem localizadas no Estado
do Rio Grande do Sul, a produção brasileira de calçados está, gradativamente, sendo
distribuída em outros pólos, localizados nas regiões Sudeste e Nordeste do país, com
destaque para o interior do Estado de São Paulo (Franca, Jaú e Birigui) e alguns
Estados do Nordeste, como Ceará, Bahia e Pernambuco. Há também crescimento na
produção no Estado de Santa Catarina (São João Batista) e em Minas Gerais (Nova
Serrana).
Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (2006), o parque
calçadista brasileiro contempla mais de 8,4 mil indústrias que produziram em 2005
aproximadamente 725 milhões de pares / ano, sendo 189 milhões destinados à
exportação (26%). A grande variedade de fornecedores de matéria-prima, máquinas e
componentes, aliada à tecnologia de produtos e inovações, faz do setor calçadista
brasileiro um dos mais importantes do mundo. São mais de 1500 indústrias de
componentes, cerca de 400 empresas especializadas no curtimento e acabamento do
couro e cerca de uma centena de fábricas de máquinas e equipamentos. É uma
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indústria especializada em todos os tipos de calçados: femininos, masculinos e infantis,
além de calçados especiais, como ortopédicos e de segurança do trabalhador.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2005),
o setor coureiro-calçadista apresentou um crescimento de 6% nas exportações entre
2004 e 2005, chegando a um montante de US$ 3,536 milhões exportados. Como um
todo, ocupou o 11º lugar no ranking (em valores) das exportações brasileiras,
representando 3% na pauta das exportações.
A diversificação da produção é outro fator competitivo, pois as adaptações às mais
diferentes coleções é muito rápida. Isso permite que o Brasil produza todos os tipos de
calçados necessários para atender ao mercado interno e também às exportações. Em
2005, dos 189 milhões de pares de calçados exportados, 7% foram calçados de
cabedal injetados, 30% plásticos montados, 6% de cabedal têxtil e 55% manufaturado
em couro. O preço médio do calçado produzido em couro foi de US$ 14,44, o calçado
têxtil foi de US$ 8,33, o plástico em US$ 4,24 e US$ 1,66 para o tipo injetado, conforme
a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (2006).
Em termos de câmbio, Schneider (2006) afirma que o cenário para exportação em 2006
é pouco animador, pois o valor do dólar situa-se no patamar de R$ 2,20. Vários tipos de
calçados que estavam em exposição na loja da Rockport, em Campo Bom-RS, não são
mais produzidos no Estado, pois tiveram sua produção deslocada para a cidade de
Castro Alves-BA, onde o custo da mão-de-obra é de 10% a 15% inferior ao praticado no
Rio Grande do Sul. Atualmente, o mercado americano e canadense representa de 75%
a 80% do volume de negócios da Rockport. O restante (15% a 20%) refere-se ao
mercado europeu. A estratégia de atuação da empresa no exterior é focada em duas
coleções que refletem as tendências de duas estações, respectivamente, outono inverno e primavera - verão.
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A Azaléia, grande empresa nacional do ramo calçadista, está trazendo sandálias, tênis
e brinquedos da China e comercializando no Brasil. Outras empresas do Rio Grande do
Sul e de Franca-SP também estão trazendo containeres fechados de calçados da
China para comercialização no mercado nacional.
Em 2005, o volume de calçados importados por empresas brasileiras, 16,9 milhões de
pares, aumentou 92% em relação a 2004, correspondendo a 8,8 milhões de pares. Em
valores, as importações cresceram 77%: US$ 115,4 milhões em 2005 contra US$ 65,2
milhões em 2004. A China foi o principal fornecedor, com participação de 68%, ao
preço médio de US$ 5,71, seguida pelo Vietnã com 15%, ao preço médio de US$
15,15, e pela Indonésia com 5% ao preço médio de US$ 10,67.
4.6.1 Exportações de Calçados Brasileiros
Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (2006), a estrutura
exportadora do setor calçadista brasileiro é uma das mais modernas do mundo.
Anualmente são exportados cerca de 190 milhões de pares. O Brasil tem participado de
várias feiras internacionais, como a GDS, na Alemanha, MICAM, na Itália, Show de Las
Vegas, nos EUA. A América Latina tem sido alvo de iniciativas, como vários showrooms nos principais consumidores, como Argentina, Venezuela, Chile e Colômbia. A
Tabela 7 apresenta os principais importadores de calçados brasileiros, em US$, número
de pares e preço médio em 2005.
Para ampliar o percentual de vendas em outros países, principalmente na América
Latina e no Oriente Médio, o setor está desenvolvendo um projeto para aumentar o
número de empresas que possam compor a balança comercial, principalmente as de
pequeno e médio porte. O Brazilian Footwear é o programa de promoção comercial do
setor de calçados do Brasil no exterior, desenvolvido pela Associação Brasileira das
Indústrias de Calçados, com o apoio da Apex Brasil.
Para Rosa e Corrêa (2006), a diversificação da produção é um fator competitivo, pois a
adaptação às diferentes coleções tem que ser rápida, a fim de permitir que o Brasil
produza vários tipos de calçados, necessários para atender ao mercado interno e
também às exportações. Atualmente, os calçados brasileiros são vendidos para
importantes grifes e lojas norte-americanas e européias.
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Tabela 7 - Principais importadores de calçados brasileiros em US$, número de pares e
preço médio em 2005
Valor total
(Us$)

% do destino

Nº. de pares

Preço médio
(US$)

EUA

946.386.978

50,2

75.378.568

12,6

Reino Unido

179.326.182

9,5

10.757.585

16,7

Argentina

112.736.774

6,0

14.166.165

7,96

México

57.661.179

3,1

10.918.311

5,28

Espanha

52.406.370

2,8

5.890.176

8,9

Canadá

50.998.389

2,7

4.313.760

11,8

Itália

40.263.977

2,1

2.966.326

13,6

Chile

33.342.568

1,8

3.291.947

10,1

Países Baixos

29.188.882

1,5

1.624.604

18,0

Portugal

22.469.636

1,2

2.825.043

7,95

Alemanha

21.946.197

1,2

1.306.411

16,8

Venezuela

21.479.899

1,1

4.668.697

4,6

Bolívia

18.946.414

1,0

3.957.864

4,79

Paraguai

18.296.603

1,0

7.945.587

2,3

Porto Rico

17.592.110

0,9

1.733.387

10,1

França

17.540.769

0,9

1.640.736

10,7

Austrália

15.865.389

0,8

3.273.203

4,85

Emirados Árabes

15.497.207

0,8

1.623.209

9,55

Uruguai

14.702.711

0,8

2.205.077

6,67

Outros (104 países)

200.257.222

10,6

28.814.829

9,47

1.886.905.456

100,0

189.301.485

9,97

País importador

Total

Fonte: (MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, 2006, apud
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS, 2006)

As exportações brasileiras em 2005 tiveram uma participação de 69% das indústrias
localizadas no Rio Grande do Sul, 13% de São Paulo, 11% do Ceará, 3% da Bahia, 2%
da Paraíba e 1% dos Estados de Minas Gerais e Santa Catarina. Como pode ser
observado na Tabela 7, o principal comprador dos calçados brasileiros são os EUA,
com cerca de 50% do total exportado. No ano de 2000, esse número correspondia a
70%.
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4.7 Tendências e Perspectivas Para o Setor Calçadista
Quanto às tendências mundiais para a indústria calçadista, o Instituto de Calçados
Britânico Satra, com base no estudo denominado Global Footwear 2010, que busca
antever o futuro do setor nos próximos 10 a 15 anos, destaca o seguinte
(INFLUÊNCIA...1998):
i.

continuidade da predominância do sudeste asiático como principal produtor de
calçados do mundo com destaque para a China;

ii.

a marca do calçado deverá ganhar cada vez mais relevância enquanto fator de
competitividade, privilegiando os calçados produzidos nos países desenvolvidos;

iii.

há indícios de influência de empresas ligadas à pesquisa e à distribuição, na
produção de calçados;

iv.

mudanças no padrão de compra e no tipo de calçado exigido dado o
envelhecimento da população mundial, consumidores mais exigentes e mais críticos
darão maior importância ao conforto e à qualidade dos calçados;

v.

aumento das preocupações com as questões ambientais, refletindo em restrições ao
uso de produtos agressivos ao meio ambiente e ao trabalhador;

vi.

desenvolvimento de novos materiais que apresentem alta performance e qualidade inovar e baratear o produto;

vii.

difusão do uso de tecnologias de informação entre os segmentos que compõem o
setor.
Além dessas tendências, detecta-se a possibilidade real de aumento da participação
dos países do Leste Europeu, na produção e no consumo de calçados.
Os países europeus produtores de calçados (Itália, Espanha e Portugal) esboçam o
desenvolvimento de um comportamento defensivo em relação ao avanço da penetração
dos produtos do Sudeste Asiático, no sentido de proteger sua indústria da perda de
empregos e renda. De acordo com matéria do Jornal “Exclusivo” em Calçados...(2006)
trouxe a tona o assunto abordando a preocupação dos italianos com a entrada no
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continente europeu dos “calçados tóxicos” fabricados pela China. Essas exportações
tiveram um crescimento de 300% entre 2004 e 2005.
Segundo o referido jornal, a ANCI (Associação Nacional do Calçado Italiano) em
parceria com o Ministério da Saúde daquele país, por meio da Divisão de Controle
Sanitário, recolheu algumas amostras de calçados para análise química das
substâncias proibidas em laboratórios especializados. Ainda segundo a matéria, essa
prática adotada pelo governo italiano deveria ser seguida por todos os países
importadores de calçados chineses, pois trata-se de uma questão de saúde e controle
sanitário.
Na ótica de Costa (2002), é esperada uma elevação das despesas com o uso da
matéria-prima couro devido à internalização pelas empresas (curtumes) dos custos do
tratamento de rejeitos e efluentes.
Já em relação às tendências para o mercado calçadista nacional, Costa (2002) afirma
que se espera que empresas localizadas em pólos tradicionais de produção de
calçados no Brasil concentrem esforços para a redução de custos no interior da cadeia
produtiva, mediante o adensamento dos elos existentes e na subcontratação de
atividades de produção em regiões que apresentem custos de mão-de-obra inferiores
àqueles existentes nesses aglomerados. Nesse sentido, também espera-se que sejam
consolidados os pólos que receberam forte impulso nos anos de 1990 para se
desenvolverem no Nordeste - Ceará e Bahia, principalmente - por meio do
estabelecimento de ramos auxiliares e de instituições de apoio.
Costa (2002) também afirma que devido a heterogeneidade de competitividade
existente entre os países em desenvolvimento e produtores de calçados, que o Brasil
continuará sendo ameaçado pela concorrência imposta pelos países que apresentam
salários e custos de mão-de-obra inferiores. Para Costa (2002), embora os EUA sejam
o maior consumidor mundial e nosso principal comprador, essa dependência excessiva
das exportações ao mercado americano representa uma ameaça ao futuro do
segmento calçadista nacional.
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Segundo Sousa (2006b), algumas medidas começaram a ser propostas com objetivo
de melhorar a imagem do segmento calçadista, como a realização de uma reunião em
agosto/2006, organizada pelo CICB, durante a edição da Feira Fenafic em Franca-SP,
onde foi proposta a criação de um selo nacional, com o intuito de valorizar o calçado
brasileiro, e dessa forma, criar mecanismos de aproveitamento dos resíduos gerados ao
longo da cadeia produtiva coureiro-calçadista.
Para a Revista Tecnicouro em Pequenos...(2006), o desenvolvimento de calçados mais
leves e resistentes, com alto conteúdo tecnológico, passa pelas pesquisas na área da
nanotecnologia. Nesse sentido, o IBTeC vem trabalhando com pesquisas em
nanotecnologia desde 2005. O Instituto avalia uma matéria-prima para ser utilizada em
adesivos que apresente melhor comportamento de colagem na utilização industrial.
Além disso, estudos já levam à produção de graxas que previnem a penetração de
sujeira no couro. Enquanto isso, calçados esportivos e EPIs já podem se beneficiar com
características bactericidas, de resistência a atritos, de isolamento térmico e
impermeabilidade, melhorando assim, a sua competitividade no mercado internacional.
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5 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O CURTIMENTO DE COUROS, A
PRODUÇÃO DE CALÇADOS E SEUS IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE
Nesse capítulo, pretende-se abordar o processo de curtimento das peles e manufatura
de calçados, assim como os impactos ambientais provocados pelos curtumes e pelas
indústrias calçadistas. Também serão destacados os principais resíduos sólidos e os
efluentes líquidos, gerados ao longo da cadeia produtiva.
O setor coureiro-calçadista conta, basicamente, com dois segmentos produtivos mais
importantes: o processamento do couro e a fabricação do calçado. Apresenta interrelações com outros setores industriais, como a industria química, produtores de
componentes para o cabedal do calçado; segmentos produtores de acessórios para
máquinas e ferramentas, embalagens e produtos diversos.
Atualmente, um dos principais desafios do setor coureiro-calçadista é tornar a atividade
de curtume um processo ecologicamente viável. Temas como: novos insumos;
produção mais limpa; tratamento de resíduo industrial e controle de efluentes fazem
parte da pauta de discussão, sempre atento às legislações ambientais, sobretudo com
relação às normas da UE e dos EUA.
Na visão de Corrêa (2001), a avaliação dos impactos ambientais da indústria de couros
e calçados não pode se limitar às fronteiras das fábricas; deve abarcar todo o ciclo de
vida do produto, começando pela obtenção das matérias-primas até as formas de sua
disposição final, passando pela produção, distribuição e uso. Em outras palavras, deve
considerar os elos mais importantes de sua complexa cadeia produtiva. Isso ocorre
porque os impactos ambientais mais significativos, de modo geral, não acontecem
apenas na linha de produção, mas por causa dela: podem ocorrer na produção de
energia, na obtenção das matérias-primas, na fabricação de embalagens, no transporte
ou até mesmo na disposição final.
Para Gorini e Correa (2000), a produção de couro até o estágio wet-blue, produz 85%
do resíduo ambiental da cadeia produtiva, enquanto a transformação de couro wet-blue
em calçado, produz os restantes 15% do resíduo ambiental. Gorini e Correa (2000)
também afirmam que o couro ainda é considerado o material mais nobre, que pode ser
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utilizado praticamente em todas as partes do calçados, especialmente no cabedal, no
forro e em alguns modelos, na sola. Um couro bovino é capaz de produzir em média 20
pares de calçados.
Os impactos ambientais dependem da natureza dos processos, das matérias-primas,
da eficiência de cada operação, do padrão de gestão, dos resíduos resultantes e de sua
tratabilidade, do meio em que operam as unidades e do seu nível de adensamento.
Nesse sentido, a concentração em pólos coureiro-calçadistas implica a potencialização
de seus impactos, mas por outro lado, pode também propiciar a escala e a sinergia
necessárias para viabilizar soluções, conforme o Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(2005).
A seguir, são abordadas separadamente, as etapas envolvidas na atividade curtidora e
fábricas de calçados, assim como os principais impactos ambientais ocasionados no
setor.
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5.1 Processo Simplificado de Transformação da Pele em Couro
O processo de transformação de peles em couros é normalmente dividido em três
etapas principais, conhecidas por ribeira, curtimento e acabamento. O acabamento, por
sua vez, é usualmente dividido em acabamento molhado, pré-acabamento e
acabamento final.
A produção de couro começa na limpeza e conservação da pele logo após o abate. Em
geral, as operações de limpeza e conservação não são realizadas nos frigoríficos e
ocorrem nos curtumes. Em seguida, nas operações de ribeira, são eliminados os
constituintes que não farão parte do produto final (carnes, gorduras, pêlos, etc.) e as
peles são preparadas para a etapa de curtimento. No curtimento, são tratadas com
curtentes minerais (sais de cromo, principalmente), naturais (taninos) e sintéticos,
tornando-se imputrescíveis e estáveis. Na etapa final de acabamento, são conferidas
características físicas e mecânicas requeridas para os produtos finais, como cor,
resistência à tração, maciez e impermeabilidade.
As Figuras 4 e 5 mostram, em duas partes, um fluxograma genérico do processamento
completo para fabricação de couros, desde as peles frescas ou salgadas até os couros
totalmente acabados, destacando-se os principais pontos de geração de resíduos
sólidos e líquidos.
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Figura 4 - Fluxograma esquemático da fabricação de couros - operações de ribeira, curtimento e
acabamento molhado.
Fonte: Adaptado de Pacheco, 2005

Figura 5 - Fluxograma esquemático da fabricação de couros - operações de acabamento
Fonte: Adaptado de Pacheco, 2005
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Os curtumes são normalmente classificados em função da realização parcial ou total
dessas etapas de processo. Dessa forma, têm-se os seguintes tipos de curtumes:
•

curtume completo: capaz de realizar todas as operações descritas nas figuras
anteriores (4 e 5), desde o couro cru (pele fresca ou salgada) até o couro totalmente
acabado.

•

curtidoras: beneficiam as peles para couros em wet-blue (curtimento mineral) e
para couros em wet-white (curtimento vegetal). Esse tipo de curtume processa
desde a pele fresca ou salgada até o curtimento (compreende até as etapas de
descanso/enxugamento), conforme Figura 4; o nome wet-blue é devido ao aspecto
úmido e azulado do couro após o curtimento ao cromo e wet-white por ser
empregado o curtimento vegetal.

•

acabadoras: utiliza o couro wet-blue ou wet-white como matéria-prima e o
transforma em couro semi-acabado, também chamado de crust ou em couro
acabado. Nas Figuras 4 e 5, sua operação compreende as etapas desde o
enxugamento ou rebaixamento até o engraxe ou cavaletes ou estiramento. Há
também acabadoras que transformam o couro crust em couro acabado. Na Figura
5, corresponde às operações desde cavaletes ou estiramento ou secagem até o
final (estoque / expedição de couros acabados).

O anexo B desta dissertação apresenta em detalhes as operações envolvidas no
processo de transformação da pele em couro acabado.
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5.2 Aspectos e Impactos Ambientais na Produção de Couros
Segundo Sousa (2006b), a importância crescente das cargas poluidoras veiculadas
pelos efluentes de curtumes, pode historicamente, ser apreciada em duas etapas, antes
e após o início do século XX. Até 1900, aproximadamente, a tecnologia dos curtidores
era bastante primitiva. Existiam muitos curtumes com capacidades produtivas pequenas
e, conseqüentemente, as capacidades de autodepuração dos cursos d’água estavam
ainda longe de seu limite. Além disso, a distribuição geográfica dos curtumes de modo
geral fazia com que fossem minimizados os efeitos nocivos sobre o ambiente. No início
do século XX começaram a ser aplicados em curtumes, princípios científicos. A
tecnologia evoluiu, sendo desenvolvidas as tecnologias do curtimento ao cromo,
tingimento, engraxe, emprego de tensoativos, etc.
Conforme Contador Júnior (2004), na década de setenta surgiram as primeiras
preocupações com o impacto ambiental das atividades do complexo coureirocalçadista. Com a minimização de resíduos objetivando reduzir o risco à saúde, ao meio
ambiente e a segurança no trabalho, além dos benefícios econômicos para a indústria.
Os principais insumos utilizados nos curtumes são os couros e os produtos químicos.
No Brasil, o poder de barganha dos curtumes junto aos frigoríficos é muito pequeno e a
matéria-prima couro é de baixa qualidade.
Sousa (2006b) cita que a partir de 1980 cada Estado da União obteve poderes para
fixar prazos limites, próprios para a implantação de sistemas depuradores de efluentes
industriais. Nas regiões sul e sudeste, os curtumes tiveram até março de 1981, para
adequarem seus efluentes líquidos às exigências legais, prazo esse referente à
implantação dos tratamentos primários de efluentes. Para apresentarem projeto de
implantação do tratamento secundário dos efluentes, os curtumes tiveram até dezembro
de 1986. Porém, ainda hoje, esses tratamentos não foram completamente implantados
em algumas regiões brasileiras, onde a maioria das empresas necessita de projetos de
tratamento, além de pessoal treinado para operar esses sistemas.
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Dados disponibilizados pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental...(2003)
referente ao Inventário de Resíduos Sólidos Industriais considerados perigosos,
realizado no Rio Grande do Sul em 2002, apontam que das quase 190 mil toneladas de
resíduos gerados no Estado, aproximadamente 120 mil foram oriundos do segmento
coureiro-calçadista, ou seja, aproximadamente 63% dos resíduos sólidos industriais.
Em função da presença de substâncias e elementos perigosos, a indústria coureirocalçadista pode provocar sérios danos ambientais, quando a destinação dos resíduos
de couro (aparas, raspas etc.) e o tratamento dos efluentes líquidos, oriundos dos
curtumes, não são feitos obedecendo a critérios técnicos adequados. Dentre essas
substâncias e elementos destacam-se, além do Cr VI, o arsênio, cádmio e chumbo que
também devem estar ausentes em produtos manufaturados em couro, segundo Ruiz et
al. (2006).
Santos et al. (2002) cita o cromo como o principal problema ambiental envolvendo os
curtumes, além de ser o insumo utilizado por ampla maioria das empresas no processo
de curtimento. Em 2000, de acordo com estimativas da Aicsul, 95,5% do couro curtido
no Brasil foi obtido por meio do emprego do cromo. Segundo Hoinacki, Moreira e Kiefer
(1994), os sais de cromo são de absoluta importância, devido à estabilidade de seu
curtimento e às características de qualidade que conferem ao couro. Outros curtentes
minerais podem ser empregados, como zircônio, alumínio e titânio, além dos taninos
vegetais, porém, com emprego restrito. A pesquisadora Sousa (2006b), afirma que
esses curtentes ainda não conferem a mesma resistência obtida com o uso do cromo.
Castilhos, Vidor e Tedesco (1999) em estudo realizado no Rio Grande do Sul, apontou
que a disposição dos resíduos do processo de curtimento de peles no solo constitui
uma prática de alto risco ambiental. Apesar dos resíduos e lodo de curtume
apresentarem o cromo na forma trivalente (Cr3+), nutriente humano e estável no solo, o
acúmulo constante, associado a determinadas condições, como a presença de
manganês em formas oxidadas (Mn3+ e Mn4+), baixos teores de carbono orgânico e boa
aeração, pode promover a oxidação para a forma hexavalente (Cr6+), de alta
solubilidade e mobilidade, caracteristicamente tóxicas e mutagênicas para os animais
superiores, plantas e microrganismos.
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Dependendo do local da disposição, se próximo a alguma drenagem ou manancial,
indícios de contaminação logo podem se manifestar nas águas de superfície. Se o solo
é arenoso e relativamente permeável, o lençol freático também pode ser contaminado
em alguns anos ou décadas.
Castilhos, Vidor e Tedesco (1999) também mencionam que os procedimentos
normalmente utilizados para a descontaminação de água e solo envolvem a redução do
Cr6+ para Cr3+ por processos químicos e eletroquímicos, como a incorporação de Fe2+,
Mn2+, carbono orgânico e ou abaixamento do pH.
Segundo Sousa (2006b), a CETESB não autoriza a disposição de lodo de cromo
gerado no tratamento de efluentes em aterro industrial, juntamente com os demais
resíduos gerados pelos curtumes, devido a sua alta toxidade, devendo ser armazenado
em recipientes acondicionadores e rotulados para fiscalização do órgão estadual, ou
disposto em aterro industrial de classe I. Outra possibilidade para destino do lodo com
cromo é a incineração, exigindo-se para isso lavadores de gases especiais. No Brasil,
como na maioria dos países europeus, devido aos regulamentos ambientais, o lodo de
cromo não pode ser usado para finalidades agrícolas. Em contrapartida, Sousa (2006b)
afirma que há autorização do órgão ambiental do Estado de São Paulo para disposição
de lodo de caleiro (lodo primário) na agricultura, aproveitando seu poder fertilizante.
Para Contador Júnior (2004), especialmente no que diz respeito à manufatura de
calçados, atualmente há um esforço no sentido de substituir o couro por materiais
sintéticos que tenham o mesmo desempenho. Os países desenvolvidos têm realizado
pesquisas nesse sentido por dois motivos: (i) o apelo ecológico, já que a indústria de
curtumes é considerada poluente; (ii) os benefícios econômicos que podem advir de um
material sintético que substitua o couro mantendo a mesma qualidade e desempenho.
A seguir, são apresentados os principais impactos ambientais associados à produção
de couro:
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I.

Contaminação das águas superficiais ou águas subterrâneas pelos efluentes
hídricos gerados nos curtumes;

II.

Contaminação do solo e/ou das águas superficiais e subterrâneas pela
disposição inadequada de resíduos gerados nos curtumes, como aparas de
couros nos estágios wet-blue, semi-acabado e acabado, pó de lixadeira e
serragem de wet-blue e lodo gerado no tratamento de efluentes líquidos;

III.

Emissão de odores que geram um significativo incômodo às comunidades
situadas próximas aos curtumes;

IV.

Emissão de poluentes atmosféricos resultantes do uso de caldeira à lenha,
carvão ou óleo combustível.

Para quantificação do volume de resíduos gerados por um curtume, a Figura 6
apresenta as entradas e saídas típicas de um processo produtivo convencional de
couro bovino. A base de referência é uma tonelada de pele salgada bruta.
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Entradas

Saídas
Couro
acabado

Couro
Salgado

Produtos
Químicos

Água

1t

Efluentes
líquidos

15-40 m

3

~ 500 kg

15 - 40 m3

Resíduos
sólidos

Energia

200-250
kg

DQO (1)

130-250 kg

DBO (2)

55-100 kg

SS (3)

30-150 kg

Cromo

4 - 6 kg

Sulfeto

3 - 10 kg

Não

aparas e raspas ~ 120 kg

curtido

carnaça

Curtido

rebarbas, tiras e
pó de
rebaixadeira

~450-730
kg

~ 150 kg

~ 225 kg

Tingido/

pó (lixa)

~ 2 kg

acabado

aparas

~ 30 kg

Lodo do

~30-40%

tratamento

matéria seca

2600-11700
kWh

~ 500 kg

efluentes

Poluentes
atmosféricos

~ 40 kg

Solventes
Orgânicos

Figura 6 - Fluxos básicos de operação de um curtume
Fonte: Adaptado de Integrated Pollution Prevention and Control, (2003 apud PACHECO 2005)
(1)

DQO – Demanda química de oxigênio

(2)

DBO – Demanda bioquímica de oxigênio: medem a quantidade de oxigênio necessária para a oxidação ou degradação
química e bioquímica, respectivamente, de materiais oxidáveis presentes nos efluentes e, portanto, o potencial de
desoxigenação de corpos d’água onde forem lançados.

(3)

SS – Sólidos suspensos ou em suspensão.
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A Figura 6 mostra que o processamento convencional de 1 tonelada de peles salgadas
gera somente 200 a 250 kg de couros acabados, resultando um rendimento médio do
processo de 22,5 %, nestas bases. Por outro lado, além de outras emissões, o
processo acarreta cerca de 450 a 730 kg de resíduos sólidos, além de gerar 500 kg de
lodo de tratamento de efluentes, com 30% de massa seca, o que denota um potencial
de impacto ambiental significativo da geração de resíduos sólidos na produção de
couros, conforme Pacheco (2005).
Contador Júnior (2004) afirma que a principal poluição causada pelos curtumes está
relacionada diretamente a uma grande geração de efluentes líquidos de elevado pH,
presença de cal e sulfetos livres, de cromo potencialmente tóxico, grande quantidade
de matéria orgânica, elevada salinidade, e de resíduos sólidos, como pó de lixadeira e o
lodo (de curtimento e de cromo), ocasionado pelo tratamento de efluentes líquidos, que
podem provocar a contaminação do solo e das águas e produção de odores.
Para reduzir esses impactos, Contador Júnior (2004) cita que o ideal seria os curtumes
buscarem minimizar a geração de resíduos com a implementação de tecnologias
limpas. A prevenção à poluição refere-se a qualquer prática que vise a redução e / ou
eliminação, seja em volume, concentração ou toxicidade, das cargas poluentes na
própria fonte geradora. Inclui modificações nos equipamentos, processos ou
procedimentos, reformulação ou replanejamento de produtos e substituição de
matérias-primas e substâncias tóxicas que resultem na melhoria da qualidade
ambiental. Já Santos et al. (2002), menciona alguns procedimentos para minimização
de resíduos:
I.

Substituição de corantes por outros menos poluentes;

II.

Utilização do couro verde em substituição ao salgado (somente possível com
maior integração de toda a cadeia);

III.

Mudanças no processo de pintura (acabamento);

IV.

Reorganização do local de trabalho (limpeza, layout);

V.

Uso de equipamentos que reduzam o consumo de água e energia;
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VI.

Redução e recuperação do cromo, através de processo químico, para
reutilização.

Recente trabalho publicado por Pacheco (2005), da série P+L da CETESB, destaca
algumas práticas e tecnologias alternativas menos poluidoras para curtumes, tais como:
reciclagem de banhos residuais; recuperação ou substituição de insumos químicos;
processos de alto esgotamento dos produtos utilizados e o uso racional de insumos
(matérias-primas, água, produtos químicos e energia).
5.2.1 Resíduos Sólidos
As grandes fontes geradoras de resíduos sólidos na indústria curtidora são o próprio
processo produtivo do couro e os resíduos decorrentes da operação da estação de
tratamento de efluentes líquidos.
Segundo Claas e Maia (1994), o destino ideal desses resíduos consistiria na utilização
dos mesmos como matéria-prima para manufatura de outros produtos, porém,
atualmente apenas uma parte tem aproveitamento posterior, enquanto outra parcela
significativa necessita de disposição controlada em aterro industrial.
Sousa (2006b) explica que as matérias-primas das processadoras de couros (curtumes
e acabadoras) e fábricas de calçados e artefatos são respectivamente as peles em
estado fresco ou salgado, couro em estado wet-blue ou wet-white (curtumes e
acabadoras); couros em estado semi-acabados e acabados (fábricas de calçados e
artefatos). Essas indústrias em geral, são caracterizadas pela elevada quantidade de
resíduos, devido ao fato de usarem matérias-primas não homogêneas no que concerne
à morfologia e qualidade.
Segundo Hoinacki (1989), dependendo da origem do processo industrial, os resíduos
sólidos de um curtume podem ser divididos em:
i.

resíduos não-curtidos: da pele bruta até os resíduos do descarne e divisão e
classificados como resíduos não perigosos, são ricos em colágeno e gorduras, como
aparas caleadas ou não caleadas, carnaça e demais resíduos das operações de
ribeira;
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ii.

resíduos curtidos: classificados como resíduos classe I (perigosos), são as aparas
curtidas, resíduos da rebaixadeira e lixadeira e demais resíduos dos processos de
curtimento e acabamento, assim como lodo de recurtimento e lodo de cromo,
provenientes da estação de tratamento de efluente e operações de corte em
fábricas de calçados e de artefatos (aparas ou retalhos de couros semi-acabados ou
acabados). Contém cromo trivalente e são armazenados ou depositados em aterros
industriais. As Fotografias 1 e 2 demonstram as aparas e as serragens geradas
pelos curtumes.

Fotografia 1 - Caçambas repletas de serragem
Fonte: Sousa, 2006a

Fotografia 2 - Aparas curtidas em sacos plásticos
Fonte: Luna, 2006
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Conforme Claas e Maia (1994) e Hoinacki (1989), há uma série de aplicações para os
resíduos não-curtidos, como segue:
i.

aparas não caleadas: como obtidas antes de qualquer contato com produtos
químicos

utilizados

no

processo,

apresentam

poucas

possibilidades

de

contaminação química. Tem aplicação econômica consagrada, sendo empregado
como matéria-prima na fabricação de cola de origem animal e gelatina de uso
farmacêutico e alimentar;
ii.

aparas caleadas: obtidas após o processo de depilação e caleiro. Apresenta uma
ampla gama de reaproveitamento industrial: fabricação de colas, gelatinas, artigos
médicos e farmacêuticos, como pomadas e substâncias cicatrizantes, invólucro para
salsicharia, cargas de incorporação de borrachas, farinhas para alimentação canina
e ligantes para produtos de acabamento de couro.

iii.

carnaça: obtido do carnal (parte interna da pele) é empregado como matéria-prima
na fabricação de graxa industrial, sabões e ração animal. A Fotografia 3 apresenta a
carnaça.

Fotografia 3 - Carnaça
Fonte: Sousa, 2006a

Já para os resíduos curtidos ao cromo (aparas curtidas, farelo da rebaixadeira, pó da
lixadeira e as aparas de couro semi-acabado e acabado) atualmente existem algumas
tecnologias que vão de encontro às exigências contidas nas diretivas européias,
visando a sua minimização ou eliminação, como o reaproveitamento das raspas de
couro (resíduo classe I - perigoso) e separação dos seus constituintes, especialmente
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cromo e colágeno por meio de enzimas específicas, trabalho inédito no mundo proposto
por Sousa (2006b).
De acordo com Sousa (2006b), entre 80% a 90% dos resíduos gerados pelos curtumes
são reciclados com a nova tecnologia, e o restante fica na forma líquida, podendo ser
despejado no solo, pois não oferece risco para o meio ambiente. Somente em Franca,
SP, são gerados de 60 a 100 toneladas por dia de resíduos em pico de produção. E o
aterro sanitário cobra em média R$ 45,00 a tonelada, além do frete, para estocá-los.
Claas e Maia (1994) apresentam outras possibilidades de reaproveitamento, como a
manufatura de luvas, produção de couro reconstituído, cuja aplicação é limitada devido
ao seu aspecto estético, como exemplo na confecção de palmilhas, fabricação de
compensados de couro, como paredes divisórias, carga para concreto e enchimento
para embalagens.
Os dados contidos na Tabela 8 foram extraídos e adaptados de Claas e Maia (1994) e
sugerem a quantidade de resíduos sólidos gerados pelos curtumes, desde o
processamento até a estação de tratamento de efluentes.
Tabela 8 – Quantidade de alguns resíduos sólidos do processamento do couro e da
estação de tratamento de efluentes
Quantidade
Umidade
Resíduo
kg/ton. de pele
(%) H2O
salgada
60
30 - 35
Sal
Aparas caleadas

80

Aparas não caleadas

40

Carnaça

150

80

Aparas curtidas ao cromo

115

40

Farelo da rebaixadeira

100

40

Pó da lixadeira

2

15

Aparas de couro acabado

30

14

300 - 400

60 - 70

4,94 m3 (5000 kg)

-

Lodo ETE (Estação de Trat. de Efluentes)
Lodo de caleiro
Fonte: Adaptado de Claas e Maia, 1994
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Segundo a pesquisadora Sousa (2006b), há nos curtumes, especificamente naqueles
que curtem os couros com cromo, juntamente com as indústrias de calçados e
confecções, uma preocupação em adequar-se às normas internacionais de gestão
ambiental, tal como a série ISO 14000. Ainda segundo Sousa (2006b), isso vem
estimulando a realização de diversos trabalhos que tem por finalidade promover uma
destinação adequada dos resíduos sólidos considerados perigosos. Diferentemente da
comunidade européia, que desde 2002 encontra-se em processo de desativação total
dos seus aterros industriais, no Brasil essa deposição ainda é a opção mais utilizada.
Adota-se a opção por aterros convenientemente licenciados pelos órgãos ambientais,
para evitar a deposição dos resíduos em áreas inadequadas. Na União Européia a
alternativa tem sido a incineração. Para Claas e Maia (1994), a queima desses resíduos
em caldeiras ou incineradores não é aconselhada, devido à possibilidade das cinzas
conterem cromo hexavalente (Cr VI), elemento potencialmente mais tóxico que o cromo
trivalente (Cr III).

5.2.2 Efluentes Líquidos
Segundo Sousa (2006b), nos efluentes líquidos estão contidos basicamente proteínas
eliminadas da pele e o excesso de produtos químicos, empregados nos processos de
beneficiamento dos couros. As redes de canalizações para escoamento dos banhos
residuais deverão permitir a separação entre efluentes ricos em sulfeto e material
protéico (depilação e caleiro), dos efluentes que contém curtente mineral (cromo) ou
curtente vegetal (taninos), e dos efluentes de recurtimento. O consumo para o
beneficiamento de 1 ton. de pele bovina fresca é de 40 a 50 m3 de água, que deve estar
isenta de matéria orgânica e apresentar baixa dureza13.
Sousa (2006b), afirma que a carga poluidora de um curtume pode ser caracterizada
pelos seguintes parâmetros: volume de efluentes, carga poluidora biodegradável,
material em suspensão e material decantável, salinidade e toxidez.
13

Na água dura os sais dissolvidos, principalmente cálcio e magnésio, podem causar o intumescimento
(inchamento) das fibras, bem como problemas adicionais por reação com os produtos auxiliares
eventualmente utilizados nas operações, segundo Sousa (2006b).
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Na Tabela 9, Claas e Maia (1994) apresentam a média dos parâmetros de um efluente
líquido homogeneizado, após peneiramento, de uma indústria que processa curtimento
ao cromo, não recicla banhos residuais e procede à oxidação do sulfeto.
Tabela 9 – Caracterização de efluente sem reciclagem
Parâmetros

Concentrações

pH
Sólidos Sedimentáveis
DQO (Demanda Química de Oxigênio)
DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxigênio)
Cromo total
2-

Sulfeto (S )

8,6
90 mL/L
7250 mgO2/L
2350 mgO2/L
94 mg/L
26 mg/L

Fonte: Claas e Maia, 1994

Os valores de DQO e DBO apresentam-se bastante altos e o elevado teor de cromo
caracteriza a ausência de reciclo ou alto esgotamento do banho de curtimento.
Conforme já mencionado, a qualidade dos efluentes dos curtumes é um item que
veiculam nas diretivas européias, contribuindo sobremaneira, para a imposição das
barreiras técnicas. Em se tratando de efluentes líquidos, a exigência especificada é
uma concentração de cromo total menor que 5 mg/L. Se comparado com a Tabela 8,
tem-se idéia da alta eficiência requerida nesse tratamento.
Na avaliação de Sousa (2006b), a melhor forma de combater o problema da poluição é
preveni - lá. Mas como na maioria dos casos isto não ocorre, devem ser utilizados
métodos de tratamento que, no caso de curtumes, estão divididos em:
a) Tratamento Preliminar - remoção de sólidos, peneiramento (grosseiro para reter
corpos estranhos de grandes dimensões e fino, através de telas de trama bastante
fechada), remoção de graxas e recuperação de banhos residuais. As Fotografias 4 e 5
mostram um peneiramento grosseiro e fino, respectivamente.
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Fotografias 4 e 5 - Peneiramento grosseiro e fino, respectivamente
Fonte: Luna , 2006

b)

Tratamento

Primário

ou

Físico-Químico

-

compreende

etapas

de

homogeneização, coagulação, floculação, decantação e tratamento de lodo primário.
Ocorre a neutralização do pH e eliminação das substâncias tóxicas (especialmente
sulfeto e cromo). Também ocorre a redução da carga orgânica (DBO5)14 e eliminação
da maioria dos sólidos suspensos inorgânicos, de forma a reduzir os custos e simplificar
o tratamento biológico. As Fotografias 6 e 7 ilustram o tanque de homogeneização e
preparação do floculante da Escola de curtimento do Senai de Estância Velha, RS.

14

“A DBO5,20 é o parâmetro mais utilizado e corresponde à quantidade de oxigênio requerida para
estabilizar, através de processos bioquímicos, a matéria orgânica contida em um determinado volume de
líquido. Como a estabilização total demora, na prática, vários dias, convencionou-se fixar um período de
5 dias e uma temperatura de 20ºC. Tem-se, assim, a DBO5, 20. Na prática, para se determinar a DBO5, 20,
determina-se à concentração de OD da amostra no dia da coleta e cinco dias depois, tendo a amostra
sido mantida em um frasco fechado e incubada a 20ºC. A diferença corresponde ao oxigênio consumido
para a oxidação da matéria orgânica, ou seja, a DBO5, 20. Embora muito difundido, a medição da DBO5, 20
apresenta várias limitações, entre as quais a demora de 5 dias e possíveis interferências relacionadas à
presença de metais pesados que podem matar ou inibir os microrganismos” (CASTILHO; ZANELLA;
SANTOS, 2006).
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Fotografias 6 e 7 - Tanque de homogeneização e preparação do floculante
Fonte: do autor

c) Tratamento Secundário ou Biológico - envolve a diminuição da carga orgânica
biodegradável remanescente após o tratamento primário, ou seja, cabe ainda remover a
matéria orgânica coloidal e/ou dissolvida. A transformação das substâncias orgânicas
coloidais não decantáveis, e das substâncias orgânicas dissolvidas, em sólidos
sedimentáveis nos decantadores secundários e sua estabilização anterior por meio
biológico, é possível desde que empregados vários microrganismos, principalmente
bactérias. Resulta na remoção de DBO5 correspondente à matéria orgânica rica em
carbono, obtendo-se gases e células, que são menos densas que a água, permitindo
sua remoção por efeito de gravidade.
A transformação das substâncias orgânicas coloidais não decantáveis e das
substâncias orgânicas dissolvidas, em sólidos sedimentáveis nos decantadores
secundários e sua estabilização anterior por meio biológico, é possível empregando-se
vários microrganismos, principalmente bactérias. Resulta na remoção de DBO5
correspondente à matéria orgânica rica em carbono, obtendo-se gases e células. Como
são menos densas que a água, permitem sua remoção por efeito de gravidade.
A degradação biológica de cargas poluidoras orgânicas existente em resíduos líquidos
das indústrias de peles e couros pode ocorrer em aerobiose, em anaerobiose, ou seja,
respectivamente, em presença ou ausência de oxigênio dissolvido. Em meio aeróbio, os
produtos finais do processo são CO2, NO3-, SO42-. No caso de anaerobiose são
formados CO2, CH4, NH3, e H2S. A mistura gasosa é de odor desagradável e apresenta
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toxidez, constituindo um dos motivos a favor da depuração aeróbia desses tipos de
efluentes. A Fotografia 8 demonstra uma lagoa de aeração.

Fotografia 8 - Tanque de aeração
Fonte: Luna, 2006

d) Tratamento Terciário ou Polimento - o efluente tratado é submetido a processos e
operações como adsorção em carvão ativo, remoção de nitrogênio, fósforo e
substâncias inorgânicas dissolvidas e adição de cloro (desinfecção).
O lodo produzido no tratamento dos efluentes é um líquido com elevado teor de sólidos
em suspensão (30.000 mg/L), e elevado grau de putrefação. O tratamento terciário do
lodo promove uma nova sedimentação deste, previamente formado no decantador.
Após, realiza-se uma desidratação final em leitos de secagem ou por meios mecânicos,
empregando-se filtros-prensa, filtros a vácuo ou centrífugas. As Fotografias 9 e 10
demonstram um filtro prensa.

FIGURAS 15 e 16 - Filtro prensa e lodo de cromo

Fotografias 9 e 10 - Filtro prensa e lodo de cromo
Fonte: Luna, 2006
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Sousa (2006b), sugere algumas intervenções preventivas para minimizar os impactos
dos efluentes:
I.

uso de produtos químicos ecológicos - utilização de sais de cromo de fácil
eliminação ou de métodos alternativos de curtimento, de produtos sem amônia
na desencalagem

e de substitutos de sulfetos, na depilação, sem perder a

qualidade final do couro. Atualmente se emprega sulfidrato de sódio, porém seu
custo ainda é elevado.
II.

reciclagem dos banhos de depilação/caleiro - a reutilização desses banhos (calsulfeto) é uma técnica comum em muitos países, pois são responsáveis por
aproximadamente 50 % da carga poluidora líquida de um curtume (causado pelo
íon sulfeto).

III.

reciclagem dos banhos de curtimento ao cromo – esse banho contribui em
salinidade e toxidez. No seu esgotamento direto, entre 20 a 40 % dos sais de
cromo postos em uso no curtimento não são empregados.

IV.

Outras tecnologias em fase de processamento - segundo Favazzi (2001 apud
SOUSA, 2006b), existem outros dois sistemas adotados na Itália: eliminação
mecânica de sais aderentes ao couro antes do remolho e a retirada dos pêlos e
a recuperação dos banhos de caleiro.
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5.3 Processo Simplificado de Manufatura do Calçado
Segundo Costa (2002), o processo produtivo do calçado é subdividido em fases
distintas (modelagem, corte, costura, montagem e acabamento), podendo ser
realizadas em estabelecimentos e locais também distintos. Algumas dessas fases
exigem dezenas de operações e a manufatura, embora passível de automação,
caracteriza-se por ser de natureza intensiva em mão-de-obra, e em cujo processo de
produção se empregam tecnologias que guardam ainda algumas marcas artesanais.
A seguir, conforme Contador Júnior (2004) e o Programa São Paulo Design (2006)
estão descritas as principais etapas do processo produtivo de calçados:
a) Modelagem - constitui-se no estágio mais importante do processo produtivo, onde se
realiza toda a concepção do produto. Cabe ao estilista-modelista idealizar o produto
final, considerando aspectos como as tendências da moda, os materiais a serem
empregados, a definição dos modelos e das formas que compõem o calçado. O
processo tradicional utiliza o pantógrafo, que prepara a escala e corta a cartolina para
os modelos. Mais recentemente, os equipamentos CAD bi e tridimensionais vêm sendo
utilizados para criar modelos a partir de informações estruturais digitalizadas e
visualizadas no monitor, possibilitando uma precisão e agilidade muito maior na tarefa
de modificação e criação de novos modelos. Quanto à integração do sistema
CAD/CAM, a grande limitação é a matéria-prima couro, que devido aos seus defeitos,
impede que a área de corte seja automatizada. O que existe atualmente em termos de
integração é a adaptação de máquinas para o corte e desenhos dos padrões, bem
como definição de formas.
b) Corte - nessa etapa, a matéria-prima é cortada de acordo com as determinações
definidas na modelagem. No processo tradicional, o corte é realizado com facas e
balancins. O operador, principalmente quando a matéria-prima utilizada é o couro, deve
observar o sentido das fibras, a elasticidade e a existência de defeitos para definir as
posições do corte e minimizar o desperdício de material. Os processos mais avançados
utilizam o corte a laser ou jato de água, em geral, de forma integrada com a modelagem
por CAD, resultando em um aproveitamento da matéria-prima bastante superior.
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c) Costura - depois do corte, as peças são unidas na etapa de costura ou pesponto.
Nessa fase, de acordo com o tipo de calçado, as várias peças que compõem o cabedal
são costuradas, dobradas, picotadas ou coladas, e enfeites e fivelas podem ser
aplicados. As operações em geral, são realizadas em equipamentos que podem ser
programados para bordar enfeites ou detalhes difíceis de serem executados
manualmente em máquinas comuns. O desenvolvimento cada vez maior de máquinas
programáveis torna possível a automação de várias tarefas, que dificilmente seriam
realizadas com a mesma qualidade pelos costureiros.
d) Montagem - o cabedal é unido ao solado. Os processos de união são bastante
variados, envolvendo costura, prensagem ou colagem, assim como a colocação de
saltos, biqueira e palmilhas. Trata-se da etapa de fabricação que apresenta maior nível
de automação, dependendo somente da capacidade da empresa em investir e do
balanceamento do fluxo de produção.
e) Acabamento - o solado é fixado ao cabedal (colagem ou costura ou ambas), onde
são realizadas as operações de acabamento (frisar, lixar, pintar, secar); a fôrma é
extraída e é feita a inspeção final e a embalagem dos calçados. Os principais
desenvolvimentos nessa área são equipamentos com capacidade de montar os
calçados mais rapidamente; estufas, adesivos e tintas de melhor qualidade.
Não estão compreendidos nessas atividades os calçados produzidos essencialmente
por injeção, como os de PVC, que dispõem de tecnologias diferenciadas e baixas
perdas.
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5.4 Impactos Ambientais Decorrentes da Produção de Calçados
A grande quantidade de resíduos sólidos, de difícil degradação lançados ao meio
ambiente, que envolvem a fabricação de calçados, provocam crescente preocupação.
Os principais resíduos decorrentes da indústria de calçados são as aparas de couro
(cabedal e sola), aparas de sola sintética e aparas de material sintético (plástico),
conforme Contador Júnior (2004).
Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2005), nas operações de corte cabedal, palmilhas e solados - são produzidas grandes quantidades de resíduos, ainda
maiores quando se utiliza a matéria-prima couro, devido às características inerentes à
produção desse material e sua baixa qualidade. O processo de produção de materiais
sintéticos permite o controle de qualidade e garante maior regularidade do produto. Os
resíduos líquidos aquosos, sobras de óleo, solventes de limpeza, esmaltes são pouco
significativos. O mesmo critério vale para os gasosos como evaporações de solventes,
gases de caldeira e poeiras.
Cada par de calçado produzido resulta, em média, em 220 gramas de resíduos, sendo
basicamente retalhos de couros, oriundos dos recortes, informa Sousa (2006b). Desse
modo, um pólo industrial contendo em torno de 600 fábricas de calçados, de médio e
grande porte, pode gerar aproximadamente, 110 toneladas/dia de retalhos ou aparas de
couros semi-acabados e acabados. Esses resíduos também podem ser armazenados,
depositados em aterros industriais ou incinerados.
Como relata Gorini e Correa (2000), por muitos anos o couro foi tradicionalmente a
matéria-prima empregada na manufatura dos calçados, inclusive na sola. Com o
desenvolvimento da petroquímica no Brasil e o surgimento dos materiais sintéticos, as
opções se multiplicaram e os fabricantes de calçados começaram a utilizar os materiais
alternativos. A Tabela 10 ilustra a evolução dos tipos de materiais empregados na
fabricação de calçados ao longo dos anos.
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Tabela 10 – Materiais usados na fabricação de calçados ao longo dos anos
1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Couro

Couro

Couro

Couro

Couro

Couro

Couro

Borracha
Borracha
Borracha
não
não
não
Vulcanizada Vulcanizada Vulcanizada

Borracha
não
Vulcanizada

Borracha
não
Vulcanizada

Borracha
não
Vulcanizada

Borracha
não
Vulcanizada

Borracha
Borracha
Borracha
Vulcanizada Vulcanizada Vulcanizada

Borracha
Vulcanizada

Borracha
Vulcanizada

Borracha
Vulcanizada

Borracha
Vulcanizada

PVC

PVC

PVC

PVC

PU

PU

PU

PU

PVC

Borracha
Borracha
Borracha
Borracha
Termoplástica Termoplástica Termoplástica Termoplástica
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Fonte: Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (apud
GORINI;CORREA, 2000)

Gorini e Correa (2000) e Ruiz et al. (2006), comentam sobre a aplicação desses
materiais sintéticos na confecção dos calçados:
a) Materiais têxteis - tecidos naturais, como o algodão, lona e brim e os tecidos
sintéticos como náilon, e a "lycra" são utilizados, sobretudo no cabedal e como forro.
b) Laminados sintéticos - trata-se de materiais construídos normalmente de um
suporte (tecido, malha ou não-tecido) sobre a qual é aplicada uma camada de material
plástico (geralmente PVC ou PU). São chamados erroneamente “de couro sintético".
Um dos mais utilizados pela indústria calçadista brasileira é o chamado cover line.
c) Materiais injetados
i. PVC - material de fácil processamento é utilizado em solados de tênis e chuteiras;
ii. PU - durável, flexível e leve, é empregado em solas e entresolas;
iii. PS - usado na produção de saltos. Tem custo baixo e alta resistência ao impacto;
iv. ABS - também é utilizado na fabricação de saltos, porém com custo elevado;
v. TR - é utilizada na produção de solas e saltos baixos;
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d) Materiais vulcanizados
i.

Borracha natural - possui excelente resistência ao desgaste, é leve e flexível, o que
a torna muito confortável. Foi o primeiro material a ser empregado na fabricação de
solas em substituição ao couro. Todavia, seu elevado custo e pouca resistência a
altas temperaturas inviabilizam a sua utilização;

ii.

Borracha sintética - apresenta boa propriedade de flexão e elasticidade, resistência
ao rasgamento. Adere bem ao solo e seu custo é acessível;

iii.

EVA - é um dos materiais mais utilizados no Brasil em diversas partes do calçado,
principalmente no solado. É o material mais leve e macio para fabricação de sola.
Em trabalho publicado pela United Nations Industrial Development Organization (2000),
a quantidade de resíduos gerados pela indústria calçadista é pautado em dois fatores:
i. tipo de material processado (como couro, têxtil, borracha, PU etc.);
ii. tipo de tecnologia empregada na montagem
No mesmo trabalho, a United Nations Industrial Development Organization (2000),
afirma que a geração de resíduos é decorrente da necessidade de corte dos materiais
ou deficiências de operação e manutenção dos processos, envolvendo injeção, como
as aparas retidas no molde, desperdícios ocasionados pela troca de cor do material
injetado, etc. As perdas de material em operações de cortes podem representar de 20%
a 25%, quando se utiliza têxteis e tecidos não têxteis (PU e PVC) e de 25% a 35%,
quando se utiliza couro.
A tendência de crescimento na adoção de sintéticos para a produção de calçados
implica na redução da geração de resíduos por par, mas não implica necessariamente,
na redução dos impactos ambientais. Para comprovar isso, seria necessário realizar um
estudo de ciclo de vida para os novos materiais, segundo o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (2005).
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Ainda segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2005), no Brasil os resíduos da
indústria calçadista apresentam as seguintes características:
I.

são gerados em grandes quantidades em cada unidade industrial;

II.

em geral, estão concentrados em pólos e ainda, em grande parte, dispostos de
forma irregular;

III.

são tão variados quanto os materiais utilizados, com predominância dos
materiais sintéticos e do couro curtido ao cromo, ambos de difícil degradação;

IV.

a taxa de reciclagem desses materiais encontra limites na tecnologia e no
mercado; alguns não podem ser valorizados termicamente, como o PVC, pois
pode propiciar a formação de ácido clorídrico e dioxinas; boa parcela está
contaminada por colas, tintas e outros produtos, devido à ausência de
segregação adequada;

V.

na ótica do ciclo de vida, as embalagens e os calçados usados, também podem
ser considerados resíduos da indústria calçadista. Essa é uma preocupação já
presente na CEE, especialmente na Alemanha.

Segundo entrevista de Batista (2006), do Sindicato das Indústrias Calçadistas de
Franca, assim como o fator sócio - econômico, os impactos ambientais causados pelas
fábricas de calçados também influem na transferência da atividade para o Nordeste. Na
cidade de Franca-SP, as exigências de cunho ambiental encarecem o preço final do
produto, desestimulando os negócios na região. Ainda segundo Batista (2006),
atualmente o Estado do Ceará tem no calçado seu principal produto de exportação.
Todavia, acaba ocorrendo apenas à transferência do impacto, pois falta fiscalização por
parte do poder público e mão-de-obra ainda especializada para o gerenciamento
ambiental dessas novas unidades fabris.
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6 AS SUBSTÂNCIAS RESTRITIVAS PRESENTES NOS COUROS E
CALÇADOS E SEUS POTENCIAIS IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE E
À SAÚDE HUMANA
Este capítulo visa discutir os riscos e impactos à saúde humana, provocados pelas
substâncias nocivas presentes nos couros e calçados, seja ao longo de sua utilização,
assim como durante o processo de manufatura. Pretende-se discutir desde o
beneficiamento da pele em couro, até o acabamento final dos calçados.
As substâncias nocivas, encontradas com mais freqüência em couros são o cromo
hexavalente (Cr VI); formaldeído, aril-aminas cancerígenas (presente nos corantes
azóicos); TBT (produtos contendo tributilestanho); PCP (pentaclorofenol); metais
pesados em pigmentos (exemplo: cádmio e chumbo); metais pesados em ornamentos e
enfeites tais como fivelas, botões, colchetes e broches; alcanos clorados (C10-C13); e
os VOC (compostos orgânicos voláteis como a N-metilpirrolidona). Isoladamente, outras
substâncias nocivas também poderão surgir no couro, devendo obedecer as
especificações dos clientes, de acordo com as portarias legislativas.
Segundo Sousa (2006b), de maio até o final de dezembro de 2001, o Serviço de
Responsabilidade Social (BSR) reuniu empresas de vestuários para descreverem uma
lista de substâncias nocivas (substâncias restritivas) em peças de vestuários acabados.
A lista foi baseada nas legislações e regulamentações existentes, com objetivo de
fornecer informações sobre as substâncias não permitidas em peças de vestuários,
juntamente com seus limites estabelecidos. Publicada inicialmente em 31 de janeiro de
2002, a lista foi posteriormente atualizada em maio de 2004.
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6.1 Cromo Hexavalente (Cr VI)
O cromo foi descoberto na Rússia em 1765 por P.S. Pallas, mas o elemento somente
foi isolado em 1797, pelo químico francês Louis Nicholas Vauquelin, que o preparou a
partir do tratamento de crocoita (PbCrO4) com ácido clorídrico diluído. O óxido crômico
(CrO3), resíduo da reação, quando aquecido em presença de carvão (agente redutor)
produz o metal Cr. O nome cromo advém da palavra grega “chroma”, que significa “cor”,
já que diferentes compostos de cromo são coloridos. Um ou dois anos após a
descoberta de Vauquelin, o químico alemão Tassaert, trabalhando em Paris, encontrou
o cromo em um novo minério chamado cromita (Fe(CrO2)O2),
Pedrozo, (2001).

segundo Silva e

Atualmente, o Cr VI é largamente empregado na metalurgia, em

banhos de galvanoplastia, para tratamento contra a corrosão de superfícies de chapas
e peças metálicas.
Para Hoinacki, Moreira e Kiefer (1994), a descoberta do cromo como curtente é
atribuída ao alemão Knapp em 1858. Porém, por acreditar que os sais de ferro seriam
melhores curtentes, coube a Schultz em 1884, introduzir o cromo como curtente em
escala industrial. Atualmente, emprega-se o material na forma de sulfato básico de
cromo, pois esse composto apresenta elevado poder curtente à medida que aumenta
sua basicidade15 .
Nos últimos cem anos, o cromo tem sido o principal problema ambiental provocado
pelos curtumes e é o insumo mais utilizado pelas empresas no processo de curtimento,
devido às facilidades técnicas, como custos baixos e qualidade do produto. Todavia, os
resíduos desse curtimento mineral são bastante agressivos ao meio ambiente.
Dependendo do curtume, é adicionado entre 5,5 a 8% de sal de cromo sobre a massa
da pele. O couro curtido absorve aproximadamente 4% de seu peso em cromo, o
restante adicionado segue para a unidade de tratamento de efluentes líquidos,
conforme o estudo de Palermo (2004).

15

Conforme Hoinacki, Moreira e Kiefer (1994), basicidade representa o número de hidroxilas ligadas ao
átomo de cromo e é expressa atualmente em graus Schorlemmer (percentual). Os curtentes de cromo
apresentam basicidade de 33% para garantir a penetração. Nos casos de curtimento de alto esgotamento
a basicidade é aumentada para aproximadamente 50% para fixar o cromo à pele.
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O cromo é um metal pesado e tóxico, mesmo em concentrações relativamente baixas.
Persiste no ambiente e pode se acumular em níveis que interrompem o crescimento
das plantas e interferem na vida animal, sendo, portanto, cumulativo. Segundo Palermo
(2004), é comum em trabalhadores de curtumes, a perfuração da cartilagem do nariz, a
queda de dentes e dermatites, provocadas pelo cromo hexavalente. Há estudos que
mostram a ocorrência de graves alterações ou mutações em células de um organismo
teste, o vegetal Allium Ceppa, irrigado com água coletada de um córrego de Franca-SP.
Nesse córrego, ocorreu o despejo de efluentes tratados dos curtumes da cidade. Um
dos causadores das mutações, muito provavelmente foi o cromo, que embora com
teores reduzidos pelos tratamentos químicos, apresentou constância nas emissões.
O cromo hexavalente é um carcinógeno humano reconhecido. A fumaça contendo esse
elemento químico causa uma variedade de doenças respiratórias, incluindo o câncer.
Há suspeitas de que o composto químico possa afetar o sistema imunológico de seres
humanos, na visão de Giannetti et al. (2001).
Sousa (2006b), destaca que os resíduos com a presença de metal cromo, segundo a
norma brasileira NBR-10004:2004 da ABNT, são classificados como resíduos classe I perigosos, necessitando de tratamento e disposição específica. De acordo com o
estado de oxidação, os compostos de cromo apresentam diferentes níveis de toxidade:
em seu estado trivalente o cromo é considerado atóxico e como oligoelemento
indispensável ao ser humano. É essencial do ponto de vista nutricional, entretanto,
grande toxidade é atribuída na forma hexavalente.
Já Silva e Pedroso (2001), em trabalho publicado sobre a ecotoxicologia do cromo,
afirmam que os efeitos tóxicos em indivíduos expostos ocupacionalmente ao cromo (VI)
incluem ulceração, irritação do trato respiratório, possíveis efeitos cardiovasculares,
gastrintestinais hematológicos, hepáticos e renais, além do risco elevado de câncer
pulmonar. O cromo (VI) penetra mais facilmente nas células, enquanto o estado
trivalente forma complexos, o que dificulta a sua penetração nos canais celulares. Já
dentro das células, o cromo (VI) sofre redução a cromo (III), tendo o cromo (V) e cromo
(IV) como intermediários e a formação de radicais livres. Esses produtos de redução
parecem ser os responsáveis pelos efeitos carcinogênicos observados.
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Sousa (2006b) explica que os resíduos provenientes de curtumes, que contém cromo
não sendo convenientemente tratados e simplesmente abandonados em corpos d’água,
aterros industriais ou mesmo lixeiras clandestinas, possuem alto poder de
contaminação. Com facilidade, o cromo atinge o lençol freático ou mesmo reservatórios
e rios, que são as fontes de abastecimento de água das cidades. Se o resíduo é
degradado no solo, o cromo permanece e pode ser absorvido por plantas que
posteriormente, servirão de alimento aos animais, podendo por esse caminho, também
atingir o ser humano. As manifestações iniciais são discretas e facilmente confundidas
com doenças comuns, como enjôo, dor de cabeça, náusea, indisposições. Já as
manifestações de médio e longo prazo ocorrem devido ao acúmulo de cromo no
organismo, caracterizado por tumores, e por isso, em estágios quase irreversíveis.
Santos et al. (2002) comenta que por ser um produto lentamente biodegradável, o
cromo permanece por muito tempo no ambiente. Verifica-se nos pólos produtores que a
produção de couro ocorre de forma pouco controlada, embora investimentos tenham
sido realizados quanto ao tratamento de efluentes. No entanto, não se dispõem de
informações concretas sobre o nível existente de controle ambiental dos curtumes
nacionais, sobretudo, considerando a diversidade existente entre os pólos produtores e
as empresas.
Devido a esse cenário e pressionados pelas barreiras técnicas impostas ao comércio
internacional, somente os curtumes exportadores tendem a apresentar redução da
emissão de resíduos em função das restrições existentes, em alguns países, ao uso de
insumos nocivos ao meio ambiente e a saúde dos seres humanos.
Embora muitos curtidores não façam deliberados e/ou intencionalmente uso de
compostos de cromo-VI, algumas análises nesses couros e / ou artefatos produzidos
com seus couros, exportados para o mercado europeu e asiático, já registraram a
presença desse elemento, em concentração acima do permitido nesses países,
conforme Sousa (2006b).
Na Alemanha, atualmente vigoram leis regulamentando um limite não superior a 3 ppm
(mg/kg). Para a legislação Européia, esse valor é de 10 ppm. O método analítico de
referência é a norma DIN EN ISO 17075, revisado em 2006.

66

Segundo Wolf e Schuck (2003), nos últimos anos, houve um aumento nos resultados
positivos de Cr VI. De um lado, isto certamente se deve à intensificação no número de
análises, do outro, não se pode descartar que o produtor de couro, na atualidade, não
esteja dando a devida prioridade e atenção ao fato. Em geral, se pode aconselhar o
curtidor à não desprezar o problema da formação de cromo-VI, pois no caso de
possíveis reclamações, as indústrias que utilizam o couro não possuem, nesse caso,
qualquer responsabilidade.
Para Dexheimer (2006) e Sousa (2006b), o Cr VI diferentemente do Cr III, possui
excelente ação oxidante, principalmente quando combinado aos ácidos. No couro wetblue, a basificação do curtente mineral é efetuada com óxido de magnésio, bicarbonato
de sódio ou formiato de sódio numa faixa de pH entre 3,5 a 4,0. Contudo, a presença
do Cr VI poderia desencadear reação de oxidação, potencializada por eventual ácido
livre, resultando: na redução da vida útil do couro; no aparecimento de manchas, nas
alterações na tonalidade e/ou intensidade da cor e na fragilização da substância
dérmica, com desnaturação de pequena parcela da proteína colágeno.
Dexheimer (2006), também afirma que o Cr VI é um poluidor extremante nocivo ao meio
ambiente, pois necessita de mais de 500 anos para ser absorvido pela natureza, e sua
atividade

oxidante

acaba

eliminando

biodegradação de poluentes ambientais.

microorganismos,

responsáveis

pela
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6.1.1 A possível Formação de Cromo Hexavalente Durante a Produção de
Couros
Para Wolf e Schuck (2003), é muito importante o processamento adequado de peles e
couros, para evitar a formação de Cr VI. Como fatores críticos nesse caso, são
especialmente dignos de menção, um pH muito elevado, amoníaco e o emprego de
engraxantes à base de óleo de peixe. Alguns parâmetros, como também a fixação do
cromo no couro, não apresentam nenhuma influência. Ao se evitar a formação, alguns
produtos se destacam, em particular o emprego de curtentes vegetais e auxiliares
especiais com efeitos redutores, conforme ilustra a Tabela 11.
Tabela 11 – Parâmetros que contribuem positivamente ou negativamente para a
formação de cromo hexavalente em couros
Positiva (ruim)

Inerte

Negativa (bom)

pH Elevado

Polímeros

pH Baixo

Amoníaco

Curtentes sintéticos

Agentes curtentes vegetais

Óleos de peixe não saturados

Aldeídos

Agentes de neutralização

Temperatura

Fixação do cromo

Recurtentes sintéticos

Luz (UV)

Engraxantes sintéticos

(auxiliares de neutralização)

Mofo

Ácido ascórbico

Sulfito e Tiossulfato

Fonte: Wolf e Schuck, 2003

Para Dexheimer (2006), as prováveis fontes e Cr VI podem ser originárias de uma ou
mais etapas do processamento do couro, justamente por ser cumulativo. Assim, podem
estar presentes impurezas dos produtos químicos das etapas “molhadas”, curtimento,
recurtimento e acabamento.
A seguir, Sousa (2006b) destaca os parâmetros do processo produtivo que podem levar
à formação de Cr VI no couro:
a) Operações de curtimento e recromagem: utilização de curtentes de cromo de
baixa qualidade, como sais de cromo insuficientemente reduzidos ou contaminados por
dicromato de sódio;
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b) Operações de Neutralização: temperaturas mais altas, pH elevado (mantê-lo no
nível mais baixo possível) e o emprego de sais de amônio, como bicarbonato de
amônio (NH4HCO3);
c) Operações de Recurtimento: uso de materiais recurtentes, baseados em sulfonas e
condensados de melamina-diciandiamida;
d) Operações de Tingimento: emprego de amoníaco (para atravessamento do
corante) no tingimento de couros em estágio crust (semi-acabado);
e) Operações de Engraxe: emprego de engraxantes à base de óleo de peixe oxisulfitado e oléico sulfitado. Nesse caso, a fração das ligações duplas nos triglicerídios
de óleo de peixe é particularmente decisiva. Quanto menos ligações duplas houver,
visto que as mesmas catalisam a oxidação do cromo, menor também será a tendência
da formação de Cr VI. Ainda segundo Sousa (2006b), atualmente a maioria dos óleos
engraxantes são providos com aditivos antioxidantes, altamente eficientes;
f) Operações de Acabamento: utilização de pigmentos à base de amarelo e laranja de
chumbo (que contém cromato de chumbo);
g) Oxidação do Cr III no Couro Acabado Mediante Foto e Termoenvelhecimento: a
influência da luz solar no aparecimento de Cr VI é evidente e comprovada: couros
previamente tidos como dentro dos valores limites de tolerância tiveram seus resultados
alterados após exposição à luz (natural ou ultravioleta), verificando-se o mesmo após
exposição ao calor (60 - 80 °C), como ocorre durante a fabricação de calçados;
A formação do Cr VI durante as etapas de curtimento é um tema corrente que preocupa
todos os curtumes do mundo. Para buscar a identificação de medidas de proteção para
a prevenção de sua formação e a discussão de um método analítico confiável, um
estudo financiado pela Comissão Européia, denominado de Chrom6less, foi realizado
na Europa entre 2003 e 2005 e envolveu a participação de 11 parceiros de três países
da Europa (Espanha, Itália e Alemanha), citado no artigo Como evitar...(2006). A meta
do projeto foi identificar as operações de transformação de peles em couro que facilitam
ou impedem a transformação do Cr III em Cr VI, visando determinar as medidas de
proteção mais adequadas, inclusive durante a vida útil do couro, ao entrar em contato
com agentes ambientais, como a luz e o calor.
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Após a realização de centenas de análises realizadas nos laboratórios dos participantes
do projeto, os principais resultados desse trabalho foram:
i.

validação de um método analítico (CEN/TS 14495), que possibilita a determinação
com confiança do teor de Cr VI, em todos os tipos de couro, independente das suas
cores;

ii.

em mais de 99% das peles e couros produzidos e analisados durante o projeto, sem
terem sido submetidas a tratamentos de envelhecimento acelerado não se detectou
Cr VI;

iii.

em poucos casos onde se confirmou Cr VI, os motivos foram identificados;

iv.

um gerenciamento apropriado das quantidades empregadas e a recuperação do
cromo residual dos banhos usados é o melhor procedimento para o processamento
de couros e peles, atendendo as exigências da eco-etiqueta européia e a rígida lei
alemã.
Os demais resultados obtidos vão de encontro às medidas / recomendações técnicas
propostas por Sousa e citadas nesse trabalho. Todavia, vale ressaltar que já ocorreu
uma mudança da norma analítica proposta nesse estudo, para dosar o teor de Cr VI. A
norma CEN/TS 14495 foi tecnicamente melhorada e substituída em março de 2006 pela
norma DIN EN ISO 17075.
6.1.2 Ações Para Evitar a Formação de Cromo Hexavalente Durante a Produção
de Couros
Para evitar a formação do Cr VI, Sousa (2006b) também contribui com medidas que
podem levar à redução na formação de Cr VI no couro:
a) Curtentes Vegetais: funcionam como captores de radicais, tendo em vista que o
mecanismo da oxidação do Cr III ocorre, presumidamente, através de uma oxidação
radicalar;
b) Curtentes Sintéticos: particularmente quando são empregados na etapa de
neutralização.
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Além dos curtentes, Wolf e Schuck (2003) advertem para algumas importantes
observações que podem minimizar a formação de Cr VI:
I.

não se deve generalizar o desaconselhamento do uso de óleo de peixe, porém,
deve-se ajustar o emprego do engraxante em cada situação e evitar o uso de
altos percentuais de engraxantes de elevado grau de insaturação;

II.

é aconselhável evitar valores elevados de pH e compostos de amoníaco;

III.

curtentes vegetais e certos corantes pretos atuam quimicamente de maneira
similar e impedem a oxidação do Cr III. O extrato de tara, como agente de
curtimento e/ou recurtimento, suprime a formação de Cr VI, resultante do foto e
termoenvelhecimento e mesmo do uso de engraxante de alto grau de
insaturação.

De maneira geral, Wolf e Schuck (2003), resumem as recomendações necessárias para
se evitar a presença de Cr VI nos artigos finais de couro:
i.

Uso controlado de agentes engraxantes com alta fração de ligações duplas;

ii.

Evitar valores de pH elevados – especialmente durante a re-hidratação / remolho;

iii.

Evitar o uso de amoníaco durante a re-hidratação / remolho;

iv.

Uso adicional de curtentes vegetais;

v.

Via de regra, não há problemas com couros pretos;

vi.

A fixação do cromo é vantajosa, mas seu efeito ainda não está definitivamente
comprovado.
Em geral, se pode aconselhar o curtidor a não desprezar o problema da formação de Cr
VI, pois no caso de possíveis reclamações, as indústrias que utilizam o couro não
possuem, nesse aspecto, qualquer responsabilidade.
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6.2 Formaldeído
O formaldeído é empregado como preservativo de muitos produtos, como na
construção civil, móveis, têxteis e materiais de couro e tem sido amplamente usado pela
área médica. É um composto orgânico volátil. Quando encontrado no seu estado
natural é degradável e não prejudica o ambiente, mas a sua forte estrutura pode
produzir uma ação cancerígena, e freqüentemente reage com outras substâncias,
formando compostos também cancerígenos.
O formaldeído provoca diversos distúrbios: irritação da membrana da mucosa,
conjuntivite, pele e canais superiores respiratórios, seja no estado gasoso, como vapor.
Em contato direto com a pele, pode causar feridas, pele insensível e enrugada. Quando
ingeridas ou inaladas em grande quantidade, podem ocorrer lesões no esôfago e
traquéia, dor no trato gastrointestinal, vômitos, perda de consciência e colapso,
segundo o site do Rótulo Ecológico da União Européia (2006).
Para Glasspool (2006), especialista do Satra Technology Centre da Inglaterra, apesar
de ser classificado como número 2 (provavelmente carcinogênico aos humanos) nos
EUA, atualmente não há nenhuma lei, assim como na Europa, que restrinjam os níveis
presentes nos produtos acabados.
Segundo Glasspool (2006), para calçados acabados, os parâmetros dos níveis são
especificados como pré-requisitos para obtenção da etiqueta ECO (rótulo ecológico)
junto a CEE, sendo 150 ppm máximo de formaldeído em couro e 75 ppm em têxteis. Já
a norma japonesa 112, limita os níveis de formaldeído em 75 ppm para os materiais
têxteis. Contudo, as restrições mais rígidas no Japão aplicam-se ao vestuário infantil
(zero a 36 meses) e roupas de bebês, sendo limitado em 20 e 13 ppm,
respectivamente. Geralmente, tais níveis têm sido aceitos por muitas companhias e
estão incluídos nas especificações de substâncias restritas individuais.
Para Wolf e Schuck (2003), o formaldeído é introduzido no couro por meio de diferentes
auxiliares de curtimento / recurtimento, bem como material curtente, reticulante e
fixação. As fontes para a liberação do formaldeído no couro são inúmeras,
demonstradas resumidamente na Tabela 12.
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Em especificações de companhias do setor automobilístico se estabeleceram, em geral,
limites permitidos inferiores a 10 ppm. Já a meta da indústria calçadista é adotar limites
de 50 ppm para calçados infantis e 75 ppm para calçados adultos.
Tabela 12 – Fontes de Formaldeído na produção de couro
Fonte

Nível de Formaldeído

Formaldeído sozinho

Como pré-curtente, agente de fixação ou
reticulante para acabamentos de caseína

Liberadores de formaldeído

Mesclas, oxazolidina, sais de hidroxi-metil-fosfônio

Curtentes sintéticos

muito alto
muito alto
muito baixo

Curtentes vegetais

traços

Curtentes resínicos

alto

Agentes de fixação no recurtimento

alto

Produtos poliméricos e orgânicos
Produtos de conservação

traços
variável

Fonte: Wolf e Schuck, 2003

Wolf e Schuck (2003), salientam que a indústria deve abdicar do emprego de
formaldeído puro ou de suas misturas, assim como os curtentes resínicos e agentes de
fixação, que atualmente têm apresentado problemas em relação aos valores de
formaldeído no couro.
Wolf e Schuck (2003), explicam que os curtentes à base de resina e os agentes de
fixação possuem a desvantagem de serem quimicamente constituídos de compostos à
base de nitrogênio. Durante a condensação do formaldeído, conduzem a ligações
nitrogênio-carbono-oxigênio, extremamente lábeis. Em meio aquoso, essa ligação
possui a tendência de certa degradação, conseqüentemente, liberando formaldeído.
Por outro lado, esses curtentes resínicos são importantes auxiliares para o curtidor,
proporcionando um relativo enchimento e firmeza de flor em peles de estrutura solta. Os
curtentes resínicos modificados atendem a esses requisitos e também geram valores de
formaldeído no couro, substancialmente superiores. Desta forma, não causam problema
com as especificações dos clientes. Já a adição de curtentes vegetais, o teor de
formaldeído no couro pode ser significativamente diminuído.
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6.3 Metais Pesados
Segundo o Rótulo Ecológico da União Européia (2006), os metais pesados apresentam
um sério risco para poluir a água. Além de deixar os solos menos férteis, exterminam os
organismos vivos. Esses metais causam uma série de efeitos nocivos aos seres
humanos.
Glasspool (2006), explica que o termo metal pesado descreve qualquer elemento
metálico com uma densidade relativamente alta, que seja tóxico ou venenoso a baixas
concentrações. São considerados perigosos porque são bio-acumulativos, pois são
metais excretados muito lentamente pelo organismo e acabam acumulando-se com o
passar do tempo.
Glasspool (2006), ainda explica que a atual legislação da UE restringe a presença de
certos metais pesados em brinquedos (Diretiva do Conselho 88/378/EEC). Contudo,
tais requisitos estão sendo usados por outros fabricantes como parte de diligência
atribuível sob as Diretrizes de Segurança de Produtos Gerais (Diretiva do Conselho
2001/95/EC), especialmente para produtos a serem usados, provavelmente, por
crianças, incluindo na listagem, os calçados.
A seguir, apresenta-se um detalhamento dos principais metais pesados e seus
impactos à saúde humana.
6.3.1 Arsênio (As)
Conforme Sousa (2006b), o arsênio é freqüentemente usado em fibras de poliéster e
pode estar associado a fibras sintéticas, acessórios para têxteis e revestimentos, tintas
para pinturas, tintas de escrever, ornamentos e enfeites tais como: botões, broches,
fivelas e colchetes, plásticos, e componentes metálicos.
Segundo o Rótulo Ecológico da União Européia (2006), o arsênio e seus compostos
podem causar vários efeitos negativos à saúde humana, como bloquear as proteínas e
causar doenças e câncer no pulmão, alergias na pele e problemas de circulação.
Glasspool (2006), afirma que a legislação na UE limita em 25 ppm a presença de
arsênio.
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6.3.2 Cádmio (Cd)
Segundo Sousa (2006b), o cádmio é um metal abundante de ocorrência natural que
não corrói facilmente. É freqüentemente utilizado em pigmento (particularmente
vermelho, laranja, amarelo e verde), revestimento metálico, em plásticos (como
estabilizador de aquecimento), em filmes fotográficos, em baterias, em tecidos, em
vestuários e em superfícies de camadas metálicas.
Para Glasspool (2006), a exposição a altos níveis de cádmio pode resultar em danos à
saúde, incluindo falência renal e pulmonar. Pesquisas têm demonstrado presença de
alto potencial carcinogênico, e, em virtude disso, foi publicada a Diretiva do Conselho
91/338/EEC, restringindo o uso de corantes e estabilizadores a base de cádmio,
presentes em determinados materiais poliméricos, incluindo PVC, PU e resinas
epóxicas a concentrações não superiores a 0,01% (100ppm) por massa. O cádmio,
presente em pinturas, também está restrito, apesar de liberado em produtos onde os
mesmos estejam evidentemente tingidos por razões de segurança (itens altamente
visíveis como os sinais de estrada).
Como não se trata de um elemento químico biodegradável, é acumulado nos solos com
o decorrer dos anos e pode ser absorvido pelas plantas. Como resultado, poderá entrar
na cadeia alimentar dos seres humanos.
6.3.3 Chumbo (Pb)
O chumbo é um metal de ocorrência natural, empregado na produção de baterias, tintas
de pintura, cerâmicas e soldas. Pode ser encontrado em tecidos e vestuários, além de
estar associado a alguns plásticos (estabilizante de aquecimento), assim como tintas
para pintura, para escrever, pigmentos e componentes metálicos, segundo Sousa
(2006b).
Segundo o Rótulo Ecológico da União Européia (2006), o chumbo afeta os sistemas
imunológico

e

nervoso

central

(particularmente

crianças),

causando

lento

desenvolvimento físico e mental, além de provocar problemas renais. Seus compostos
são carcinogênicos. A legislação na UE especifica um limite de 90 ppm quanto à
presença de chumbo (GLASSPOOL, 2006).
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6.3.4 Níquel (Ni)
Segundo Sousa (2006b), o níquel é um metal abundante, freqüentemente combinado
com outros metais para formar ligas metálicas duras e resistentes à corrosão. Pode ser
encontrado em tecidos e vestuários e estar associado a acessórios para as indústrias
têxteis e revestimentos, tintas para pinturas, tintas de escrever, enfeites ornamentos,
plásticos e componentes metálicos.
Glasspool (2006), afirma que quando em contato prolongado e direto sob a pele, o
níquel demonstra causar dermatite de contato em uma significante proporção da
população. A Diretiva do Conselho EC 94/27/EEC restringe a proporção máxima de
níquel liberada permitida a 0,5 µg/cm2/semana, para todos os artigos metálicos em uso
prolongado e contato direto com a pele. Em se tratando de revestimentos com ausência
de níquel, o produto sob avaliação fica sujeito às condições designadas a simular o
período de três anos de uso normal, anterior à data de teste, assegurando, dessa
maneira, que tal revestimento permaneça razoavelmente intacto.
Ainda para Glasspool (2006), recente revisão acompanhou a publicação da Diretiva do
Conselho 2004/96/EC e o mesmo posicionam um limite de migração inferior no que
tange à técnica de perfuração corporal (body piercing) de <0,2 µg/cm2/semana. Os
requisitos para outros itens permanecem inalterados.
6.3.5 Mercúrio (Hg)
O mercúrio é um metal de ocorrência natural, podendo se apresentar como mercúrio
metálico (líquido), como gás (quando aquecido), ou como sólido (compostos orgânicos
e inorgânicos). Pode ser encontrado em tecidos, em couros, em metais, em superfícies
de camadas metálicas, e em acessórios, incluindo os ornamentos. Esses compostos de
mercúrio podem deteriorar o sistema nervoso central, incluindo o cérebro. Alguns
compostos de mercúrio são considerados carcinogênicos (SOUSA, 2006b).
Ainda conforme Sousa (2006b), na Suécia vigoram leis regulamentando limites não
superiores a 0,5 ppm em couros, têxteis e metais; não superiores a 10 ppm em
revestimentos de superfície; e também não superiores a 60 ppm em ornamentos e
enfeites tais como: botões, broches, fivelas e colchetes. A legislação que regulamenta
os níveis de mercúrio foi implementada em 06/2004 e tem sua jurisdição na Suécia.
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6.3.6 Antimônio (Sb), Bário (Ba) e Selênio (Se)
Segundo Sousa (2006b), os metais antimônio, bário e selênio podem estar associados
a fibras sintéticas, a acessórios para têxteis e revestimentos, tintas para pinturas, tintas
para escrever, ornamentos e enfeites, plásticos, e componentes metálicos.
Glasspool (2006) afirma que esses elementos químicos e seus compostos podem ser
nocivos à saúde humana. Na UE vigoram leis regulamentando limites não superiores a
60 ppm para o antimônio; 1000 ppm para o bário e 500 ppm para o selênio.
6.4 Corantes Azóicos
Segundo Sousa (2006b), os corantes azóicos incorporam um ou vários grupos azo (N=N-) ligados a compostos aromáticos. Existe uma quantidade elevada de corantes
azóicos, porém, há restrições apenas àqueles que podem degradar e formar as arilaminas cancerígenas, por exemplo, bens de consumo como tecidos, couro, etc, que
são tingidos com corantes que possam ser degradados, por meio de redução, em uma
das 22 aril-aminas. O anexo C desta dissertação traz a lista das aril-aminas proibidas,
que é constantemente atualizada quando surgem novos compostos. Ainda segundo
Sousa (2006b), na Europa estão sendo desenvolvidas várias pesquisas em toxicologia
e em técnicas analíticas.
De acordo com Glasspool (2006), com a implementação do Decreto Europeu no que diz
respeito a corantes azóicos (2002/61/EC), couros tingidos e materiais têxteis não
devem conter nenhuma das aminas aromáticas listadas, a níveis superiores a 30 ppm /
por amina. Esta legislação não é aplicável a pigmentos e tantos outros materiais
poliméricos, como PVC, PU e borracha, que não exigem testes. Apesar disso, diversas
companhias estão especificando que os mesmos sejam executados em materiais
poliméricos.

77

6.5 Pentaclorofenol e Tetraclorofenol
Informações disponíveis pelo Ecoetiqueta Europea para el Calzado (2006), dão conta
de que o pentaclorofenol, historicamente um conservante empregado em diversos
produtos naturais, como couro, algodão e madeira, tem sido evidenciado como fator
carcinogênico e relacionado à leucemia, bem como a causa de problemas no sistema
endócrino, distúrbios congenitais e sistema de rins e nervos. Na produção de couros, os
fulões empregados são de madeira, elevando o risco de contato com esse preservante.
Ainda segundo o Rótulo Ecológico da União Européia (2006), o pentaclorofenol é
altamente poluidor à natureza, especialmente em ambientes aquáticos, podendo causar
a mortalidade da vida aquática. É também um composto bioacumulador subterrâneo,
não sendo biodegradável, tornando-o ofensivo ao ambiente por longo período de
tempo.
Glasspool (2006) cita a Diretriz do Conselho 91/173/EEC, que restringe seu uso na
Europa em concentração superior a 1000ppm (0,1%), em substâncias ou preparados
colocados no mercado. Glasspool (2006) também explica que uma diretriz de conselho
EC é uma instrução que exige que o associado assuma a implementação da legislação
nacional para execução da norma, porém, há uma cláusula que permite aos associados
uma imposição de regulamentos ainda mais restritos em seu país. Como exemplo, a
Alemanha tem assim procedido quanto ao pentaclorofenol e implementou a legislação
nacional limitando a sua presença em no máximo 5 ppm, e esta concentração tem sido
efetivamente assumida como o limite pela EEC.
Já o tetraclorofenol, também um biocida, é nocivo ao meio ambiente, afetando a água,
a terra, os mamíferos, os peixes e as plantas. Nos seres humanos, a exposição ao
tetraclorofenol pode causar tosse, olhos inchados e efeitos tóxicos ao fígado e ao
sistema nervoso central.

78

6.6 Tributilestanho – TBT
O tributilestanho é uma substância que faz parte de uma classe de compostos que
combinam o estanho a substâncias orgânicas (organoestanhos). Já estes, pertencem à
família dos compostos organo-metálicos. Trata-se de uma variedade de compostos de
metais orgânicos presentes numa vasta seleção de produtos, incluindo tecidos, couros
revestidos e materiais poliméricos, que podem apresentar riscos à saúde, incluindo
imuno e neuro toxicidade, agindo como destruidores de glândulas.
Os

organoestanhos

são

predominantemente

encontrados

em

biocidas

(anti-

bactericidas) de tintas para navios e em estabilizantes de aquecimento em plásticos. Os
problemas com compostos de tributilestanho apareceram em 2001. Esses compostos
surgem como impurezas nas catálises durante a produção de dispersões de PU. Dessa
forma, descobriu-se que podem causar efeitos teratogênicos, ou seja, mutações na
reprodutividade em seres minúsculos. No couro, podem ser empregados poliuretanos
no acabamento, possibilitando a presença de traços de tributilestanho nos produtos
finais.
Atualmente, a legislação somente é aplicada quando essas substâncias forem
utilizadas como agentes anticorrosivos em barcos. Entretanto, algumas especificações
de empresas de calçados determinam concentrações inferiores a 50 ppb para
monobutilestanho e dibutilestnaho e 25 ppb para tributilestanho. Para sua quantificação,
mesmo em concentração em níveis de ppb (µg/kg), emprega-se a técnica de
cromatografia gasosa, conforme Wolf e Schuck, (2003); Glasspool (2006).
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6.7 Pigmentos
A demanda por acabamentos pigmentados não tóxicos também representam um
problema no momento de conferir o acabamento ao couro. Estes tipos de acabamentos
têm sua aplicação, principalmente, no setor automotivo, onde necessitam atender às
mais altas exigências em performance e perfis de solidezes.
Os pigmentos podem ser divididos em dois grupos:
I.

pigmentos inorgânicos não tóxicos, por exemplo: óxido de titânio (branco), negro
de fumo (preto) ou óxido de ferro (tons castanhos);

II.

pigmentos orgânicos, com poder colorístico (para matização das cores) e perfil
de alta performance em solidezes, como luz, calor, migração e cobertura, como
exemplo limão, amarelo, dourado, vermelho, violeta avermelhado, violeta, azul e
verde.

Atualmente, a indústria está abdicando dos antigos pigmentos utilizados à base de
mercúrio, cádmio, chumbo, Cr VI ou molibdênio-VI. Desta forma, o curtidor pode ter
uma gama de pigmentos da indústria química à sua disposição, que atenda as
modernas exigências ecológicas, conforme citado por Wolf e Schuck (2003).
6.8 Alcanos Clorados (C10 - C13)
Wolf e Schuck (2003), mencionam que os problemas com os alcanos clorados de
cadeia curta (cloroaminas) vieram à tona na UE em 2003. Estes compostos clorados,
com comprimento de cadeia entre C10 e C13 (cada C representa um carbono), estão
geralmente presentes em engraxantes, especialmente nos clorados e sulfoclorados.
Segundo o Selo Ecológico Europeu (2006), são compostos altamente tóxicos ao meio
aquático, acumulando-se nos organismos, afetando o sistema hormonal e causando
problemas de reprodução. Nesse sentido, pode-se afirmar que os alcanos clorados
serão incorporados às especificações das grandes companhias do setor coureirocalçadista. Já os fabricantes de engraxantes precisarão acompanhar seus produtos, a
fim de verificar se os mesmos estão livres dessas substâncias.

80

6.9 Alquilfenóis e Alquilfenóis Etoxilados
Segundo Sousa (2006b), as substâncias químicas a base de fenol são utilizadas nos
curtumes na forma de fenol sulfonado condensado com formol, como recurtente,
apresentando menor risco. Todavia, podem causar danos ao fígado, rins e sistema
nervoso central. Se ingerida, provoca queimaduras na boca, garganta, cianose e
fraqueza muscular. Quando em contato com a pele provoca queimaduras e em contato
com os olhos resulta em inchaço da conjuntivite e até a perda da visão. Ainda segundo
Sousa (2006b), o cresol (C7H8O) também um composto químico fenol é utilizado para
dissolver outros produtos químicos em um curtume, atuando como mascarante de
cheiro em diversos tipos de produtos, principalmente em engraxantes. Torna-se
prejudicial para o operador no momento da secagem a vácuo e na secagem aérea,
deixando o ambiente saturado dessa substância.
Glasspool (2006), lembra do nonilfenol (NP) (C6H4(OH)C9H19), um composto nocivo ao
meio ambiente e por esta razão o Decreto Europeu 2003/53/EC, publicado e em vigor
desde janeiro de 2005, restringe o seu uso, assim como também do nonil fenol
etoxilado (NPE) àqueles com percentual inferior a 1% por massa (1000 ppm). No Reino
Unido, já existe um veto voluntário quanto à sua utilização entre os fabricantes de
produtos têxteis e outros usuários de agentes umedecedores e detergentes. Isto inclui o
octilfenol e octifenol etoxilado. Atualmente, muitas empresas adicionaram esses
produtos químicos dos grupos alquifenóis (APs) e alquifenol etoxilados (APEOs) em
suas listas de substâncias banidas.
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6.10 Compostos Orgânicos Voláteis – VOC
Na questão do VOC, Wolf e Schuck (2003), afirmam ser necessária fazer uma
diferenciação entre os regulamentos para a produção de couro e dos produtos para o
consumidor, especialmente no setor automotivo. Para a produção de couro há valores
limite específicos de cada país, os quais, são determinados por fatores de poluição,
seja do ar, das águas e da proteção à saúde no local de trabalho.
Já no setor automotivo, as próprias montadoras possuem métodos analíticos especiais
para a medição de VOC no couro, são capazes de detectar, em parte, os compostos
voláteis isoladamente. No futuro será necessário não única e simplesmente reduzir o
VOC para couro automotivo, como submeter os compostos isoladamente a uma exata
avaliação ecológica.
Wolf e Schuck (2006), ainda comentam que o solvente N-metilpirrolidona (NMP) é um
desses compostos. O produto, através da análise de VOC é facilmente detectável e é
empregado como solvente no acabamento ou como auxiliar para ligantes à base de PU.
A NMP está catalogada na lei “Proposição 65 da Califórnia16”, do Estado da CalifórniaEUA, aumentando a pressão para evitá-lo no couro. Até hoje, não há valores limites
empregados, mesmo assim, os fornecedores desses produtos químicos estão
engajados para disponibilizar produtos isentos ou com baixos teores residuais de NMP
ao mercado de couros.
Sousa (2006b) comenta que o setor automotivo também aplica nos couros o “Fogging
Test”, ensaio esse que analisa a presença de compostos que podem levar à
condensação de produtos voláteis nos vidros, especialmente pára-brisas, no interior
dos automóveis. Para execução desse ensaio há dois métodos testados e
comprovados: método reflectométrico e / ou gravimétrico. Atualmente, várias outras
exigências têm sido solicitadas pelos fabricantes de móveis, cortinas, estofamentos
automotivos e aviões. Destacam-se: resistência à lavagem, resistência ao suor,

16 Segundo Sousa (2006b) trata-se de uma lista de produtos químicos cancerígenos, mutagênicos e
tóxicos à fertilidades, publicada para o Estado da Califórnia - EUA. O composto NMP está na lista, porém
seu limite ainda não está definido.

82

hidrofugação (resistência à penetração de água), e a resistência a ignifugação
(resistência à chama).
Para alguns países europeus já é obrigatório o uso de estofamento ignífugo em móveis
destinados a edifícios públicos (hotéis, discotecas, restaurantes, etc.) como medida de
segurança. Em outros países, as companhias de seguro oferecem bônus especiais aos
assegurados, contra incêndio, que tenham esses estofamentos instalados em seus
estabelecimentos. As empresas mais exigentes são: Boeing, BMW, Mercedes Benz e
Volvo, informações essas citadas em Sousa (2006b).
Além dessas principais substâncias citadas nesse capitulo, em função do Protocolo de
Kyoto, a UE foi requisitada a reduzir emissões como os gases fluorados. Os gases são
o hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) e hexafluoreto de enxofre
(SF6). O decreto regulamentando o gás foi publicado no Jornal Oficial da EU em 14 de
junho de 2006. No texto inclui restrições quanto ao uso desses gases nos calçados.
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7 COMÉRCIO INTERNACIONAL E MEIO AMBIENTE
O manual sobre Barreiras Técnicas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (2005) salienta que as preocupações decorrentes da adoção de
medidas ambientais e o comércio datam da década de 70, especialmente com a
publicação Recomendation of the Council on Guiding Principles Concerning the
International Economic Aspects of Environmental Policies da OCDE em 1972, que
refletia sobre as preocupações ambientais perante a competitividade das indústrias dos
seus países membros. Após essa publicação, intensificaram-se diversos fóruns
internacionais e no mesmo ano, a UNCTAD promoveu a Conferência de Estocolmo,
onde se discutiu o impacto do crescimento econômico sobre o desenvolvimento social e
o meio ambiente. Nessa época, o GATT forneceu contribuições e o resultado foi o
estudo Pollution Control and International Trade, que enfatiza as implicações das
políticas ambientais ao comércio internacional. Já na Conferência Rio 92, o comércio
internacional teve especial atenção, justamente por seu relevante papel na redução da
pobreza e no combate a degradação ambiental. O conceito de “desenvolvimento
sustentável” foi estabelecido como o elo entre a proteção ambiental e o
desenvolvimento como um todo.
Além dos acordos da OMC, outros 200 acordos tratam de questões ambientais. São os
Acordos Multilaterais sobre Meio Ambiente (AMUMAs), dentre os quais se destacam:
Protocolo de Montreal (proteção da camada de ozônio e ao estabelecimento de
padrões de produção); Convenção da Basiléia (movimento transfronteiriço de dejetos
perigosos); Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas e o
Protocolo de Cartagena (Biossegurança). Com a criação da OMC em 1994, foi
estabelecido um Comitê sobre Comércio e Meio Ambiente, com estrutura permanente e
cuja meta é estudar a avaliação de políticas ambientais que possam ter impactos
significativos sobre o comércio internacional.
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Para Wathen (apud SÃO PAULO, 1996), a conexão entre livre comércio e preservação
ambiental é complexa, envolvendo uma rica interação entre o Direito Internacional e a
legislação de cada país, a soberania nacional, a economia de mercado e o
desenvolvimento sustentável. O comércio internacional, em particular, trata da compra e
venda de mercadorias que atravessam fronteiras dos países. Como qualquer outro
aspecto relacionado à soberania e ao território de cada nação, as normas de comércio
exterior são formuladas pelo governo nacional de cada país. Existem três enfoques
para o comércio exterior: protecionismo, livre comércio e comércio regulado.
a) o objetivo do protecionismo é proteger as indústrias nacionais da concorrência
estrangeira. O protecionismo pode se dar por meio de imposição de tarifas que tornam
os produtos importados mais caros que os similares nacionais; pode existir sob a forma
de quotas para a quantidade de mercadorias importadas; pode ocorrer sob a forma de
proibição à importação; e finalmente, pode se dar sob a forma de pedido de restrição
voluntária de importação;
b) livre comércio significa o intercâmbio ilimitado de comércio entre compradores e
vendedores através das fronteiras. Embora o livre comércio seja freqüentemente
associado à desregulamentação, não requer de forma obrigatória a eliminação de
padrões de produtos, leis de proteção do trabalho e do trabalhador ou leis ambientais.
Ao contrário, o livre comércio busca assegurar que as legislações trabalhistas, as leis
de defesa do consumidor e as leis ambientais de um país não sejam aplicadas de forma
a discriminar injustamente as empresas estrangeiras.
O conceito de livre comércio fundamenta-se num princípio econômico conhecido como
vantagem comparativa. Tal princípio sugere que um país deve especializar-se nos bens
que produz de forma mais eficiente e trocá-los com outros países por bens que
produzam com mais eficiência, mesmo quando os dois países podem produzir bens
similares. Teoricamente, essa especialização elevaria o nível da atividade econômica
em todos os países que praticassem esse tipo de comércio; e
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c) o comércio regulado é o meio termo entre os ideais opostos do protecionismo e do
livre comércio. Os governos que adotam esta prática permitem amplo comércio
internacional, mas intervêm através de tarifas, subsídios e outras políticas para tornar
os produtos nacionais mais atrativos e estimular novas indústrias, a pesquisa e o
desenvolvimento nacional.
Embora as regras de comércio exterior sejam determinadas por cada país,
normalmente obedecem a parâmetros estabelecidos por acordos internacionais.
Atualmente, o sistema de comércio internacional é regido por um conjunto de acordos
comerciais multilaterais, regionais e bilaterais. Além disso, determinadas instituições
internacionais têm importantes papéis na coordenação das políticas comerciais entre
grupos de nações. Esta mesma situação se repete no trato das questões ambientais.
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7.1 Impactos do Meio Ambiente na Competitividade do Comércio Internacional
No comércio internacional, a questão ambiental se manifestou, num primeiro momento,
como entrave comercial. Mais recentemente, busca-se identificar as oportunidades que
decorrem de exigências ambientais com vistas à obtenção de vantagens competitivas.
Ao mesmo tempo, tem-se procurado detectar, caracterizar e eliminar restrições ou
distorções de cunho ambiental que constituam ou possam vir a constituir barreiras
externas às exportações.
Em seu estudo sobre aspectos ambientais do comércio internacional, Fornasari Filho e
Coelho (2002), lembram que alguns economistas afirmavam, há alguns anos, estava
surgindo uma nova modalidade de comércio internacional, o dumping verde, ou ecodumping, integrando as negociações entre os diversos blocos econômicos, afirmando
que os custos da produção em condições que não afetem o meio ambiente são muito
mais altos do que ecologicamente prejudiciais.
Castro et al. (2003), afirma que o eco-dumping é um risco, pois o conceito está
fundamentado em uma política permissiva em relação às questões ambientais,
objetivando assim, o aumento da produção para o mercado externo. Esse fato pode
trazer efeitos adversos ao ambiente, como o agravamento dos problemas ambientais, à
medida que os países intensificam sua produção (poluidora) para aumentar as
exportações. Um efeito esperado pela liberação dessas barreiras é a tendência das
empresas poluidoras migrarem para países cuja preocupação ambiental seja menos
restritiva.
Para Hoffmann (2001 apud FORNASARI FILHO; COELHO 2002), o eco-dumping
continua sendo mais hipótese do que fato. Também existem esforços para identificar
áreas de conflito potencial entre política de comércio internacional e política ambiental,
e propor medidas que evitem tal conflito. Além disso, os países em desenvolvimento
estão se adaptando aos requisitos ambientais porque correm o risco de não vender
mais seus produtos. Daí surge o conceito de implementação da gestão ambiental no
contexto empresarial. Essa nova gestão é marcada pela conformidade a requisitos
ambientais e a melhoria contínua no seu atendimento. As vantagens imediatas
advindas são econômicas, como a eliminação de penalidades e multas; redução de
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custos de minimização de impactos e recuperação de danos ambientais e diminuição
no consumo de matéria-prima, água e energia, sem citar outras vantagens competitivas,
como a melhora do relacionamento da empresa com o órgão ambiental e com a
comunidade vizinha, além da melhora da imagem da empresa perante a opinião
pública, e o aumento da credibilidade da empresa como fornecedora eficiente e
confiável.
O estudo de Fornasari Filho e Coelho (2002), afirma que as empresas exportadoras
necessariamente terão que buscar certificações ambientais de gestão e / ou de
produtos, se ainda não as possuem, para se manterem nesse mercado, mesmo que a
certificação seja, de fato, voluntária. Para as demais empresas (pequenas e médias), o
processo de certificação configura-se também como inevitável para se inserir e
sobressair no mercado internacional ou, caso os consumidores passem a exigir, no
próprio mercado nacional.
Com o advento das normas técnicas internacionais, discute-se muito a possibilidade de
surgimento de barreiras técnicas não-tarifárias que prejudiquem as exportações
brasileiras. No entanto, as normas não são o ponto de partida da inclusão de variáveis
ambientais nos negócios, que conferem maior ou menor competitividade nos mercados
internacionais.

É

preciso

compreender

que

normas

técnicas,

nacionais

ou

internacionais, assim como as políticas e legislação ambientais, são resultado de um
processo em evolução que vem ocorrendo há várias décadas nas sociedades
industrializadas, atentas a sustentabilidade do desenvolvimento (FORNASARI FILHO;
COELHO, 2002).
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7.2 A Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Meio Ambiente
Atualmente, o fórum mais importante voltado para as negociações comerciais é a
Organização Mundial de Comércio (OMC), que iniciou suas atividades em 1994,
concretizando uma intenção antiga, porém frustrada, dos países recém-saídos da II
Guerra Mundial de criar uma organização internacional que regulasse o comércio. A
OMC é a instituição que coordena as negociações de regras relacionadas ao comércio
internacional e supervisiona a prática de tais normas, dispondo de personalidade
jurídica de Direito Internacional, segundo Prazeres (2003).
Em caráter provisório, foi estabelecido o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
(GATT), no sentido de impedir a adoção de políticas comerciais protecionistas,
características do período entre as guerras. O GATT entrou em vigor em janeiro de
1948, com o objetivo primordial de assegurar a previsibilidade nas relações comerciais
internacionais e um processo contínuo de liberalização do comércio.
Embora o GATT não seja uma organização internacional, seu poder pode ser verificado
pela realização de oito rodadas de negociação desde a sua criação, sendo a Rodada
Uruguai (1986-1994) a mais ambiciosa das negociações. A decisão de criar a OMC foi
tomada durante esta Rodada. A OMC refinou o mecanismo de resolução de disputas
comerciais, de monitoramento das respectivas políticas e incentivou a assistência
técnica aos países menos desenvolvidos, conforme manual do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (2005).
Em geral, os princípios básicos da OMC são os mesmos do GATT. Dentre eles, o
princípio da não-discriminação é especialmente importante para a compreensão da
relevância da assinatura do Acordo sobre Barreiras Técnicas (TBT) e do Acordo sobre
Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS).
O princípio da não-discriminação está refletido em duas cláusulas – a da Nação Mais
Favorecida (NMF) e a do Tratamento Nacional. A cláusula da NMF determina que
qualquer vantagem, privilégio ou imunidade, garantida a qualquer parte contratante do
acordo, seja qual for o produto, deve ser estendida incondicionalmente às outras partes
contratantes. Por sua vez, a cláusula do Tratamento Nacional estabelece que produtos
importados de países contratantes não podem ser submetidos a impostos internos ou
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outros encargos, que sejam superiores aos aplicados direta ou indiretamente aos
produtos domésticos, segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (2005).
No estudo de Fornasari Filho e Coelho (2002), trava-se uma discussão quanto ao papel
da OMC. Para muitos ambientalistas, as regras da entidade e a liberalização do
comércio em geral aceleram padrões de consumo e de produção insustentáveis, que
levam ao esgotamento dos recursos, à perda de espécies e outras degradações
ambientais. A argumentação é fundamentada que as regras da OMC impedem os
legisladores dos países de proteger o ambiente, por aplicarem medidas comerciais para
impor padrões ambientais internacionais. A falta de habilidade da OMC em distinguir os
produtos com base na forma de sua produção contraria os objetivos de muitos
ambientalistas.
Por outro lado, membros da comunidade comercial (tanto os países desenvolvidos
como os países em desenvolvimento) argumentam que o GATT e agora a OMC
obtiveram êxito no último meio século, fazendo claramente aquilo que lhes foi
ordenado: acabar progressivamente com as restrições e as distorções comerciais que
protegem produtores não-competitivos e negam aos consumidores a possibilidade de
adquirir bens e serviços a preços internacionalmente mais competitivos e manter aberto
e livre, o sistema multilateral de comércio, baseado em regras não discriminatórias,
como forma de garantir a previsibilidade e a estabilidade do comércio mundial. Após
oito rodadas de negociações, as tarifas comerciais médias sofreram uma redução de
45%, em 1947, para aproximadamente 4%. O comércio internacional aumentou em
ritmo mais acelerado do que o crescimento econômico, elevando padrões de vida e
níveis de emprego como a maior prosperidade em muitos países. Assim, permanece o
argumento de que a liberalização do comércio não é causa de degradação ambiental,
mas sim fonte de mais recursos, que podem ser canalizados nas esferas nacionais,
para a estruturação políticas de gestão ambiental eficazes.
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7.3 Barreiras Não-Tarifárias ao Comércio Internacional
As barreiras não-tarifárias (BNT) são restrições comerciais à entrada de bens
importados que não são efetivadas por meio de tarifas aduaneiras. Em geral, tem como
objetivo promover a proteção do meio ambiente e do consumidor. Todavia, também
podem ser utilizadas de forma protecionista, visando restringir a entrada de importações
por meio da imposição de limitações quantitativas (quotas e contingenciamento de
importação), medidas sanitárias e fitossanitárias, barreiras técnicas e outras restrições,
como padrões de segurança, políticas de valoração aduaneira, de preços mínimos e de
bandas de preços. Adicionalmente, o surgimento de barreiras não-tarifárias ambientais
tornou-se um tema recorrente dos debates atuais sobre desenvolvimento sustentável
da economia dos países em desenvolvimento. A adoção de novas estratégias
institucionais para a superação do dilema crescimento econômico versus preservação
do meio ambiente é um ponto fundamental ainda negligenciado pelos países em
desenvolvimento, conforme o relatório do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2004).
Freqüentemente as BNTs são utilizadas para encobrir medidas protecionistas ao fluxo
de comércio. O uso abusivo e oportunista das BNTs pode ser questionado na OMC por
meio do mecanismo de solução de controvérsias quando ferir a regulamentação dos
Acordos firmado na organização.
Segundo Prazeres (2003), um estudo de 1997 da OCDE, indicam que de 2 a 10% do
total de custo de produção estão relacionados a gastos voltados a procedimentos de
verificação de conformidade, assim como regulamentos e normas técnicas.
Ainda segundo Prazeres (2003), o Departamento de Comércio dos EUA estimou que
US$ 300 bilhões, dos US$ 465 bilhões exportados em 1993 foram submetidas a
exigências técnicas estrangeiras. Ainda nessa linha, 60% dos bens exportados pelos
EUA para a UE, estiveram sujeitos a exigências quanto à certificação que comprovasse
o cumprimento das especificações feitas à importação daqueles produtos. Estudo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (1997 apud
PRAZERES, 2003) junto a empresas exportadoras brasileiras constatou que as
barreiras técnicas (incluindo as fitossanitárias), apresentam maior relevância como
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prática restritiva à exportação do que as medidas antidumping17. O referido estudo
também mencionou que 45% das empresas afirmaram não conhecer os termos do
Acordo sobre Barreiras Técnicas da OMC.
Há uma grande diversidade de instrumentos que são utilizados como barreiras
comerciais não-tarifárias. Essa diversidade é responsável pelas várias definições sobre
BNTs existentes na literatura:
A capacidade do homem para criar várias formas sejam implícitas, sejam,
explícitas, de inibir a importação de produtos concorrentes é tão ampla,
que um inventário de tais medidas logo se torna muito extenso. Além
disso, é evidente que esta habilidade nunca se interromperá: similarmente
às formas de se evitarem impostos, a criação humana de barreiras nãotarifárias indubitavelmente se desenvolverá para sempre. As instituições
nacionais e internacionais que lidam com esse problema devem
reconhecer isto como parte das circunstâncias que têm de enfrentar.
(JACKSON, 1997, p.154 apud PRAZERES, 2003, p.67-68).

Alguns dos instrumentos compreendidos nas definições não são considerados, na sua
concepção pura, como barreiras comerciais. Contudo, o tipo de utilização que os países
fazem dos mesmos afeta as transações comerciais, conforme o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (2004).
Segundo Deardorff e Stern (1997 apud ANDERSON, 2001), as BNTs são todas as
barreiras ao comércio que não sejam tarifas. Ainda afirmam que algumas BNTs são
formais, pois estão explícitas na legislação do país, enquanto outras são informais e
advêm, por exemplo, de procedimentos administrativos e políticas ou regulamentações
governamentais não publicadas; estrutura de mercado; e instituições políticas, sociais e
culturais. Deardorff e Stern (1997 apud ANDERSON, 2001), também apresentam uma
lista de categorias e algumas políticas relacionadas:

17

Segundo Leal (2004) o termo dumping é utilizado no comércio internacional para designar a
exportação de um produto com preço inferior ao preço de venda do mesmo produto no mercado interno
do país exportador. Todavia, para que uma investigação possa concluir pela imposição de um direito
antidumping, outras condições além do dumping devem estar presentes: existência de provas positivas
de que as importações realizadas a preço de dumping (e não outros fatores – o chamado nexo causal)
são determinantes de um dano material ou ameaça de dano material à indústria doméstica.
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i.

restrições quantitativas e limitações específicas similares: quotas de importação;
limite às exportações; licenças; restrições voluntárias às exportações etc.;

ii.

encargos não-tarifários e políticas relacionadas que afetam as importações:
requerimento de depósito antecipado; imposto antidumping; imposto anti-subsídio
etc.;

iii.

participação do governo no comércio, práticas restritivas e políticas governamentais
em geral: subsídios e outras ajudas; compras do governo, monopólio do governo e
franquias exclusivas; política industrial e medidas de desenvolvimento regional, etc.;

iv.

procedimentos

alfandegários

e

práticas

administrativas:

procedimentos

de

valoração, classificação e desembaraços aduaneiros; e
v.

barreiras técnicas ao comércio: regulamentações sanitárias e de padrões de
qualidade, de segurança e industrial; regulamentação de embalagem, etiqueta,
inclusive registro de marca etc.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2004a), lista como
tipos de barreiras não-tarifárias:

i.

quotas. Ex: limitação de importações pela fixação de quotas para produtos;

ii.

aplicação do Acordo sobre Têxteis e Vestuário (ATV) Ex: quotas do Acordo
Multifibras;

iii.

proibição total ou temporária. Ex: proibição de importação de um produto que seja
permitido comercializar no mercado interno do país que efetuou a proibição;

iv.

salvaguardas. Ex: aplicação de quotas de importação ou elevação de tarifas por
questões de medidas de salvaguarda, exceto salvaguardas preferenciais previstas
em acordos firmados;

v.

impostos e gravames adicionais. Ex: adicionais de tarifas portuárias ou de marinha
mercante, taxa de estatística, etc.

vi.

impostos e gravames internos que discriminem entre o produto nacional e o
importado. Ex: imposto do tipo do ICMS que onere o produto importado em nível
superior ao produto nacional;

93

vii.

preços mínimos de importação / preços de referência. Ex: estabelecimento prévio de
preços mínimos como referência para a cobrança das tarifas de importação, sem
considerar a valoração aduaneira do produto;

viii.

investigação antidumping em curso;

ix.

direitos antidumping aplicados, provisórios ou definitivos;

x.

investigação antidumping suspensa por acordos de preços;

xi.

investigação de subsídios em curso;

xii.

direitos compensatórios aplicados, provisórios ou definitivos;

xiii.

investigação de subsídios suspensa por acordo de preços;

xiv.

subsídios às exportações praticados por terceiros países;

xv.

medidas financeiras. Ex: criação de sobretaxa para as importações, empalme
argentino;

xvi.

licenças de importação automáticas. Ex: produtos sujeitos a licenciamento nas
importações, apenas para registro de estatísticas;

xvii.

licenças de importação não automáticas. Ex: produtos sujeitos a anuência prévia de
algum órgão no país importador;

xviii.

controles sanitários e fitossanitários nas importações. Ex: normas sanitárias e
fitossanitárias exigidas na importação de produtos de origem animal e vegetal;

xix.

restrições impostas a determinadas empresas. Ex: exigências específicas para
importações de produtos de determinadas empresas;

xx.

organismo estatal importador único. Ex: produtos cuja importação é efetuada pelo
Estado, em regime de monopólio;

xxi.

serviços nacionais obrigatórios. Ex: direitos consulares;

xxii.

requisitos relativos às características dos produtos. Ex: produtos sujeitos à avaliação
de conformidade;

xxiii.

requisitos relativos à embalagem. Ex: exigências de materiais, tamanhos ou padrões
de peso para embalagens de produtos;
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xxiv.

requisitos relativos à rotulagem. Ex: exigências especiais quanto a tipo, tamanho de
letras ou tradução nos rótulos de produtos;

xxv.

requisitos relativos à informações sobre o produto. Ex: exigências de conteúdo
alimentar ou protéico de produtos ou de informações ao consumidor;

xxvi.

requisitos relativos à inspeção, ensaios e quarentena. Ex: produtos sujeitos à
inspeção física e análise nas alfândegas ou a procedimentos de quarentena;

xxvii.

outros requisitos técnicos. Ex: exigência de certificados relativos à fabricação do
produto mediante processos não poluidores do meio ambiente;

xxviii.
xxix.

inspeção prévia à importação. Ex: inspeção pré-embarque;
procedimentos aduaneiros especiais. Ex: exigência de ingresso de importações
somente por determinados portos ou aeroportos;

xxx.

exigência de conteúdo nacional / regional. Ex: discriminação de importações para
favorecer as que tenham matéria-prima originária do país importador;

xxxi.

exigência de intercâmbio compensado. Ex: condicionamento de importações à
exportação casada de determinados produtos;

xxxii.

exigências especiais para compras governamentais. Ex: tratamento favorecido aos
produtos nacionais em concorrências públicas;

xxxiii.

exigência de bandeira nacional. Ex: exigência de uso de navios ou aviões de
bandeira nacional para o transporte das importações.
Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2004), o impacto das BNTs sobre o
comércio dos países em desenvolvimento, como o Brasil, também é significativo,
embora poucos trabalhos tenham sido realizados visando a sua estimação, em especial
quando se tratam de barreiras técnicas.
Garrido (2004), comenta que apesar dos avanços na regulamentação de barreiras nãotarifárias coibir tal prática é uma meta complexa, justamente pela variedade de forma
que tais barreiras podem tomar. Acrescenta que as barreiras não-tarifárias, por conta de
serem dissimuladas sem dificuldade, passam a constituir uma grande preocupação,
pois ameaçam os acordos existentes e o livre comércio.
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7.4 Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio - TBT
Diante da possibilidade de utilizar medidas técnicas como forma de interferir no
comércio, o GATT estabeleceu o Código de Normas (Standards Code) na Rodada
Tóquio (1974/79), com o objetivo de regulamentar as barreiras técnicas. A princípio,
essas regras consistiam em orientações gerais sobre como se deveria criar, adotar e
implementar os regulamentos, as normas e o processo de avaliação de conformidade
dos regulamentos e normas técnicas. Contudo, esse Código não possuía caráter
compulsório, uma vez que o GATT era um acordo de livre adesão, impedindo uma
maior abrangência do acordo.
Ao final da Rodada Uruguai, o Standards Code deu origem a dois novos acordos: o
Acordo de medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS), e o Acordo sobre Barreiras
Técnicas ao Comércio (TBT), que pelas diretrizes adotadas pela OMC, passou a ter
caráter obrigatório para todos seus signatários e, portanto, mais força para provocar um
impacto efetivo que o Código de Normas.
Na OMC, pressupõe-se que os regulamentos técnicos18 dos membros são adequados
quando se fundamentam em normas19 internacionais pertinentes e em conformidade
com os objetivos legítimos expressos no TBT. O que se persegue é a harmonização
dos regulamentos, via utilização dessas normas internacionais. Embora sejam
regulamentos distintos, os critérios técnicos que os fundamentam são os mesmos. O
objetivo é garantir uma ampla participação na sua criação, e, conseqüentemente, o
reconhecimento de sua legitimidade. Considera-se que isso é possível, uma vez que a

18

Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial trata-se de
“documento aprovado por órgãos governamentais em que se estabelecem as características de um
produto ou dos processos e métodos de produção com eles relacionados, com inclusão das disposições
administrativas aplicáveis e cuja observância é obrigatória. Também pode incluir prescrições em matéria
de terminologia, símbolos, embalagem, marcação ou etiquetagem aplicáveis a um produto, processo ou
método de produção, ou tratar exclusivamente delas.
19

Documento aprovado por uma instituição reconhecida, que prevê, para um uso comum e repetitivo,
regras, diretrizes ou características para os produtos ou processos e métodos de produção conexos, e
cuja observância não é obrigatória. Também pode incluir prescrições em matéria de terminologia,
símbolos, embalagem, marcação ou etiquetagem aplicáveis a um produto, processo ou método de
produção, ou tratar exclusivamente delas” (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL, 2005).
‘
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participação dos países - membros nos organismos normatizadores internacionais é
democrática. Além disso, a estrutura de proposição e aprovação das referidas normas
permite uma participação eqüitativa dos países membros. Em suma, o Acordo TBT da
OMC visa impedir a criação de obstáculos desnecessários ao comércio internacional,
identificados como barreiras técnicas (MACHADO et al. 2003).
Ainda segundo Machado et al. (2003), o Acordo também estabelece o procedimento de
notificação pelo qual os países membros, quando criarem novas normas e padrões
técnicos ou alterarem as existentes, de forma que essas se tornem diferentes dos
aceitos internacionalmente, devem apresentá-los aos demais países membros,
notificando a OMC, que informa aos demais membros, com antecedência suficiente
para que todas as partes tenham tempo para se manifestar sobre o padrão /
regulamento criado, podendo vir a contestar a medida. Esse mecanismo visa atender a
um dos princípios básicos do TBT, que é o da transparência.
Conforme relato do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (2005), outro princípio importante que fundamenta o Acordo, estabelece que
os regulamentos / padrões devem ser aplicados tanto aos produtos de origem nacional,
quanto aos produtos importados. É o princípio da não-discriminação, cujo objetivo é
impedir que as medidas sejam criadas para restringir o comércio internacional, ou seja,
que sejam impostas como barreira comercial. Outros princípios básicos fundamentam o
Acordo, como por exemplo, o do tratamento especial que deve ser aplicado aos países
mais pobres. Segundo esse princípio, os países desenvolvidos devem levar em
consideração as dificuldades dos países mais pobres em relação ao cumprimento e
adequação ao TBT devido, principalmente, à falta de estrutura técnica e financeira. O
TBT estabelece, além da harmonização, o princípio da equivalência, em que os países
são estimulados a aceitar como equivalentes os regulamentos e os procedimentos de
avaliação da conformidade20 de outros países, quando estes proporcionem resultados

20

Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial avaliação de
conformidade é todo procedimento utilizado, direta ou indiretamente, para determinar que se cumpram as
prescrições pertinentes dos regulamentos técnicos ou normas. Os procedimentos para a avaliação da
conformidade compreendem, entre outros, os de amostragem, prova e inspeção; avaliação, verificação e
garantia da conformidade; registro, acreditação e aprovação, separadamente ou em distintas
combinações.
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satisfatórios aos objetivos de seus próprios regulamentos. A equivalência permite
reduzir o trabalho, os custos, e agilizar a implementação do Acordo.
Segundo Machado et al. (2003), alguns objetivos definidos pelo TBT como legítimos
para justificar a elaboração e adoção de normas e padrões técnicos são:
i.

Prevenção de práticas que possam induzir ao erro;

ii.

Proteção da saúde humana;

iii.

Proteção da saúde animal e vegetal;

iv.

Proteção da segurança nacional; e

v.

Proteção do meio ambiente.
No entanto, o Acordo abre uma brecha para que sejam alegados outros objetivos, uma
vez que acrescenta o termo inter alia (“entre outros”) ao final do seu parágrafo no qual
estão definidos os já mencionados objetivos legítimos. A implementação do Acordo
deve ser monitorada por meio de revisões trienais, conforme relatado pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (2004).
De forma a assegurar esses tópicos do Acordo, os países - membros devem
estabelecer centros de informação, para disponibilizar o projeto de regulamento, sua
cobertura, acessibilidade e concessão de prazo para comentários e críticas de partes
interessadas. No Brasil, esse papel está sob a responsabilidade do Inmetro e
denomina-se “Ponto Focal (Enquiry Point) de Barreiras Técnicas às Exportações”, cujas
atividades são:

i.

disseminação das notificações TBT/OMC;

ii.

atendimento às consultas de usuários nacionais dos setores público e privado,
referentes às notificações TBT/OMC;

iii.

atendimento a solicitações de outros Enquiry Points, referentes a textos completos
de regulamentos técnicos notificados pelo Brasil a OMC, e;

iv.

coordenação a nível nacional do processo de notificação dos regulamentos técnicos
brasileiros.
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7.5 Barreiras Técnicas Como Formato de Barreiras Não-Tarifárias: Exigências
Externas de Adequação a Normas / Regulamentos e Avaliação de Conformidade
O assunto barreiras ao comércio internacional também vem merecendo destaque nas
áreas de política econômica, industrial e de comércio exterior, particularmente no
âmbito do MDIC. A publicação “Bases e Fundamentos para o Programa de Eliminação
de Barreiras Internas à Exportação”, da Associação de Comércio Exterior do Brasil
(AEB), de 2004, atesta essa preocupação, de acordo com Ruiz et al. (2006).
As barreiras técnicas constituem um subgrupo das barreiras não-tarifárias, que por sua
vez fazem parte do grupo das barreiras, denominado barreiras comerciais. A OMC
define-as como barreiras comerciais derivadas da utilização de normas ou
regulamentos técnicos não transparentes ou que não se baseiam em normas
internacionalmente aceitas, ou ainda, decorrentes da adoção de procedimentos de
avaliação da conformidade não transparentes e / ou demasiadamente dispendiosos,
bem como de inspeções excessivamente rigorosas, através da harmonização dos
padrões mundiais, ou, ao menos dos padrões estabelecidos pelos países signatários”.
As barreiras técnicas estão relacionadas ao estabelecimento de normas e regulamentos
técnicos relativos a produto ou produção, que limitam o comércio internacional, à
medida que são utilizadas como medidas de proteção à produção doméstica dos países
que as impõem.
A definição de barreiras técnicas ao comércio internacional apresentada por Prazeres
(2003) é: “são entendidas como restrições ao fluxo dos intercâmbios internacionais com
base em exigências relativas a características do bem a ser importado. Tais exigências
podem tanto se referir ao conteúdo do produto, quanto aos testes que comprovem que
um produto segue as especificações a ele impostas”.
Garrido (2004), afirma que a motivação para a construção de barreiras técnicas ao
comércio internacional se dá pela resultante das forças aplicadas por três grandes
grupos de agentes: os políticos, cujo interesse é se manter ou conquistar votos, as
empresas, que buscam lucro, manter-se competitivas e ainda, de forma geral, a sua
perpetuação no mercado e os consumidores, que prezam pelo atendimento de suas
necessidades e expectativas, procurando sempre o seu bem-estar social.
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Para Castilho (1994 apud PERINA; MACHADO; MIRANDA, 2003), a norma técnica se
caracteriza como BNT quando ocorre:
i.

imposição de padrões tecnológicos e culturais incompatíveis com o do país
exportador, implicando alterações importantes no processo produtivo, elevando
custos sem justificativa técnica;

ii.

discriminação de produtos importados;

iii.

discriminação do uso de insumos, especialmente produtos agrícolas, sob a
alegação, não comprovada, de danos à saúde e ao meio ambiente; e

iv.

falta de divulgação clara sobre as exigências técnicas.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2002),
a crescente complexidade das relações internacionais, aliada à evolução da sociedade,
começa a ser freqüente em determinados mercados, o estabelecimento de exigências
que se relacionam com questões que tradicionalmente não estavam abrangidas nas
negociações comerciais, como as relativas a aspectos ambientais ou sociais. Para
Castro et al. (2003), há uma dificuldade para os negociadores dos acordos
internacionais diferenciar as medidas que são efetivamente necessárias e legítimas de
proteção ambiental exigidas pelos importadores, daquelas empregadas com a
finalidade de caráter protecionista. Isso leva a um encarecimento do produto
concorrente no país exportador, à medida que a adequação a novas exigências tornase necessária. É o que Procópio Filho (1994) denomina de Ecoprotecionsimo, uma
atribuição ao uso de políticas ambientais que restringem o comércio internacional.
Nesse sentido, no lançamento da Rodada do Desenvolvimento, em Doha, foi formado
um grupo para analisar a inserção dos Acordos Multilaterais Ambientais nas
negociações de comércio.
Questões relevantes sobre incidência de barreiras técnicas nas exportações brasileiras
foram contextualizadas por Ferraz Filho et al. (1997). São elas:
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i.

as BNTs não ocupam lugar maior entre os obstáculos ao comércio internacional
brasileiro;

ii.

no grupo de BNTs, contudo, as técnicas (inclusive as sanitárias) destacam-se,
sendo consideradas mais importantes do que os direitos antidumping, cotas,
subsídios, proibições de importações, e outras;

iii.

esse tipo de barreira tende a incidir mais nas empresas controladas por capital
nacional privado;

iv.

a tendência é intensificarem-se as barreiras técnicas;

v.

a maioria das exigências recai sobre os produtos e não sobre os processos.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2002), salienta que os
regulamentos técnicos são promulgados pelo poder público e impõem requisitos
técnicos que são obrigatórios para que os produtos por eles abrangidos possam ter
acesso ao respectivo mercado, ou estabelecem regras para os procedimentos de
avaliação da conformidade correspondentes. Contudo, há barreiras que não decorrem
de medidas estabelecidas pelo Estado. Neste caso, o mercado é quem as estabelece,
seja por práticas consagradas, seja por tradição, ou pelo que se poderia chamar de
“hábitos técnicos”, requisitos técnicos específicos, ou mesmo por razões relacionadas
com a qualidade do produto / serviço e acabam sendo exigidos pelos clientes. Dessa
maneira, os requisitos podem acabar por se constituir em barreiras técnicas, o que
acontecerá quando eles forem diferentes dos consagrados no país de origem dos
produtos ou serviços que se pretende exportar.
Na ótica de Garrido (2004), para quem deseja exportar para esse mercado, a fim de
obter êxito, deverá atender a esses requisitos consagrados. Afirma que não se deve
discutir a legitimidade das barreiras, pois qualquer mercado comprador, no caso
também importador, pode estabelecer os requisitos que julgar necessários para atender
às suas necessidades. Para Garrido (2004), as barreiras técnicas, principalmente no
amplo sentido, sempre existiram, embora a sua importância tenha aumentado em
virtude da constante diminuição das tarifas nos últimos anos. Muitas barreiras não eram
percebidas antes por conta da existência de elevadas tarifas que, por si só, já
inviabilizavam o comércio. Já do ponto de vista da competitividade e do acesso aos
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mercados, na medida em que mais mercados exigem requisitos técnicos diferentes
para os mesmos produtos ou serviços, esta multiplicidade de exigências cria sérias
dificuldades de acesso aos mesmos, gerando custos adicionais crescentes e
inviabilizando o acesso.
Garrido (2004), ainda afirma que para o Inmetro, as barreiras técnicas podem ser
superadas de duas formas: por meio de negociação, quando são indevidas, ou quando
na verdade não são barreiras técnicas strictu sensu, mas defasagem tecnológica, pela
cooperação técnica em Tecnologia Industrial Básica – TIB21.
Para Tigre (2002), ao TIB agregam-se a informação tecnológica, as tecnologias de
gestão (com ênfase inicial em gestão da qualidade) e a propriedade intelectual, áreas
denominadas

genericamente

como

serviços

de

infra-estrutura

tecnológica.

A

importância do desenvolvimento da infra-estrutura tecnológica como suporte à atividade
produtiva tornou-se mais visível com a abertura da economia brasileira à concorrência
internacional e com a preocupação de superar as barreiras técnicas ao comércio.
Segundo Prazeres (2003), os maiores prejudicados em geral, são os países em
desenvolvimento, devido aos possíveis impactos das exigências técnicas sobre as
exportações, sem contar as dificuldades com custos e conhecimento técnico
diferenciado.
Um trabalho que quantifica a importância das barreiras técnicas foi realizado no âmbito
do projeto “A Política Comercial Brasileira: Análise e Propostas de Reformas” e
coordenado pela Funcex. Este trabalho é citado em Tigre (2002), e foi baseado
principalmente nos resultados de pesquisa de campo junto a empresas nacionais. A
Tabela 13 apresenta o resultado da pesquisa para vários setores quanto à importância
de adequação aos padrões e normas técnicas para as exportações.

21

Segundo o site do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, a Tecnologia Industrial
Básica (TIB) é um conjunto de conhecimentos tecnológicos, essenciais para a geração e aprimoramento
de produtos, processos e serviços que se destacam pela qualidade e/ou por constituírem inovação no
mercado. Ela pode ser caracterizada a partir da agregação dos termos utilizados:
Tecnologia, entendida como uma aplicação sistematizada do conhecimento técnico-científico;
Industrial, relacionada com a atividade de transformação na produção de bens e serviços; Básica,
associada com as pré-condições necessárias para incorporar os requisitos de qualidade e eficácia nos
processos produtivos.
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Tabela 13 – Importância de padrões e as normas técnicas para as exportações
Consideram que padrões
e normas são
importantes/muito
importantes - (%) -

Adapta produtos para
atender normas técnicas
estrangeiras - (%) -

Alimentos e Bebidas

100,0

95,8

Têxteis

90,6

84,4

Vestuário e Acessórios

94,1

82,4

Couros/Calçados

90,9

87,9

Madeira

87,6

81,3

Papel

100,0

100,0

Petróleo

100,0

50,0

Produtos Químicos

93,5

82,0

Borracha e Plásticos

83,9

74,2

Minerais não metálicos

87,5

93,8

Metalúrgico

85,7

76,2

Máquinas e Equipamentos

95,5

84,8

Informática

100,0

83,3

Máquina e Material Elétrico

100,0

69,2

Eletrônicos

100,0

80,0

Produtos Médicos-Hospitalares

93,3

100,0

Veículos

100,0

81,3

Setor

Fonte: Funcex, (2001 apud TIGRE, 2002)

Nota-se na Tabela 13 que a necessidade de se adequar aos padrões e normas técnicas
vigentes nos principais mercados ou blocos econômicos foi apontada de forma quase
unânime como importante ou muito importante pelas empresas entrevistadas. Em sete
de 17 setores analisados, 100% das empresas concordam, enquanto em outros seis,
mais de 90% consideram importante ou muito importante. A tabela também mostra que
a maioria absoluta das empresas adapta produtos para atender a normas técnicas
estrangeiras. Geralmente, isso inclui certificação junto a organismos de metrologia,
entidades setoriais ou supranacionais. O setor coureiro calçadista também segue esse
quadro, com 90,9% das empresas reconhecendo a importância das normas técnicas e
87,9% que afirmaram adaptar seus produtos para seu pleno atendimento.
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8 PRINCIPAIS RESULTADOS DA PESQUISA
Neste capítulo são apresentadas informações relevantes oriundas de pesquisa
documental sobre diretivas européias, selos ecológicos, barreiras não-tarifárias para o
setor coureiro-calçadista no âmbito do Mercosul e barreiras tarifárias, bem como uma
síntese das entrevistas e do brainwriting, realizados com profissionais do setor.
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8.1 Diretivas da União Européia
As diretivas européias são regulamentos técnicos impostos pela UE cujo cumprimento é
compulsório. As diretivas européias que tratam das substâncias restritivas em produtos
datam da década de setenta. Esses regulamentos priorizam a segurança do usuário no
que diz respeito a quaisquer produtos ou substâncias químicas presentes nos mesmos,
bem como no que concerne ao bem-estar físico.
A legislação européia, a qual tende a estabelecer padrões gerais globais para restrições
compulsórias, restringe o uso de determinados produtos químicos que deverão estar
em conformidade com as mercadorias comercializadas no âmbito da UE. A maioria das
restrições são emendas à diretiva 76/769/CEE a qual rege, individualmente, todos os
aspectos de produção, venda e uso das substâncias químicas.
A diretiva 76/769/CEE aprovada em 27 de Julho de 1976 teve como objetivo limitar a
concentração de substâncias perigosas à saúde humana e ao meio ambiente. Ao longo
dos anos, sofreu vinte e nove emendas e adaptações. A última revisão ocorreu em 18
de Janeiro de 2006 e foi publicada como diretiva 2005/90/CE.
Uma diretiva bastante significativa para o setor coureiro-calçadista foi aprovada pela
Decisão da Comissão das Comunidades Européias e publicada em 18 de março de
2002, estabelecendo os critérios ecológicos revistos para a atribuição de rótulo
ecológico comunitário ao calçado, conforme dados da Comissão das Comunidades
Européias (2002).
Essa diretiva se aplica ao calçado e seu processo produtivo, incluindo o processamento
de couro, incorporando a abordagem típica de ciclo de vida. Os principais critérios e
padrões considerados na diretiva objetivam:
i.

limitar os níveis de resíduos tóxicos;

ii.

limitar as emissões de compostos orgânicos voláteis; e

iii.

promover um produto mais durável.
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Os critérios para obtenção do rótulo ecológico são:
i.

a concentração de substâncias tóxicas no produto final, principalmente o teor de
cromo hexavalente que não pode exceder 10 mg/kg e não podem ser detectados
metais pesados, como arsênio, cádmio, e chumbo;

ii.

a quantidade de formaldeído livre e parcialmente hidrolisável presente nos
componentes têxteis do calçado e nos componentes em couro não deve exceder,
respectivamente, 75 ppm e 150 ppm;

iii.

as emissões provenientes da fabricação com prioridade às águas residuais, que
devem apresentar após o devido tratamento em estações individuais ou coletivas,
uma demanda química de oxigênio (DQO) de pelo menos 85% e concentração de
cromo total menor que 5 ppm;

iv.

os calçados não devem conter substâncias nocivas como pentaclorofenol (PCP),
tetraclorofenol (TCP) e seus respectivos sais e ésteres. Os valores limites são de
0,05 ppm para componentes têxteis e 5,0 ppm para componentes de couro;

v.

não devem ser utilizados corantes azóicos que possam decompor-se em uma série
de aminas aromáticas (ver anexo C). Os valores limites são de 30 ppm para artigos
têxteis e couros;

vi.

a borracha não deve conter uma série de N-Nitrosaminas (ver anexo D);

vii.

os cloroalcanos (C10-C13) não devem ser utilizados em componentes de couro,
borracha ou têxteis;

viii.
ix.

a utilização de compostos orgânicos voláteis (VOC) na montagem;
o calçado não deve conter PVC, a não ser que o mesmo seja reciclado nas solas e
não seja empregado alguns ftalatos na sua preparação;

x.

fornecimento, a título voluntário, de informações sobre o consumo de energia por
par de calçado;

xi.

o calçado não deve conter componentes elétricos e nem eletrônicos;

106

xii.

embalagem final do calçado deve conter pelo menos 80% de material reciclado,
“instrução de uso” e informações que configuram um calçado manufaturado dentro
dos padrões estabelecidos nessa diretiva;

xiii.

a adoção de sistemas de gestão ambiental como a ISO 14.001 não é obrigatória,
porém é recomendável.
Nesse contexto, outra diretiva européia que atinge o setor coureiro-calçadista é
2004/21/CE, em vigor desde 01/01/2005. A propósito, essa diretiva é a 13ª adaptação
da diretiva 76/769/CEE. O seu objetivo é proteger a saúde da população, limitando a
colocação no mercado europeu de artigos acabados com têxteis e / ou couro, em
quaisquer partes tingidas com corantes azóicos, que numa exposição prolongada a
estas substâncias, se tornaria suscetível a contrair câncer. Segundo a diretiva, por
clivagem redutora de um ou mais grupos azo (-N=N-), esses corantes podem liberar
uma ou mais das aminas aromáticas, detectáveis em concentrações superiores a 30
ppm (partes por milhão), conforme métodos de ensaio estabelecidos. Esse é um tópico
significativo, de acordo com os dados fornecidos pela Clariant do Brasil (2006):

i.

entre 90-95% dos couros produzidos mundialmente são tingidos com corantes
azóicos;

ii.

entre 50-60% de todo couro produzido é tingido em preto;

iii.

alta demanda de tingimentos atravessados;

iv.

procura por couros para calçados fortemente recurtidos e tingidos com tonalidades
intensas e brilhantes;

v.

incremento, especialmente no Brasil, na produção de couros para estofamento;

vi.

crescimento contínuo das exigências de solidezes / resistências internacionalmente
normatizadas;

vii.

incremento do conceito de “ecologia humana”, restringindo o uso de substâncias
consideradas perigosas para a saúde e bem-estar do consumidor.
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Segundo o Inmetro, a fiscalização para verificação da conformidade dos produtos com
as exigências da referida diretiva é realizado por meio de amostragem de produtos,
encontrados no mercado consumidor e não nas fronteiras. Ainda segundo o Inmetro, a
ABIT, preocupada com eventuais prejuízos para os exportadores brasileiros, solicitou às
empresas produtoras de corantes e pigmentos, membros da ABIQUIM, uma declaração
de atendimento à diretiva 2004/21, na fabricação e comercialização de corantes para
artigos têxteis e couro.
Segundo Sousa (2006b), as grandes companhias mundiais produtoras de corantes já
dispõem de uma linha de corantes naturais, como por exemplo, a italiana Colorobbia. A
Clariant também anuncia a linha de corantes low-salt, vantajoso do ponto de vista
econômico e ambiental.
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8.2 Rótulos Ecológicos da União Européia
Atualmente, a rotulagem é um tema tratado nas normas técnicas notificadas pelos
países junto ao TBT da OMC, destacando-se como justificativa para a imposição de
exigências técnicas.
Segundo Castro, Castilho e Miranda (2004), os rótulos ambientais são selos que visam
informar ao consumidor algumas características sobre o produto. Os rótulos ambientais
costumam ser conhecidos também como selo verde, selo ambiental ou rótulo ecológico.
Existem atualmente diversos programas de rotulagem e podem ser classificados em
dois grupos: os de iniciativa própria, adotados e implantados pelo próprio fabricante dos
produtos; e os de rotulagem terceirizada, conduzidos por organismos independentes do
fabricante.
O estudo do CEMPRE (2005), afirma que a ISO criou a série de normas 14020
atendendo à necessidade de normatizar a relação entre produtos e consumidores ou
relações B2B (Business to Business). No escopo da ISO, são três os tipos de rotulagem
ambiental, a saber:
i.

Rotulagem Tipo I (NBR ISO 14024) - programas de Selo Verde;

ii.

Rotulagem Tipo II (NBR ISO 14021) - auto-declarações ambientais;

iii.

Rotulagem Tipo III (ISO 14025) - semelhante ao tipo I, porém inclui avaliações de
ciclo de vida.
Segundo Czapski (2005), a rotulagem tipo III (norma ISO 14025) poderá dificultar as
exportações brasileiras, pois qualquer edital internacional poderá incluir a norma entre
seus pré-requisitos, sem que isso seja taxado como barreira comercial. A dificuldade é
maior porque o Brasil está atrasado nas pesquisas em ACV, pois países desenvolvidos
e em desenvolvimento como Malásia e Cingapura, já possuem bancos de dados sobre
ACV, que tornam as análises mais rápidas e baratas, favorecendo a competitividade.
Segundo o site do Rótulo Ecológico da União Européia (2006), o selo na Europa foi
criado em 1992 por decisão do Parlamento Europeu e implementado pelo Conselho da
UE e foi denominado de Ecolabel. É voluntário, porém, exigido aos produtos
importados, levando-se em consideração o ciclo de vida de cada produto, ou seja,
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desde a produção até a completa eliminação. Trata-se do primeiro selo regional e
transnacional.
O Rótulo Ecológico da UE diferencia os produtos de elevados padrões de desempenho
como de qualidade ambiental. Todos os produtos que recebem o Rótulo Ecológico da
UE são submetidos a rigorosos testes ambientais, em organismos independentes.
Os calçados tiveram seus critérios ecológicos estabelecidos em 2002, conforme
apresentado no subitem 8.1. Em recente pesquisa no site do Rótulo Ecológico da União
Européia, foi possível encontrar 18 fabricantes de calçados na UE que detêm o selo,
sendo 17 empresas italianas e uma empresa de origem espanhola. Para obtenção do
selo, as seguintes medidas devem ser adotadas:
i.

Embalagem manufaturada, em grande parte, de material reciclado;

ii.

Consumo limitado de água durante a produção;

iii.

Quantidade limitada de resíduos químicos nos produtos;

iv.

Plásticos não recicláveis são proibidos;

v.

Proibida a utilização de determinadas categorias de produtos químicos perigosos;
Além dessas atribuições, o calçado deve respeitar as normas de resistência à flexão, ao
rasgamento e à abrasão, bem como à adesão da sola à parte superior.
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8.3 Entrevistas com Atores Relevantes do Setor Coureiro-Calçadista: Diferentes
Visões sobre os Impactos das Barreiras Técnicas
Neste subitem é apresentado o conteúdo das entrevistas realizadas com profissionais
ligados ao setor coureiro-calçadista. O anexo E apresenta uma sinopse de cada
entidade entrevistada, e o anexo F reproduz a carta convite enviada aos participantes.

8.3.1 TÜV Rheinland Brasil
A TÜV Rheinland da Alemanha é um organismo certificador respeitado mundialmente
que, juntamente com a Satra da Inglaterra - um dos laboratórios de referência mundial
para controle de qualidade quanto a ensaios de quantificação da presença de
substâncias restritivas nos calçados - adota as diretivas européias como critério
ecológico.
Em entrevista, Ferreira Júnior (2006) destacou que no Brasil as diretivas no setor
coureiro-calçadista começaram a surtir os seus efeitos em 1999, embora as primeiras
discussões sobre o assunto tenham se iniciado na década de setenta. Salientou que
não existe, até o momento, uma diretiva européia específica para calçados ou artigos
de couros. A atual legislação é composta de diretivas européias e leis de alguns países,
principalmente Alemanha, que proíbem genericamente a presença de algumas
substâncias químicas em produtos comercializados na Europa. A legislação alemã em
geral é mais rigorosa que outros países da Europa.
Atualmente, as barreiras técnicas estão atreladas aos regulamentos técnicos,
especialmente às diretivas da UE, que são altamente dinâmicas e cada vez mais
rigorosas quanto à aceitabilidade de substâncias nocivas. O entrevistado afirma que o
não atendimento destas leis leva a penalidades, segundo a legislação de cada país,
podendo ocorrer: (i) exclusão do fabricante de futuros fornecimentos à Europa; (ii)
penalização do importador e do distribuidor na Europa e (iii) penalização dos dirigentes
responsáveis.
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A TÜV Rheinland dispõe de um selo mundial, denominado de Tox Proof Mark aceito e
respeitado em toda comunidade européia. Esse selo certifica toda a cadeia produtiva e
é a marca de segurança em qualidade, desde a qualidade das matérias-primas
empregadas até os ensaios no produto final. Os produtos com o selo TÜV de
substância não-tóxica são comercializados mais facilmente em qualquer país da
Europa. Os consumidores tendem a pagar mais caro pelo produto certificado se
comparado com produtos sem o selo de certificação. Não se conhece até o presente
momento, nenhuma empresa nacional do setor coureiro-calçadista certificada por esse
selo de qualidade.
Para Ferreira Júnior (2006), a TÜV Rheinland é um dos laboratórios de maior reputação
na Europa no setor de análises químicas de couros e têxteis. Por isso, a falta de uma
certificação oficial no setor vem sendo suprida pelo laudo dos laboratórios TÜV. A
procura por esse laudo tem sido maior à medida que a TÜV Rheinland instalou
laboratórios nas regiões produtoras, e principalmente, porque os dirigentes de grandes
dealers do calçado se protegem de processos judiciais por meio da exigência do laudo
TÜV de seus fornecedores (mesmo critério adotado para quem é detido portando
entorpecentes). Afirma ainda, que a atuação da TÜV Rheinland no setor deverá
determinar, em futuro próximo, os caminhos da certificação européia.
O diretor da TÜV Rheinland Brasil comenta que as barreiras técnicas geralmente
relacionam-se a questões de natureza sócio-ambiental, p.ex: presença de metais
pesados no calçado (barreiras de ordem química) que têm efeito no ciclo de vida do
produto, particularmente, no momento do seu descarte. Segundo ele, é importante
observar que as restrições técnicas de ordem química afetam todos os países
exportadores de couros e calçados para o mercado europeu. Não há distinção entre a
origem dos produtos, sejam eles oriundos do Brasil ou de países asiáticos como China,
Vietnã etc.
Na opinião do entrevistado, as legislações ambientais dos países estão cada vez mais
rigorosas, uma vez que as preocupações com o meio ambiente adquiriram uma
dimensão mundial. Se a indústria nacional acreditar que as barreiras têm apenas
caráter protecionista, ficará difícil se enquadrar aos requisitos ambientais. Caso
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contrário, se houver uma conscientização sobre o assunto, o país deverá incorporar o
conhecimento sobre o assunto que chega indiretamente, via as diretivas européias, e
procurar “fazer a lição de casa”.

Na sua visão, essas barreiras não representam

apenas restrições comerciais, pois elas também encerram uma séria e justificável
preocupação com questões ambientais e com a saúde da população.
Em relação à capacitação dos laboratórios nacionais, o entrevistado afirma que os
ofertantes de ensaios químicos mais estruturados devem se preparar para atender às
diretivas européias na sua totalidade. Destacou que os principais laboratórios nacionais
ainda estão se capacitando para fazer as análises demandadas pelo mercado
internacional, para adequação a essas especificações. Algumas análises são feitas no
IPT, outras no Senai de Novo Hamburgo e de Estância Velha e no IBTeC, ambos no
Rio
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do
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instituições

que

detém

metodologias
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padronizados, já reconhecidos internacionalmente. Métodos aprimorados de análises
relativas à toxicologia e análises químicas das substâncias nocivas presentes em
couros e calçados estão sendo aprimorados nessas instituições. Segundo Ferreira
Júnior, o Brasil está bastante atrasado em relação a outros países em desenvolvimento,
pois até o laboratório da TÜV Rheinland das Filipinas (país sem tradição no setor
coureiro-calçadista) já detêm infra-estrutura suficiente para fazer análises químicas em
couros e calçados.
Ferreira Júnior (2006), comentou que é bastante significativa a demanda por análises
químicas no setor coureiro-calçadista, uma vez que todo lote exportado precisa ter
amostras analisadas. Como exemplo de empresas exigentes em relação à realização
de ensaios químicos, ele citou a Reebok e OBI (rede de supermercado alemã).
Destacou também que o processo de certificação acaba encarecendo os produtos. O
custo de envio das amostras para o laboratório da TÜV Rheinland na Alemanha gira em
torno de € 700 (cerca de R$ 2.000,00) para cada modelo de calçado ensaiado.
Somente em 2004, de janeiro a setembro, a indústria gaúcha gastou mais de US$
300.000,00 nesses ensaios.
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Para finalizar, Ferreira Júnior enfatizou que para o país se manter competitivo no setor
coureiro-calçadista em âmbito internacional, será necessário um esforço conjunto entre
o governo, o empresariado e as instituições de pesquisa, para viabilizar um aparato
laboratorial, via parcerias, que possibilite às empresas exportadoras nacionais desses
dois segmentos não serem penalizadas ainda mais por barreiras à exportação.
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8.3.2 Rockport do Brasil Com. Serv. Part. Ltda
Schneider (2006), da empresa Rockport de Campo Bom – RS, comentou que as
barreiras técnicas já são um problema para as exportações brasileiras de couros e
calçados e que elas devem merecer a devida atenção por parte dos empresários e dos
órgãos governamentais. Segundo ele, é um engano achar que as barreiras técnicas
relacionadas às substâncias restritivas impostas pelo mercado europeu (Itália, Espanha,
Alemanha) aos produtos chineses podem ser benéficas à exportação de calçados
brasileiros. Esta visão equivocada tem gerado no setor uma falsa expectativa, pois as
restrições impostas aos produtos chineses também são válidas para os nacionais.
Dessa forma, a expectativa para os próximos anos é de um aumento da demanda por
análises

químicas

de

substâncias

restritivas,

que

poderão

estar

presentes,

principalmente no couro (estágio wet blue) exportado pelo País. Desde 2002 esses
produtos são checados no porto de entrada, obedecendo a procedimentos de
amostragem, estipulados pela empresa importadora (trading). Geralmente, no
desembarque, escolhem-se amostras aleatórias para realização das análises para
detectar a presença de contaminantes e os resultados são confrontados com os
certificados de análises emitidos por laboratórios de instituições brasileiras. Porém, a
principal barreira à exportação dos calçados brasileiros, no momento, na avaliação de
Schneider, são de ordem econômica e não técnica.
O entrevistado afirmou que nos últimos anos, algumas indústrias do setor coureirocalçadista nacionais começaram a se preparar para o atendimento das exigências
dessas diretivas. Desta forma, as empresas e instituições que provêem análises
químicas e ensaios físico-mecânicos no País, vêm se encaminhando para atender a
todas as demandas relacionadas a essas análises e ensaios. O problema, em sua
visão, está na lentidão com que isso ocorre. Schneider destacou que com a crise que o
setor enfrenta, tem havido uma redução na quantidade de ensaios químicos e físico mecânicos efetuados nas próprias empresas em relação a anos anteriores. Por
exemplo, alguns ensaios que eram feitos diariamente, atualmente tem periodicidade
semanal. Em outras palavras, em função da situação econômica desfavorável, as
empresas “passaram a correr mais riscos” de eventualmente terem remessas de
calçados devolvidas.
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Schneider comentou que os EUA ainda não fixaram barreiras técnicas (de natureza
química e / ou físico-mecânicas) muito rígidas, em função da sua grande dependência
de produtos importados de vários países. Isso é bastante evidente no setor calçadista,
onde as “regras” de importação fixadas até o momento são mais flexíveis do que as
européias. A adoção desta prática, na avaliação do especialista, é para não “travar o
comércio”. Não interessa ao maior consumidor mundial de calçados contrapor-se a uma
potência industrial como a China, que lhe fornece os artigos básicos do dia-a-dia,
principalmente para a população de menor renda, e ajuda os empresários norteamericanos a manter baixos os salários e o custo de vida.
Na prática, o que se observa é que na Europa essas regras já estão estabelecidas por
lei, enquanto nos EUA elas ainda situam-se no nível das recomendações. Ou seja, os
EUA procuram seguir as tendências das regras internacionais, mas de forma mais
branda e com exceções. O mercado canadense, que é o segundo melhor mercado da
Rockport no exterior, segue as mesmas orientações do mercado americano.
A estratégia adotada pela Rockport em relação a problemas que têm se traduzido em
barreiras técnicas, de ordem química, tem sido a substituição de fornecedores (nesse
caso, fabricantes de calçados). A partir da adoção desta estratégia, a empresa não teve
rejeição de nenhuma remessa de produtos exportados. Na prática, a empresa impõe
aos fabricantes exigências de controle efetivo da qualidade para mantê-la como cliente
no País. No momento atual, entre US$ 0,20 e US$ 0,30 por par de calçado exportado
para os EUA e para a UE são aportados para testes de laboratório, envolvendo tanto
análises químicas como testes físicos-mecânicos.
As exportações efetuadas pela Rockport para o mercado japonês, seguem inicialmente
para um centro de distribuição em Roterdã (Holanda) para depois serem encaminhadas
ao Japão. As exigências japonesas, que se traduzem em barreiras técnicas atualmente,
seguem as exigências das diretivas européias.
Segundo Schneider (2006), a Rockport contrata os laboratórios da TÜV Rheiland para a
realização dos ensaios químicos, pois além da credibilidade, oferta todos os tipos de
análises e detém metodologias e procedimentos que atendem todas as demandas de
países importadores de uma forma agregada. Além disso, são bastante práticos e
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rápidos. Os compradores americanos, por exemplo, são bastante objetivos e preferem
pagar um preço mais elevado pelas análises, porém, em contrapartida, querem ter os
resultados em mãos rapidamente. Os compradores americanos e canadenses confiam
nas análises químicas e testes físicos-mecânicos realizados no Brasil, porém, é comum
realizarem testes comparativos para se resguardarem de eventuais problemas contidos
no produto. De certa forma isso os resguarda, por exemplo, de possíveis problemas
judiciais com consumidores insatisfeitos, uma vez que os custos associados à
resolução de questões legais naquele país são elevadíssimos.
Schneider (2006) ressalta que quando a Rockport começou a demandar os serviços da
TÜV Rheiland na Alemanha, os resultados eram fornecidos dentro de um prazo de 3 a
4 semanas. Desde o final de 2005 e início de 2006, a TÜV Rheiland vem
encaminhamdo os resultados em um período variável entre 7 e 10 dias. A principal
dificuldade da Rockport no Brasil, portanto, tem sido encontrar uma instituição com
laboratórios capacitados para realizar todas as análises e ensaios demandados pelos
países para os quais exporta. Senai, Cientec, Pró-Ambiente de Porto Alegre - RS,
IBTeC, UFSC e IPT ainda não conseguem fazer isso. O IBTeC de Novo Hamburgo é
certificado pela Reebok e Satra apenas em ensaios físicos-mecânicos. Assim sendo,
está apto a atender às demandas de compradores no exterior que exigem análises que
obedecem às metodologias dessas duas instituições.
Schneider (2006) destaca algumas mudanças positivas ocorridas em função das
barreiras técnicas. A Rockport recebe constantemente a visita de auditores
internacionais da Reebok, que vêm ao Brasil para avaliar se as indústrias que fabricam
calçados para a empresa estão de acordo com os procedimentos internacionais e com
as questões ambientais. Esses auditores também verificam se há utilização de mão-deobra infantil na produção de calçados. Essas visitas tem levado os produtores de
calçados a melhorarem as suas práticas produtivas. Outra mudança positiva relacionase às preocupaçãoes com a moda e design dos novos calçados; essas preocupações
incorporam uma ampla diversidade de cores, possibilitando a adequação dos modelos
à política comercial da Reebok em todo o mundo. Outra mudança positiva observada
tem sido a adoção de uma política em substituição ao PVC nos calçados e, também, da
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utilização de adesivos à base d´água, eliminando a utilização dos solventes no
processo produtivo.
No momento, em função das pressões de natureza econômica e ambiental e, também,
do acirramento da concorrência asiática, as grandes exportadoras de calçados
(inserindo a Rockport neste contexto) estão “abrindo mão” da fidelização de clientes,
processo este que teria um impacto positivo no fortalecimento dos elos da cadeia
produtiva, motivando a qualificação dos fornecedores e tornando-os mais competitivos.
Uma questão crítica formulada por Schneider no final da entrevista foi a seguinte: “por
que o americano compraria um par de calçados a US$ 15,00 de um fornecedor
brasileiro se ele consegue comprar um produto similar a US$ 11,00 na China?”

8.3.3 Fundação de Ciência e Tecnologia - Cientec
A avaliação de Humann e Freire (2006), do Cientec de Porto Alegre - RS, é que as
barreiras técnicas ainda não promoveram nenhum grande impacto a indústria nacional,
porém, num futuro próximo, elas poderão complicar a situação da exportação de
calçados e artefatos de couro. Na visão deles, os empresários do setor coureirocalçadista ainda não se conscientizaram do problema, pois o calçado brasileiro “é
vendido e não comprado”. Há um enorme desconhecimento das imposições praticadas
quanto à presença das substâncias restritivas nos calçados por parte dos produtores
nacionais.
Afirmaram que se trata de um setor com pouca tecnologia agregada, que dispõe de um
aparato tecnológico pobre, além de utilizar mão-de-obra de baixa qualidade. Para eles,
o grande problema é a falta de conscientização voluntária dos empresários, pois
somente o atendimento às normas e regulamentos técnicos, de natureza compulsória,
não basta. Para exemplificar, os calçados de segurança melhoraram sensivelmente nos
últimos doze anos, em grande medida, devido ao surgimento e enquadramento às
normas compulsórias em vigor.

118

Os entrevistados comentaram sobre a falta de fidelização entre produtores e
fornecedores ao longo da cadeia produtiva. Há uma tendência de redução de custos, o
que leva os fabricantes a buscarem fornecedores que ofertam insumos com baixos
preços (política do menor preco), arrefecendo as iniciativas de parcerias que fortalecem
os elos da cadeia. Os fornecedores menos qualificados tecnicamente, que não
conseguem incorporar os custos do controle de qualidade imposto pelas substâncias
restritivas, acabam sendo eliminados do mercado. Desta forma, o que ocorre é uma
“seleção natural” de fornecedores, onde somente os mais bem estruturados
sobrevivem. Os entrevistados também afirmaram que cerca de 70% da exportação do
Rio Grande do Sul é direcionada aos EUA, que atualmente não impõem um controle
rigoroso quanto às barreiras técnicas de ordem química em relação a couros e
calçados. Segundo eles, as preocupações dos americanos com barreiras técnicas de
ordem química na atualidade relacionam-se principalmente a produtos alimentares em
função do bioterrorismo22.

8.3.4 Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro Calçados e Artefatos - IBTeC
Buffon (2006), diretora técnica do IBTeC de Novo Hamburgo - RS, salientou que as
barreiras técnicas tiveram início na Alemanha e na Inglaterra e hoje estão disseminadas
em toda a UE. Nos EUA ainda estão em um nível de exigência menor. A entrevistada
acredita que essas barreiras deverão continuar se ampliando em número e nível de
restrição, especialmente no que se refere aos componentes têxteis. Ela considera que
para enfrentar a concorrência chinesa, a indústria nacional de calçados deverá
diferenciar os seus produtos em alguns itens, quais sejam: design e conforto. A
pesquisadora afirmou que há uma diferença significativa entre as análises químicas
impostas pelas diretivas e os ensaios físicos-mecânicos demandados com maior
frequência pelo mercado americano. A realização de análises químicas demanda
22

Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (2006) a lei do
Bioterrorismo ou (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002) é
uma lei de caráter compulsório, sendo uma das respostas aos atentados de 11/09/01. Entre suas
determinações, encontram-se ações relativas às atividades de produção ou processamento,
empacotamento e armazenagem de alimentos para consumo humano e animal, destinados ao mercado
norte-americano.
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pesquisas contínuas, mão-de-obra qualificada e a capacidade de aquisição de
equipamentos de última geração, fatores que, direta ou indiretamente, oneram
consideravelmente os custos de execução.
Buffon comentou que há várias empresas brasileiras comprando conteiners fechados
de calçados na China para vender no País. A indústria nacional precisa se defender,
especialmente contra a pirataria, impondo parâmetros de controle de qualidade,
principalmente em um primeiro momento, em ensaios físicos-mecânicos, assim como
fez o mercado europeu contra os produtos chineses. Também afirmou que o caminho
mais rápido para se defender do mercado externo é a imposição de regulamentos
técnicos, pois, as normas nacionais demandam tempo demasiadamente longo para
entrar em vigor.
Na ótica de Buffon, atualmente presidente do CB-11 (Comitê Brasileiro de Couros e
Calçados), as normas européias ISO são as mais importantes no setor e a idéia é
harmonizar as normas nacionais em normas NBR ISO. Segundo ela, esta
harmonização será importante, pois resultará numa maior credibilidade para os ensaios
realizados no País, minimizando as desconfianças dos importadores. Buffon acredita
num aumento da demanda para os ensaios químicos e afirmou que será necessária a
implantação de vários laboratórios bem equipados, em diferentes pólos nacionais, para
atender as exigências técnicas atuais e futuras. Numa alusão à China, a entrevistada
destacou “que o nosso verdadeiro concorrente está do outro lado do mundo”. Como
uma observação adicional, a Finep aprovou recentemente um projeto que prevê a
liberação de recursos da ordem de R$ 1,5 milhão para o aparelhamento dos
laboratórios do IBTeC, visando fortalecer a área de ensaios para detectar a presença
das substâncias restritivas (FINEP..., 2006).
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8.3.5 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai Calçados-RS
Na opinião de Girolla (2006) do Senai Calçados-RS, de Novo Hamburgo, as barreiras
técnicas são reais e já estão afetando o setor coureiro-calçadista nacional. Há uma
grande preocupação com metais pesados (chumbo, cádmio, arsênio, cromo VI) e com
metais curtentes (cromo, alumínio e zircônio). Ele enfatizou uma maior preocupação
com os calçados infantis, destacando um teste na qual simula a criança colocando o
calçado na boca. Nesse ensaio, o calçado é imerso em uma solução salina e após um
determinado período de tempo, o teor de metais pesados na solução aquosa é
quantificado. Atualmente um ensaio bastante solicitado ao Senai - RS é o ensaio de
solidez a luz (Xenon test). Trata-se de uma simulação da luz natural em que,
conjuntamente, também pode-se avaliar os efeitos de intempéries como: vento e chuva.
Os ensaios são realizados principalmente em couros de cor clara que, com o passar do
tempo, podem amarelar ou manchar. Todos os cabedais (parte superior do calçado)
devem ser aprovados, principalmente os de coloração branca.
Para Girolla (2006), o pentaclorofenol, um dos elementos químicos destacados como
barreira nas diretivas, tem um limite máximo permitido de 5 ppm na Alemanha há uma
década. O governo alemão incinera totalmente o lote do calçado caso o teor de
pentaclorofenol esteja acima desse valor. Há evidências de que a presença do níquel
em componentes metálicos (como, por exemplo, em fivelas) causa alergia em pelo
menos 25% dos alemães. Segundo o pesquisador, os EUA exigem ensaio de salt
spray (ensaio de corrosão acelerada com solução de cloreto de sódio a 1%) em
componentes metálicos do calçado. Está é uma exigência considerável para os
fornecedores da indústria metalúrgica.
O entrevistado afirmou que as barreiras são medidas restritivas, porém corretas, pois
visam prevenir problemas à saúde dos consumidores e danos ambientais que podem
se traduzir em externalidades e serem transferidas para as futuras gerações. Isso
resultará em maior qualificação da cadeia produtiva, com tecnologias limpas e exigirá
mão-de-obra e materiais mais qualificados. Por outro lado, os custos - neste caso,
"custos da qualidade" - serão mais elevados. Outro ponto que merece destaque na
opinião do especialista são as barreiras judiciais. Trata-se de um seguro contra erros
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técnicos de qualquer natureza. Por exemplo, heterogeneidade da amostra, erros nos
ensaios, etc. Segundo o entrevistado, futuramente, a adoção de medidas preventivas
para não se incorrer em erros dessa natureza deverá ser uma prática comum devido
aos elevados custos impostos por essas barreiras.
O Senai de Novo Hamburgo, onde Girolla trabalha, desenvolveu recentemente um
calçado ecológico com couro composto de material orgânico e acabamento com
substâncias consideradas não-perigosas. As partes que compõem o calçado foram
feitas com solado em borracha natural, adesivos constituídos sem solventes orgânicos,
contraforte em material biodegradável, espumas de biolátex sem adição de substâncias
tóxicas, inflamáveis ou corrosivas e a embalagem constituída de material reciclado. O
processo produtivo resultou em diminuição do consumo de água, de energia e de
resíduos. Segundo Girolla (2006), há expectativas de que no futuro, ao final de sua vida
útil, a retirada de circulação dos calçados ficará a cargo do próprio fabricante, como
ocorre atualmente com as baterias de telefones celulares.
Girolla (2006), afirmou também que a certificação dos produtos da cadeia coureirocalçadista deverá ser efetuada por entidades com laboratórios especializados,
reconhecidos, certificados ou acreditados nos países importadores. Destacou as
dificuldades dos laboratórios nacionais em relação ao atendimento do limite de
tolerância de climatização e os altos custos de manutenção; essas dificuldades
aumentam quando esses laboratórios são certificados pelo sistema de qualidade
segundo a norma ABNT NBR 17025, em função dos custos adicionais com os
treinamentos externos.
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8.3.6 Solados Amazonas
A Solados Amazonas é a maior fabricante de solas para calçados do Brasil. Na visão
de Azzuz (2006), funcionário da empresa, as barreiras técnicas relacionadas às solas
de calçados referem-se à presença de metais pesados, como cádmio e bário. O
entrevistado mencionou que a Sansuy - empresa de grande porte, fornecedora de
matéria-prima para o setor - teve que alterar a composição do PVC cristal, exportado
para a Alemanha, devido à presença desses metais pesados.
A Amazonas não processa mais solados manufaturados à base de EVA, pois esse
composto libera um gás tóxico - peróxido de cumila - pela abertura dos alvéolos
(porosidade) da borracha. Segundo Azzuz, a empresa Azaléia comprava borracha à
base de EVA da Sansuy, porém, com as restrições relacionadas à presença de cádmio
e bário, a Azaléia teve que mudar de fornecedor rapidamente, enfrentando com isso
problemas técnicos como, por exemplo, a falta de controle de coloração durante a
produção.
Para se defender de eventuais problemas de seus clientes, a Amazonas emite um
documento (declaração), assumindo o compromisso de que toda borracha produzida
pela companhia está isenta de cádmio e bário.
Outro ponto crítico apontado por Azzuz é a necessidade de implementação de um
modelo de gestão único de compartilhamento com as normas NBR ISO 9001 (Sistema
de Gestão da Qualidade), NBR ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental), OHSAS
18001 (Saúde e Segurança no Trabalho) e SA 8000 (Gestão da Responsabilidade
Social). A adequação a esta gestão integrada pelas empresas deverá acontecer em
futuro próximo, na sua opinião.
Como uma informação adicional relevante à entrevista realizada na empresa
Amazonas, a multinacional Clariant, fornecedora de uma vasta gama de insumos
químicos para o setor coureiro-calçadista, publicou uma matriz de correlação entre as
matérias-primas empregadas no setor e as substâncias restritivas proibidas. Esta lista
consta no anexo G desta dissertação.
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8.3.7 Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT
No caso do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, optou-se por
consultar um relatório técnico sobre couros e calçados, elaborado pelo Instituto em
2005, cujo conteúdo é transcrito resumidamente a seguir.
A incorporação da preocupação ambiental pela sociedade é um fato irreversível, em
escala nacional e planetária. Isso implica uma importância crescente dos aspectos
ambientais nas relações sociais, políticas, econômicas e comerciais. Nesse contexto,
evidenciam-se importantes condicionantes de caráter ambiental para o setor coureirocalçadista:
i.

na relação com os países industrializados, importadores de calçados brasileiros, por
meio da imposição de barreiras na forma de requisitos técnicos (padrões) de
desempenho

ambiental

para

os

calçados

e

seus

processos

produtivos,

considerando todo o seu ciclo de vida;
ii.

na concorrência com os demais países exportadores, não desenvolvidos, por meio
da influência dos requisitos ambientais nos custos de produção e da capacidade de
atender aos padrões exigidos pelos importadores. Portanto, pela influência na
competitividade dos sistemas produtivos.
Ainda segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2005), essa expectativa com
relação aos países industrializados se respalda no nível da consciência ambiental da
sociedade que se traduz em:

i.

regulamentações ambientais mais restritivas;

ii.

disposição do consumidor em pagar pela “qualidade ambiental” dos produtos e
serviços;

iii.

incorporação da variável ambiental como fator competitivo.
Esses aspectos implicam a necessidade de instrumentos para regular a concorrência,
como a rotulagem ambiental e respectivas normalizações. Os países da CEE, maiores
importadores de couros nacionais e potenciais importadores de calçados, estão na
dianteira em termos de regulamentação ambiental.
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8.4 Barreiras Não-Tarifárias no Mercosul
O trabalho de Anderson (2001) buscou identificar barreiras não-tarifárias incidentes
sobre as exportações de calçados brasileiros para os demais países do Mercosul.
Essas barreiras foram identificadas através de consulta à legislação sobre as regras de
comércio exterior do setor, de entrevistas e questionários com empresas exportadoras e
associação de classe. Para o comércio de calçados do Brasil com o Uruguai e o
Paraguai não foi identificada nenhuma barreira, além daquelas que são comuns a todos
os países do Mercosul, como exigência de conteúdo regional. Por outro lado, para o
comércio entre o Brasil e a Argentina foram identificados vários entraves às
exportações brasileiras de calçados, como: exigência de etiqueta com características
diferentes das exigidas por outros países importadores do Brasil, ou mesmo para o
mercado interno brasileiro; certificação das etiquetas pelo Instituto de Tecnologia
Industrial da Argentina (INTI); emissão de licença prévia para a importação, depois de
cumpridas as exigências de etiqueta e certificação pelo INTI; inspeção prévia à
expedição das mercadorias realizadas por empresas nomeadas pelo governo
argentino; e dificuldades administrativas e variação do tempo de demora nos trâmites
aduaneiros. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (2006),
atualmente o processo de licença para a entrada de calçados brasileiros no mercado
argentino leva em média 60 dias.
Outro grande embate entre os dois países é a fixação de cotas de exportação. O limite
em vigor limita um volume de 13,5 milhões de pares de calçados / ano. O Brasil negocia
um aumento para 15,3 milhões de pares / ano, juntamente mais um bônus equivalente
ao crescimento da economia argentina, resultando em um volume de 16 milhões de
pares / ano. O governo argentino propôs uma cota de 12,8 milhões de pares anuais. O
embate continua.
A maior dificuldade segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (2006)
é que cada vez mais aumenta o número de calçados chineses nas prateleiras de lojas
argentinas. A participação dos calçados brasileiros vem caindo anualmente,
representando 65% das importações. Esse número já chegou a 87% em 2003.
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Desta forma, pode-se afirmar que não há até o presente momento, barreiras técnicas
impostas pelos países do Mercosul em relação às substâncias restritivas nos calçados
e artefatos de couro.
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8.5 Barreiras Tarifárias ao Comércio Internacional de Couros e Calçados
Mesmo não sendo as barreiras tarifárias objeto deste trabalho, como elas ainda são
freqüentes no setor coureiro-calçadista, optou-se descrevê-las brevemente nesse
subitem.
Segundo Fernandes (2004), por conta de sua capacidade instalada, o Brasil apresenta
vantagens competitivas no mercado internacional de couros. O que se discute no setor
são adoções de medidas protecionistas empregadas pelos grandes concorrentes, como
China, Itália, Rússia, Índia e Argentina, que proíbem a saída de seu couro wet-blue via
a aplicação de alíquotas de exportação ou estabelecendo cotas de retenção. Desta
forma, asseguram acesso à matéria-prima de forma a agregar valor à produção,
industrializando calçados, móveis e outros artigos que adicionam valor à cadeia. Além
disso, Itália e China sobretaxam as importações de produtos acabados. Já as
importações de matérias-prima brasileira para esses e outros países produtores não
sofrem taxação. Desta forma, o couro wet-blue, cuja atividade mais gera poluentes e
possibilidades de contaminação ambiental são realizadas no Brasil, acabam
abastecendo a indústria de transformação destes países, nossos grandes concorrentes
no mercado internacional.
Para Campos (2006) é importante a permanência do imposto de exportação sobre o
couro wet-blue. O tributo introduz isonomia nas condições de competitividade entre os
produtos que absorvem menor grau de industrialização em seu processamento e
aqueles que exigem um maior número de etapas manufatureiras até chegar à sua fase
final (couro acabado). A manutenção do imposto justifica-se ainda em termos de defesa
da competitividade do setor frente a concorrentes internacionais. O imposto de
exportação de 9% vigorou de 2000 a 2003, quando passou a 7%. Depois, foi
prorrogado por mais um ano, para, então, ser reduzido para 4% em 2005 e 0% em
2006. Cedendo às pressões das entidades representativas do setor, essa programação
foi revista, sendo mantida a alíquota de 7% em 2005, posteriormente prorrogada até
dezembro de 2006.
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Os números da balança comercial do couro podem ser conferidos nos dados
disponibilizados pelo MDIC. Referente ao mercado de couros em 2003, o Brasil
exportou o equivalente a US$ 1.062.003 milhões. Deste total 29,4% tiveram como
destino à Itália. Em 2º lugar aparece Hong Kong com 16,2%, a China em 3º com 11% e
os EUA em 4º com 8,9%. Já as importações tiveram como origem 40% do mercado
argentino, 9,2% do Uruguai e 6,9% tanto da Itália como dos EUA. O volume importado
foi de US$ 133.761 milhões, ou seja, houve um superávit comercial de US$ 928.242
milhões naquele ano.
Já no segmento calçadista, recentemente a UE impôs barreiras tarifárias sobre as
importações para os calçados de couro provenientes da China e Vietnã. A decisão
contra o dumping dos dois países é valida por dois anos e foi aprovada pela maioria
dos 25 países que compõem o bloco. A partir de 07/10/06 passam a valer tarifas de
16,5% para os calçados chineses e de 10% para os vietnamitas. A imposição de
barreiras tarifárias é uma questão que, tradicionalmente, divide o bloco. Os países com
indústria produtora de calçados, como Espanha, Itália e Portugal, eram os mais
interessados em estabelecer uma tarifa fixa, pois se dizem afetados pela concorrência
desleal dos asiáticos. Já os nórdicos, principalmente Alemanha e Reino Unido, se
opunham, temendo prejuízos às empresas de distribuição. Essa posição é
fundamentada no fato de que comerciantes e empresas desses países transferiram
suas produções justamente para China e Vietnã (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
INDÚSTRIAS DE CALÇADOS, 2006b)
Após essa decisão, o setor espera frear a enxurrada de produtos desses países. Em
2005, 1,25 bilhão de pares de calçados da China foram exportados para o mercado
europeu, representando a metade do consumo regional. O Vietnã exportou 165 milhões
de pares. Entre 2001 e 2005, a exportação de calçados de couro da China para a UE
aumentaram 1.000%; do Vietnã, 95%. O preço médio caiu 28%. Os europeus
argumentam

que,

no

mesmo

período,

a

produção

correspondendo ao fechamento de 40 mil postos de trabalho.

comunitária

caiu

30%,
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Para Batista (2006), do Sindicato das Industrias Calçadistas de Franca-SP, a tarifa
ainda é a principal barreira para o setor calçadista. Alguns países fixam uma cota anual
de pares de calçados a serem importados do Brasil; acima dessa cota, há a incidência
de uma tarifa alfandegária elevada, que no México, por exemplo, chega a atingir 30%.
Já o Canadá apresenta além da tarifa, cotas de exportação. O Japão tem definido a
quantidade de pares permitidas para entrar no país (2 milhões/ano). Na Argentina, além
da imposição de cotas, há o embate regional do Mercosul, o que freqüentemente gera
problemas as exportações brasileiras àquele país.
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8.6 Resultados do Workshop (Brainwriting)
Para “validar” os resultados obtidos nas etapas anteriores, assim como agregar novas
informações sobre barreiras técnicas que afetam o setor coureiro-calçadista, foi
realizado em 16 de novembro de 2006 um workshop com a participação de
representantes das seguintes instituições: MDIC, IBETeC, Inmetro, IPT Franca, Senai
Calçados de Novo Hamburgo - RS, UFRGS, ABQTIC, Assintecal, Sindifranca e CIESP.
A metodologia de trabalho adotada no evento foi a do brainwriting.
No evento, foi possível levantar medidas ou ações que poderão ser acompanhadas ou
implementadas pelos órgãos governamentais e aprovadas pelas entidades de classe,
em benefício do setor coureiro-calçadista como um todo.
Os participantes do brainwriting são especialistas e profissionais, que em sua maioria
conhecem bem o setor de couros e calçados. O texto que segue representa a coletânea
de idéias geradas. Elas foram parcialmente reescritas para melhorar a apresentação,
porém, procurou-se preservar as suas essências. A seguir, elas são apresentadas em
dois subitens - constatações e recomendações - visando uma melhor compreensão dos
pontos enfatizados pelos participantes. O Anexo H apresenta o material distribuído aos
participantes como também as questões debatidas durante o evento.
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8.6.1 Constatações
As constatações registradas no brainwriting foram subdivididas em quatro grupos, quais
sejam:
a) Impactos gerados pelas barreiras técnicas ao setor coureiro-calçadista;
b) Fabricantes e fornecedores de insumos químicos e usos inapropriados desses
produtos;
c) Elementos fundamentais para a superação das barreiras técnicas: produção de
calçados ecológicos, rótulos ambientais e qualidade dos produtos ofertados;
d) Capacitação e infra-estrutura laboratorial.

a) Impactos gerados pelas barreiras técnicas ao setor coureiro-calçadista
Constatou-se que a principal barreira técnica atual à importação de couros e calçados
brasileiros é o Cr VI, mas já se observa também preocupações crescentes com outros
metais pesados, tais como: chumbo, cádmio, arsênio etc. Recentemente foram
registradas notificações relacionadas à presença de cádmio e bário em solados e saltos
produzidos por empresas nacionais.
Atualmente, as empresas do setor coureiro-calçadista continuam enviando as amostras
para laboratórios internacionais, uma vez que os principais laboratórios nacionais
ofertantes de análises químicas ainda não estão totalmente capacitados para atender
completamente as demandas oriundas das diretivas. Os principais laboratórios
internacionais (TÜV Rheiland da Alemanha e SATRA da Inglaterra), em geral, cobram
muito caro por esses serviços técnicos especializados e como os custos são
internalizados pelas empresas, eles têm um impacto direto nos custos totais de
produção do setor. Isso ocorre devido a dois fatores preponderantes:
i.

as tradings que importam couros e calçados nacionais exigem que os fornecedores
efetuem controles de qualidade em conformidade com os limites de tolerância às
substâncias nocivas (oriundas do curtimento do couro), estabelecidos por
regulamentos técnicos contidos em diretivas;
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ii.

corporações e grandes empresas como Adidas, Nike, Reebok e Ralph Lauren
também estão elaborando e impondo exigências de natureza técnica cada vez mais
rigorosas aos seus fornecedores de insumos ou de produtos acabados, de modo a
garantir ao usuário final que o produto seja ambientalmente correto. Como os
produtos que essas corporações ofertam são de elevado valor agregado, é possível
que algumas das exigências por elas impostas sejam até mais restritivas que as
impostas pela CEE e EUA. As exigências de natureza química, segundo normas
internacionalmente aceitas, funcionam para a alta direção das grandes importadoras
como garantia de que os produtos que comercializam não oferecem riscos aos
consumidores. Algumas dessas empresas têm adotado a estratégia de substituição
de fornecedores para garantir a qualidade dos produtos exportados.
Assim sendo, pode-se afirmar que os impactos das barreiras efetivas atuais são
prioritariamente de natureza econômica. No entanto, como prevê-se um aumento do
número dessas barreiras, bem como do grau de restrição das já existentes, há
expectativas de que o mercado internacional imporá uma seleção das empresas
exportadoras, de modo que somente as mais estruturadas sobreviverão.
Um fato marcante é que ainda não existe uma preocupação generalizada por parte dos
empresários do setor em relação os impactos das barreiras técnicas atuais (Cr VI,
corantes azóicos, formaldeído, tetraclorofenol, pentaclorofenol etc.). No Rio Grande do
Sul já foram registrados casos de devolução de lotes de calçados exportados para a
Alemanha, devido à presença de Cr VI acima dos limites tolerados e alguns curtumes
paulistas vêm recebendo notificações de importadores de couro acabado sobre a
presença de Cr VI, acima dos teores permitidos. Esses problemas dão indicações de
que os produtores nacionais de couros precisam se preocupar seriamente com o
cumprimento das crescentes exigências ambientais, sob pena de perderem suas
matérias-primas (peles) no curto e médio prazo, justamente pelo fato de não
conseguirem processá-las adequadamente. Além disso, corre-se o risco dessas peles
serem exportadas e retornarem ao País, em seguida, como calçados de alto valor
agregado, acessível apenas a uma pequena parcela da população.
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Como modelo de gestão a ser seguido no País, citou-se o pólo calçadista infantil de
Birigui, pois há 20 anos o mesmo não era organizado, e hoje, serve de exemplo para os
demais pólos produtores de couros e calçados do País.

b) Fabricantes e fornecedores de insumos químicos e usos inapropriados desses
produtos
Uma questão-chave apontada no brainwriting para se reduzir a presença de
substâncias restritivas está na escolha do fornecedor de insumos químicos. Alguns
insumos contêm aminas aromáticas (algumas de uso restrito) e traços de formaldeídos
e corantes azóicos. Todos esses compostos, conjuntamente, no processo de curtimento
de couros podem resultar na formação de outras substâncias restritivas. A presença de
Cr VI, por exemplo, pode ser oriunda da combinação de alguns compostos de uso
restrito com o cromo no processo de curtimento, embora o assunto ainda seja polêmico
entre especialistas do setor.
Alguns produtos como o tetraclorofenol e o pentaclorofenol já foram banidos nos países
desenvolvidos e no Brasil há uma séria restrição à sua utilização. No entanto, existe a
possibilidade de que alguns insumos de uso restrito sejam adquiridos irregularmente no
mercado negro e continuem sendo utilizados irregularmente no curtimento de couros.
Aventa-se a possibilidade de que, em alguns casos, o pentaclorofenol possa ter origem
na madeira dos fulões (originalmente tratada com este produto), onde os couros foram
beneficiados.
Embora as barreiras técnicas representem um alerta em relação à presença dessas
substâncias restritivas, o brainwriting revelou que o setor ainda não adquiriu a devida
maturidade para promover uma discussão séria sobre a utilização de determinados
produtos e o controle de processos de maneira efetiva, com vistas a prevenir a
formação de substâncias restritivas. O mesmo acontece em relação à necessidade de
aperfeiçoamento da tecnologia de fabricação de insumos novos ou diferenciados para o
curtimento de couros. O enfrentamento desses desafios, no entanto, se faz necessário
em função dos impactos que as barreiras técnicas já representam ao comércio
internacional de couros e calçados nacionais.
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c) Elementos fundamentais para a superação de barreiras técnicas: produção de
calçados ecológicos, rótulos ambientais e qualidade dos produtos ofertados
Atualmente, as exigências contidas nas normas e regulamentos técnicos das diretivas
européias vão além do produto acabado, ou seja, têm implicações que se rebatem em
todo o processo de produção dos couros aos longo da cadeia produtiva. Destaque-se
que a diretiva européia de 18/03/02 (Decisão 1999/179/CE) que estabeleceu o selo
ecológico ao calçado, aborda uma série de critérios relativos à disposição adequada
dos resíduos sólidos e tratamento de efluentes líquidos, em função da grande
quantidade de substâncias químicas empregadas no beneficiamento do couro.
As pressões do mercado internacional decorrentes desta diretiva, por um lado, têm sido
benéficas, pois as indústrias nacionais de couros e artefatos já começam dar respostas
e soluções às preocupações ambientais crescentes, implementando melhorias
contínuas nos processos de produção, selecionando melhor os seus fornecedores de
insumos e, também, criando estratégias de marketing sobre produtos e processos
ecológicos.
No brainwriting comentou-se sobre a possibilidade de a indústria nacional desenvolver
processos e produtos que futuramente venham atender às exigências impostas pelas
diretivas - e que se traduzem em barreiras técnicas -, possibilitando, desta forma, a
certificação compulsória ou voluntária e a ampliação do mercado. Comentou-se
também que esta seria uma forma do País buscar a diferenciação dos seus produtos
(couros e calçados) em relação aos concorrentes asiáticos, via a introdução de
tecnologias mais limpas, fator que ajudaria a melhorar a imagem dos produtos
nacionais no exterior, tornando-os mais competitivos no cenário internacional.
Uma observação adicional apontada no brainwriting foi de que a qualidade dos
calçados exportados, particularmente daqueles rotulados como "ecologicamente
corretos", deverá ser acompanhada com rigor em função do aumento da
conscientização ambiental em nível mundial.
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d) Capacitação e infra-estrutura laboratorial
Em relação à capacitação e infra-estrutura laboratorial é importante destacar que:
i.

A maioria das normas e regulamentos que impõem restrições à comercialização de
couros e calçados requer prova de cumprimento por meio de avaliação de
conformidade, incluindo a certificação;

ii.

As análises químicas impostas pelas diretivas européias demandam pesquisa, mãode-obra qualificada e equipamentos de última geração, resultando em custos
elevados para o efetivo atendimento do setor produtivo; atualmente há uma
dificuldade para analisar produtos devido à falta de laboratórios qualificados e
aparelhados para análises relacionadas às substâncias restritivas e aos altos custos
dos ensaios no exterior;

iii.

A infra-estrutura existente nos laboratórios nacionais para o atendimento das
demandas por análises químicas impostas pelas diretivas européias ainda não é a
ideal;

iv.

Uma preocupação atual refere-se à necessidade de estabelecimento de
normalização com qualidade e conformidade aos padrões internacionais. É
importante enfatizar que as normas técnicas precisam chegar até as empresas
como referências para testes de conformidade para que os empresários não as
encarem como apenas obrigações e gastos desnecessários;

v.

Redes de laboratórios qualificados precisam ser criadas no País. Lições
interessantes sobre a implantação dessas redes podem ser aprendidas com a
experiência européia, a partir da união de laboratórios químicos da Itália, Espanha e
Alemanha, para estudar métodos analíticos e o controle da formação de Cr VI.
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8.6.2 Recomendações
As recomendações apresentadas neste item foram apontadas de forma genérica para
todo o setor coureiro-calçadista, tendo como “pano de fundo” os problemas
relacionados às barreiras técnicas.
Qualidade de produto e processo / Normas
i.

É necessário desenvolver produtos de qualidade e usá-los adequadamente para
evitar a formação de Cr VI em função da presença de agentes oxidantes;

ii.

Mudanças nas relações comerciais entre fabricantes - fornecedores - compradores
são necessárias para que o País aprenda a fabricar sem substâncias restritivas;

iii.

Necessidade de equiparar as normas brasileiras de produção às normas
internacionais, visando reduzir a distância entre os produtos, tanto do ponto de vista
técnico como de competitividade.

Disseminação de informações relativas a conhecimentos, tecnologias, produtos
de uso restrito e barreiras técnicas
i.

Divulgação

de

informações

sobre

barreiras

técnicas,

junto

às

empresas

exportadoras (pequenas ou de grande porte) via seminários, cartilhas, internet etc.;
ii.

Acompanhamento das novas barreiras técnicas publicadas no Comitê de Barreiras
Técnicas da OMC e utilização do serviço do Inmetro denominado “Alerta
Exportador!”;

iii.

Os fornecedores de insumos químicos devem ter um papel importante na divulgação
dos conhecimentos e das tecnologias relacionadas à fabricação dos produtos
utilizados no curtimento do couro.
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Desafios às universidades, centros de pesquisa, associações de classe e
sindicatos
i.

Realização de eventos técnicos e científicos acessíveis para profissionais que atuam
nos vários elos da cadeia produtiva;

ii.

Necessidade do setor coureiro-calçadista empregar profissionais qualificados
egressos de cursos superiores (engenheiros) com vistas a realizar os processos
com maior eficiência, respeito ao meio ambiente e maior produtividade; destaque-se
que esta indústria, como qualquer outra, também deve ter pessoal diplomado, de
nível superior, entre seus funcionários;

iii.

Numa perspectiva de cenário futuro ideal, as universidades deveriam formar
profissionais mais preparados para atuar no atendimento das demandas
emergentes do mercado internacional;

iv.

Incluir o assunto barreiras técnicas ao comércio internacional de couros e calçados
no conteúdo programático de cursos técnicos;

v.

União dos diferentes centros de tecnologia e das entidades de classe em torno de
alguns objetivos comuns como, por exemplo: (i) implantação de um programa
nacional de comparação interlaboratorial; e (ii) realização de um trabalho integrado
na cadeia de valor usando entidades de classe e empresas de forma integrada;

vi.

Articulação dos principais stakeholders do setor coureiro-calçadista com o governo
(envolvendo, neste caso, os institutos de pesquisa) e as universidades, com vistas à
busca de soluções conjuntas para o incremento da qualidade dos couros e calçados
brasileiros destinados à exportação, como por exemplo, a otimização da alocação
de recursos públicos;

vii.

Comunicação transparente entre governos, associações de classe, sindicatos,
universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo (envolvendo os vários elos
da cadeia de couros e calçados) propiciando o entendimento dos direitos e deveres
dessas partes no que se refere às barreiras técnicas;

viii.

Disseminação de informações relativas a conhecimentos, tecnologias, produtos com
restrições de uso e barreiras técnicas, via:
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- levantamento e divulgação das informações sobre substâncias restritivas, bem
como de processos de produção limpos, ou seja, que não envolvem a
utilização de substâncias banidas ou que possam gerar substâncias restritivas
ao longo do processo produtivo;
- as universidades, os centros tecnológicos, as organizações do setor, além dos
grandes fornecedores de insumos químicos, terão papel fundamental na
divulgação de conhecimentos / tecnologias especialmente para as empresas
de pequeno porte, de tal maneira que estas também tenham condições de
fabricar produtos que atendam as exigências traduzidas em barreiras técnicas.
Estratégias de Governo
•
i.

Marketing

aumento da consciência sobre a qualidade dos calçados brasileiros em nível
mundial, via às novas restrições internacionais, melhorando a imagem dos produtos
nacionais; a isso também deverá ser agregado conceitos de design e marca;

ii.

o País precisa demonstrar a sua capacidade de ação nos fóruns internacionais,
frente aos entraves impostos pela legislação e a competição. Em relação a este
assunto, foi comentado que “sabemos vender bem o morango, porém, não sabemos
vender o morango com chantili”;

iii.

o Brasil tomou a dianteira na elaboração de normas técnicas, porém, ainda é
necessário conquistar a credibilidade de nossos centros tecnológicos no exterior. A
China e a Índia já partiram para a ação, instalando laboratórios Satra, reconhecidos
internacionalmente para garantir a credibilidade da produção exportada de couros e
calçados;

iv.

divulgar os laboratórios do IBETeC e das Escolas Senai no exterior e apoiar projetos
nessas instituições visando fortalecer a credibilidade das análises e ensaios que
realizam.
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•
i.

Apoio à Pesquisa

incentivo à pesquisa em couros e calçados nas universidades, bem como à
formação de mão-de-obra especializada;

ii.

incentivo à produção de couros e calçados ecologicamente corretos, acompanhado
de apoio à certificação voluntária desses produtos pelas empresas; tais medidas
impulsionarão o desenvolvimento tecnológico do setor;

iii.

incentivo à pesquisa aplicada com vistas à busca de soluções menos poluentes
visando à superação das barreiras técnicas atualmente existentes;

iv.

lançamento de edital TIB para capacitação laboratorial, envolvendo aquisição de
equipamentos e realização de treinamentos visando o atendimento completo das
demandas de análises químicas relacionadas às barreiras técnicas, impostas pelas
medidas restritivas atuais. Adicionalmente, esses editais também deveriam
contemplar apoio financeiro para pesquisas das causas das contaminações no
processo produtivo e a origem das substâncias nocivas, assim como foi feito na
Europa com o projeto Chrom6less entre 2003 e 2005.
•

i.

Outras

Investimentos em capacitação laboratorial visando incorporação de tecnologias de
ponta para realizar as análises de substâncias restritivas e adequar a produção
nacional às exigências internacionais; além disso, precisa também implantar
sistemas de boas práticas laboratoriais da OCDE;

ii.

apoio a missões de treinamento de técnicos qualificados no exterior, a fim de
conhecer suas técnicas analíticas com o intuito de melhor entender as restrições de
importação;

iii.

estabelecimento do acordo de reconhecimento mútuo governo-governo nos moldes
do Mutual Laboratory Arrangement.

139

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procurou-se ao longo desta dissertação, caracterizar o mercado mundial coureiro
calçadista, abordar seus impactos ambientais e principalmente, empreender uma
análise das barreiras técnicas atuais e futuras adotadas pelos países compradores de
artefatos de couros e calçados nacionais. Pretende-se neste capítulo final fazer uma
reflexão acerca das restrições governamentais (legislações) quanto às substâncias
químicas presentes na composição final dos produtos, que já são observadas e têm
seus efeitos sentidos na indústria nacional.
Analisando o mercado de couros, verifica-se que devido às restrições sanitárias e
ambientais rigorosas impostas pela comunidade internacional, há tendência da
continuidade de migração de curtumes para países com menores exigências
ambientais, especialmente China e Índia. A estratégia adotada pelos países
desenvolvidos implica na continuidade da importação do couro na forma de matériaprima (estágio wet-blue), responsável por cerca de 85% da geração dos passivos
ambientais ao longo da cadeia produtiva.
A exportação de couros brasileiros contribui com os países desenvolvidos, pois 60%
dos couros exportados (primeiro semestre de 2006) foram couros wet-blue. Há a
necessidade de ação por parte dos órgãos governamentais, implementando políticas
públicas de incentivo a exportação de couros de valor agregado, via a taxação de
couros wet-blue, como acontece com os principais concorrentes mundiais. É a
oportunidade do país definir sua posição como um player de respeito no mercado
mundial, fortalecendo assim a economia e gerando empregos nos pólos produtores de
couros e calçados.
Além da taxação do wet-blue, outra alternativa viável para as exportações do produto
com alto valor agregado é a expansão do fornecimento de couros acabados para as
indústrias moveleira e automobilística. A propósito, é cada vez mais crescente a
implementação da gestão integrada no setor automobilístico, com a certificação das
normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000. Sabe-se que
veículos montados na Alemanha dispõem de estofamentos de couros curtidos sem
cromo, curtimento esse banido naquele país. Mesmo não havendo uma legislação
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pertinente na América latina, a Ford do Brasil adotou um programa para eliminar de
seus produtos as substâncias potencialmente nocivas à saúde e ao meio ambiente, até
mesmo estendendo essa medida aos seus fornecedores. Contudo, com a expansão
desses novos mercados, observa-se uma tendência da redução do fornecimento de
couros para a indústria calçadista (especialmente no mercado interno), sendo
substituídos por materiais sintéticos, com desempenho e aparência similar.
Já o mercado calçadista enfrenta um momento de dificuldade em função da taxa de
câmbio desfavorável e da expansão dos países asiáticos no comércio internacional.
Somente a China, responsável por cerca de 60% da produção mundial de calçados
(onze vezes maior que o Brasil) exporta atualmente 25 vezes mais que o Brasil.
Todavia, prevê-se uma estagnação das exportações chinesas a partir de 2009. A
explicação é baseada no expressivo crescimento da economia chinesa nos últimos
anos, o que poderá refletir no aumento do consumo interno chinês, abrindo espaço para
tradicionais exportadores de calçados, como Brasil, Vietnã e Índia. Contudo, a Índia
deverá ser o país que competirá com as exportações brasileiras nos próximos anos. O
reflexo dessa tendência é o deslocamento de técnicos brasileiros para impulsionar a
qualidade dos calçados naquele país.
Para sobrevivência da indústria calçadista, o Brasil deverá assegurar pelo menos 95%
do consumo interno de calçados, aumentando as exportações de produtos com marca
própria e design para todos os países do mundo, inclusive para o mercado asiático,
instalando escritórios locais na região, com ponto de venda e abastecimento, parcerias
objetivando a terceirização da mão-de-obra, além do licenciamento com fabricantes e
lojistas. Algumas empresas brasileiras começaram a fazer parcerias com a China,
importando calçados ou terceirizando sua produção, como é o caso da Azaléia, que
vende calçados com sua marca nos EUA, fabricados por uma empresa chinesa. Para o
mercado latino americano, as exportações brasileiras devem compreender entre 30 a
50% do consumo desses países, representando uma meta audaciosa. Para
exemplificar, no mercado chileno de 50 milhões pares / ano de calçados, as
exportações brasileiras não ultrapassam a marca de 10% do total consumido. Com a
Argentina, há o agravante do embate de fixação das cotas de exportação.
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As entrevistas com profissionais do setor em Franca - SP e no Rio Grande do Sul, além
do brainwriting, evidenciaram a necessidade de implementação de uma política de
gestão ambiental nas empresas do setor, visando minimizar impactos ambientais,
fortalecendo o país diante das preocupações com o aumento no nível de exigências
técnicas por parte dos importadores de couros e calçados, traduzidas nas diretivas
européias.
No contexto internacional, observa-se uma dependência das exportações nacionais
para os EUA, país que detém um mercado menos “maduro” em termos de
conscientização ambiental se comparado a UE e Japão. Enquanto não houver uma
alteração no nível de exigência por parte do mercado americano, não haverá maiores
impactos no setor coureiro-calçadista nacional. Todavia, na Europa, projeta-se um
rápido aumento quanto aos padrões ecológicos e preocupação com a saúde pública,
via a introdução de diretivas cada vez mais dinâmicas e o aumento do número de
proibição quanto às substâncias tóxicas. O setor deve encontrar soluções (pesquisas
técnicas para adequação), de médio prazo, para fazer frente a esse novo cenário.
Prevê-se que no prazo de 5 - 10 anos, não haverá maiores complicações quanto aos
EUA, porém, vislumbram-se dificuldades crescentes na UE. Os EUA valorizam mais o
custo e a UE produtos com alta qualidade e produzidos com reduzidos impactos
ambientais. Atualmente, a maior preocupação do setor quanto às substâncias restritivas
é a formação de Cr VI durante o processo produtivo, pois já foram registrados alguns
casos de devolução de lotes de calçados exportados para a Alemanha.
Foi detectada a necessidade das empresas do setor coureiro-calçadista inserirem a
variável ambiental na gestão dos seus processos produtivos. Os aspectos ambientais
são cada vez mais relevantes e terão maior influência no mercado internacional de
couros e calçados, sendo um fator competitivo importante, dado o aumento da
conscientização ambiental dos consumidores finais dos produtos, que tenderão a uma
maior disposição em pagar pela “qualidade ambiental” dos produtos e serviços.
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A necessidade de controle ambiental efetivo por parte dos curtumes e indústrias
calçadistas contribui como critério de seleção de fornecedores de insumos e matériasprimas. Espera-se um entendimento das relações comerciais entre fabricantesfornecedores-compradores. Essa mudança poderá levar a indústria nacional ao
desenvolvimento de equipamentos, processos e produtos, atendendo desta forma, às
exigências do mercado mundial. Assim, com a produção de materiais rotulados como
"ecologicamente corretos", o país poderá agregar valor aos seus produtos e aumentar o
grau de competitividade em comparação com os principais concorrentes. Não obstante,
cabe destacar que o delineamento de ações de planejamento ambiental consistente
com as perspectivas de desenvolvimento sustentável para os produtores de calçados e
outros artefatos de couro poderá contribuir para a consolidação da imagem dos pólos
coureiro-calçadistas nacionais, como ofertantes de produtos ecologicamente corretos,
requisito fundamental para exportação no contexto atual.
Para superar eventuais medidas de caráter protecionista imposta pelo mercado
internacional, é fundamental que o país aprenda a fabricar artigos sem a presença das
substâncias restritivas. Isso demandará um esforço concentrado em pesquisas, com
intenso envolvimento de instituições de ensino, centros tecnológicos e organizações do
setor, além da participação ativa dos fornecedores de insumos químicos, na sua
maioria, grandes empresas multinacionais. Importante ressaltar que essas instituições
terão papel fundamental na divulgação de novas tecnologias para as empresas de
pequeno porte, na sua grande maioria, empresas de origem familiar, de tal maneira que
estas também tenham condições de fabricar produtos que atendam as exigências
traduzidas em barreiras técnicas.
Destaca-se também desde a elaboração do “selo ecológico” na UE em 1992, e para os
calçados em 2002, um crescimento desse tipo de rotulagem ambiental, de adoção
voluntária, porém, com a intenção de defesa frente a outros mercados. Há a tendência
de estender essas exigências a produtos importados de outros continentes, levando
inclusive em consideração, a análise do ciclo de vida desses materiais.
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As entrevistas também serviram para evidenciar que as barreiras técnicas já estão
caracterizadas, todavia, não eram notadas em função do “peso” das barreiras tarifárias.
Com a diminuição das barreiras tarifárias, fruto das rodadas de negociações no âmbito
da OMC, o impacto das barreiras técnicas ao comércio no setor coureiro-calçadista
deverá aumentar. No plano mundial verifica-se que essas barreiras estão atreladas, em
sua maioria, às legislações de blocos econômicos ou de países, sobretudo, definidas
em regulamentos técnicos, apresentando-se sob a forma de diretivas, cujo cumprimento
é obrigatório. As diretivas dispõem de uma série de critérios quanto à limitação de
resíduos tóxicos e visa promover produtos mais duráveis, baseados em normas
internacionais, que geralmente definem métodos ou procedimentos analíticos para
avaliação da conformidade. As normas, por sua vez, são aprovadas por instituições
reconhecidas, porém, sua observância não é obrigatória. No Brasil e nos demais países
latino-americanos ainda não há uma legislação consistente, limitando o nível de
resíduos tóxicos nos artefatos de couros e calçados.
Uma questão que se coloca é a seguinte: como os mercados estão cada vez mais
globalizados e as medidas protecionistas aumentando, não deveria o Brasil também
adotar barreiras não-tarifárias à entrada desses produtos?
Para proteger o mercado interno dos produtos asiáticos, uma saída seria a imposição
de regulamentos técnicos por órgãos governamentais brasileiros, consistindo em uma
ação na tentativa de defesa da “invasão” desses produtos e enquadrar o país como
fornecedor de “produtos limpos”. Trata-se do caminho mais rápido, pois as normas
nacionais geralmente demandam tempo demasiadamente longo para discussão antes
de entrarem em vigor.
Cabe destacar que em função da inércia de “resposta” do Brasil diante das barreiras
técnicas especialmente quanto à presença das substâncias restritivas em couros e
calçados, pode-se afirmar que, neste quesito “o país foi reprovado”, pois as ações
efetivas para a eliminação dos seus efeitos ainda estão por acontecer. Verifica-se a
falta de preparo da sociedade brasileira, carente em cultura e capacidade de
assimilação de informações qualificadas. Todavia, mais uma questão pode ser
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colocada: o país está preparado para negociá-las adequadamente e continuar
assegurando a sua fatia de mercado de forma competitiva?
Para responder a mais essa questão, levantou-se nas entrevistas e “validou-se” no
brainwriting a necessidade de uma maior integração e união dos stakeholders
(empresas, entidades, institutos, fornecedores etc.) do setor para enfrentar a realidade
do mercado internacional atual, buscando a sinergia, fundamental para a reestruturação
do setor. Em termos de cenário futuro, o ideal seria que o Brasil fizesse um estudo
aprofundado das diretivas européias, visando participação, inclusive, no seu processo
de elaboração; desta forma, saber-se-ia efetivamente quais são os limites internacionais
estabelecidos para as substâncias restritivas; assim como, o país deveria se preparar
para questionar as barreiras técnicas com vieses protecionistas na OMC;
Do mesmo modo, para enfrentar as barreiras técnicas atuais e futuras, torna-se
necessário a introdução de profissionais capacitados nas empresas do setor,
participando no desenvolvimento de produtos diferenciados com a agregação de valor,
via introdução de marca e design, produção mais limpa e incorporação de elementos
ecológicos. Contudo, para difusão das barreiras técnicas pelo setor, torna-se importante
a divulgação de informações junto às empresas exportadoras (pequenas ou de grande
porte), via seminários, cartilhas, internet etc., além do acompanhamento das novas
barreiras técnicas publicadas no Comitê de Barreiras Técnicas da OMC e utilização do
serviço do Inmetro, denominado “Alerta Exportador!”.
O governo federal também deveria disponibilizar recursos financeiros para fomentar as
inovações relacionadas à produção ecologicamente correta de couros e calçados e à
superação de barreiras técnicas, relacionadas às substâncias restritivas. Como modelo
tem-se o projeto Chrom6less, financiado pela Comissão Européia e com a participação
de laboratórios da Alemanha, Itália e Espanha, que estudou a formação de Cr VI na
produção de couros.
Tecnologicamente, no que diz respeito ao conhecimento e possibilidade de lidar com
barreiras técnicas, o Brasil está à frente dos países asiáticos, o que confere aos
produtos nacionais uma melhor competitividade técnica na atualidade. O país precisa
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aproveitar melhor este know-how no desenvolvimento de novos produtos e inovar com
a introdução de novas tecnologias.
Outro ponto relevante deste estudo, apontado pelos entrevistados, é a falta de
laboratórios químicos credenciados por organismos reconhecidos no exterior para
executar as análises das substâncias restritivas em artefatos de couros e calçados,
além do desenvolvimento de técnicas laboratoriais que torne possível emitirem
certificados quanto à composição do produto, atendendo o requerido por clientes ou por
regulamentos ou normas de países importadores. Portanto, conclui-se que há a
necessidade de criação de laboratórios especializados em institutos com projeção
nacional, subsidiados com investimentos públicos e privados e respaldados por um
programa nacional de comparação interlaboratorial. Deve-se, porém, evitar a
concorrência entre os centros tecnológicos, o que acaba dificultando a formação das
redes interlaboratoriais.
Para finalizar, presume-se que em um futuro próximo, as barreiras técnicas poderão
trazer uma série de ganhos à cadeia produtiva como um todo, pois forçarão as
empresas nacionais a se “enquadrarem” em políticas ambientais e sociais, o que
poderá resultar em produtos de maior valor agregado e diferenciais em moda e
inovação tecnológica, tornando-os competitivos frente aos principais concorrentes do
momento, os asiáticos.
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ANEXO A
Laudo do laboratório chinês contestando o lote de couro brasileiro
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ANEXO B
PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA PELE EM COURO ACABADO
As informações contidas neste anexo foram baseadas nas publicações de Pacheco
(2005), Hoinacki, Moreira e Kiefer (1994) e Hoinacki (1989). Para esses autores, a
qualidade dos couros depende de fatores, que se iniciam com cuidados já durante a
criação dos rebanhos, como o controle de parasitas e formas adequadas de
confinamento e transporte dos animais. A partir do seu abate, deve-se evitar que as
peles degradem-se por ação de microorganismos, resultando em um processamento
eficiente e apresente couros de boa qualidade. Desta forma, são necessários um
manuseio, conservação e armazenamento adequado das peles. Quando o tempo entre
o abate e o seu processamento é curto (entre 3 a 4 horas), as peles podem aguardar
sem o pré-tratamento. Neste caso, são denominadas “verdes”. Todavia, quando
necessitam ser estocadas e / ou transportadas por um maior tempo, devem
incondicionalmente passar por um pré-tratamento para conservação. Em geral, esse
procedimento é realizado empilhando-se as peles, intercalando-se camadas de sal
entre as mesmas. Pode-se também, submeter às peles a uma imersão em salmoura,
antes do seu empilhamento em camadas. Nestas condições, poderão ser armazenadas
por meses até seu definitivo processamento. A Fotografia 11 mostra o recebimento de
peles salgadas em um curtume.

Fotografia 11- Recepção da matéria-prima - peles salgadas
Fonte: Pacheco, 2005
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Além do sal, podem-se usar inseticidas para afastar insetos e/ou biocidas como
auxiliares de conservação durante estoque e transporte. A seguir, são apresentados
resumidamente, as etapas de ribeira, curtimento e acabamento por quais passam as
peles dentro de um curtume.
1 RIBEIRA
Normalmente, as etapas de processo que envolve tratamentos químicos das peles
(conhecidos como “banhos”), são realizadas em equipamentos chamados fulões cilindros horizontais fechados - normalmente de madeira, dotados de dispositivos para
rotação em torno de seu eixo horizontal, com porta na superfície lateral para carga e
descarga das peles, bem como para adição dos produtos químicos. Na ribeira, as
etapas

em

fulões

são:

pré-remolho,

remolho,

depilação/caleiro,

lavagens,

descalcinação, purga, lavagem e píquel. A Fotografia 12 ilustra fulões típicos.

Fotografia 12 - Fulões e operários manuseando lote de couros
Fonte: Pacheco, 2005

O trabalho na ribeira principia com o remolho. A sua finalidade é repor a água perdida
na conservação e paralelamente, efetuar uma limpeza por lavagem. Após, submete-se
às peles a um pré descarne, visando à eliminação da carnaça (restos de carne e
gorduras aderidas ao carnal).Na seqüência, as peles são tratadas em um banho com
cal e sulfeto ou outros produtos, como aminas ou enzimas. Nessa etapa, denominada
de depilação-caleiro, o sistema epidérmico é destruído ou apenas é liberado das
camadas subjacentes constituintes da pele. Ao caleiro, segue-se a operação de
descarne, que consiste em submeter à zona do carnal à ação mecânica de descarne.
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Assim, eliminam-se os resíduos de gorduras e apêndices que ainda estiverem aderidos
à estrutura. Nesse estágio, as peles se apresentam praticamente limpas e a pele
depilada e caleirada recebe o nome de tripa. A Fotografia 13 ilustra essas peles.

Fotografia 13 - Vista da pele depilada e caleirada – Tripa
Fonte: Luna, 2005

Como de maneira geral no estado caleirado a pele apresenta uma espessura elevada,
as peles são, submetidas a uma divisão em duas camadas: a superior, lado externo das
peles, parte mais nobre, chamada “flor” e a inferior, lado interno, a “raspa”. Esta última
pode seguir processamento, como a flor, produzindo-se couros para aplicações
secundárias ou ser um sub-produto, normalmente vendido para terceiros. As camadas
flor e raspa são, em seguida, submetidas à lavagem com água visando eliminar a cal
que não está quimicamente combinada. A desencalagem, próxima etapa, visa
fundamentalmente à eliminação da cal que está quimicamente combinada e que não
pode ser eliminada por uma simples lavagem. Consegue-se essa eliminação graças ao
emprego de sais de alta reatividade com o cálcio, gerando-se produtos solúveis.
A etapa de purga constitui no refinamento da limpeza iniciado no remolho. São
utilizadas enzimas oriundas de pâncreas de animais. A próxima etapa é o píquel, cuja
função é condicionar a pele para o curtimento. Em sua composição mais simples,
consiste de uma solução salino-ácida, cujo objetivo é ajustar o pH da pele para o tipo
de curtente a ser empregado.
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2 CURTIMENTO
No curtimento, as peles adquirem estabilidade e recebem o nome de couro. Essa
estabilidade consiste na resistência à putrefação e à ação de microrganismos e
enzimas. Modifica-se acentuadamente a estabilidade da estrutura frente à água quente
ou até água fervente. Este último aspecto se constitui em teste empregado para
verificação do curtimento. De maneira geral, o curtimento envolve a reação de sais de
metais ou de extratos tanantes vegetais ou sintéticos com grupos reativos na estrutura
protéica, ou seja, com grupos terminais, tanto carboxílicos como amínicos, existentes
nas cadeias laterais da estrutura polipeptídica. Pode-se admitir que o curtimento ocorre
em duas etapas: inicial, que consiste na penetração (curtimento mineral) ou difusão
(curtimento vegetal), e final, cujo principio é a basificação (mineral) ou fixação (vegetal).
Na etapa inicial, se favorece a penetração dos princípios ativos pelo ajuste do pH das
peles e ajuste das concentrações das soluções com os agentes curtentes. Uma vez
ocorrida à difusão e a permeação da pele com os agentes curtentes, modificam-se os
fatores, de modo a dar condições de fixação aos agentes ativos que difundiram.
No curtimento mineral, o processo ao cromo ainda é o mais empregado, por conta do
curto tempo de processo e qualidade que confere aos artigos finais. Obtêm-se couros
de vasta aplicabilidade e versatilidade. Já o curtimento vegetal (taninos naturais) é
empregado na obtenção de couros industriais e solas. Atualmente, com o advento dos
materiais sintéticos na fabricação de solas, a operação de couro para este fim diminuiu
significativamente. A Fotografia 14 representa o couro curtido ao cromo (wet-blue).

Fotografia 14 – Couros tipo wet-blue empilhados
Fonte: do autor
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3 ACABAMENTO
É subdividido em três etapas: acabamento molhado, pré-acabamento e acabamento
propriamente dito.
3.1 ACABAMENTO MOLHADO
Inicia-se com o enxugamento do wet-blue, (eliminação do excesso de água visando
facilitar o rebaixamento). Após, os couros permanecem em repouso até que a estrutura
readquira as condições normais e na seqüência procede-se ao rebaixamento,
executada em máquina de rebaixar. Nessa operação ajusta-se a espessura do couro.
Importante frisar que o couro “ganha” espessura na etapa de recurtimento com a adição
de taninos vegetais (couros com espessura final 16/18 mm (calçados), rebaixa-se na
espessura de 15/17 mm). Muitas vezes, em se tratando de couro wet-blue, é efetuada
uma lavagem ácida para eliminar depósitos de sais curtentes na superfície, evitando
manchas posteriores. A Fotografia 15 ilustra uma rebaixadeira.

Fotografia 15- Rebaixadeira para ajuste de espessura em couros wet-blue
Fonte: Pacheco, 2005

A seguir, é efetuada a neutralização ou desacidulação, que visa ajustar o pH do couro
de acordo com o artigo desejado (como exemplo, soleta ou napa estofamento exige um
pH mais alto para melhorar a penetração dos óleos de engraxe) e abrandar sua carga
catiônica. Tal ação é necessária para que haja compatibilidade entre a carga do
substrato (couro) e os agentes com carga aniônica, tais como recurtentes, corantes e
agentes de engraxe. A desacidulação é executada com o emprego de sais de ácidos
fracos, como sais de ácidos carboxílicos e sais derivados do ácido carbônico. O
recurtimento é executado em continuação à etapa de neutralização ou antecedendo-a.
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Com o recurtimento, define-se parte das características físico-mecânicas, como maciez,
elasticidade, enchimento, toque, tamanho do poro da flor, etc. Há à disposição do
curtidor, inúmeros produtos usados como recurtentes. Dentre eles, sais de alumínio,
zircônio, cromo, glutaraldeído, etc, assim como os extratos tanantes naturais e os
naturais modificados, além dos produtos sintéticos, dentre eles os taninos e as resinas.
A próxima etapa é o tingimento, cuja finalidade é incrementar o aspecto e dar cor aos
couros. Nesse processo, são usados corantes que apresentam características de
possuir cor e se fixar ao substrato. O engraxe, na maioria das vezes, segue a etapa de
tingimento. São utilizados óleos na forma de emulsões aquosas que, em última análise,
consistem na dispersão de minúsculas gotículas de óleo em água. O engraxe influi
acentuadamente em algumas características, tais como a resistência à tração e a
impermeabilidade, maciez, flexibilidade, toque e elasticidade do couro. Para a execução
do engraxe existem, à disposição, inúmeros óleos, sejam os naturais, naturais
transformados ou sintéticos. De maneira geral, no engraxe, são usadas misturas de
óleos, visando a obter os efeitos desejados.
3.2. PRÉ-ACABAMENTO
O pré-acabamento visa eliminar a água por ação mecânica e por secagem, sendo ainda
executadas, operações mecânicas visando oferecer características adicionais, além de
prepará-lo para a etapa final do acabamento.
A primeira fase do pré-acabamento consiste em submeter o couro a uma operação
mecânica executada na máquina de enxugar. Antes de serem levados à secagem, os
couros são submetidos a uma operação de estiramento e enxugamento, objetivando
abrir e alisar o couro, eliminando assim, o excesso de água. Após essa etapa, os
couros, que apresentavam em torno de 60% de água, terão diminuído a umidade para
50-55%. A secagem reduz esse teor de água para valores em torno de 18%. Em
sistemas modernos, a secagem é executada com couros em estado estirado.
Após o ajuste da umidade e de acordo com o sistema de secagem adotado, os couros
são submetidos a um condicionamento, que consiste na reposição da água para atingir
a percentagem adequada que permita a execução da operação mecânica de
amaciamento, sem afetar às fibras e o sistema fibroso do couro.
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Corrigido a quantidade de água adequada para ser processado, o couro é submetido a
um amaciamento em máquinas que estiram as fibras e a estrutura, proporcionando uma
certa maciez.
Com a eliminação da água, pode ocorrer durante a secagem, um encolhimento da
estrutura e um leve enrugamento da superfície. Esse fato reflete-se na aspereza
constatada no toque da flor. Com o amaciamento, ocorre a eliminação do enrugamento
superficial, melhorando acentuadamente o toque. Já amaciado, o couro é submetido a
uma secagem final. Em etapa posterior, dependendo do tipo de couro, é submetido ao
lixamento, cujo pó gerado, é eliminado em máquina de desempoar. O couro estará em
condições de receber o acabamento.
3.3 ACABAMENTO PROPRIAMENTE DITO
O acabamento constitui a última etapa do processamento. Aplica-se com pistolas ou
equipamento especial sobre a flor do couro. As composições de acabamento
apresentam resinas como principais constituintes. As resinas podem ser de diferentes
tipos e origens. O acabamento, em geral, deve atender a uma série de exigências no
que concerne ao seu desempenho quando da utilização do couro. Tais exigências
compreendem a resistência à fricção a seco e a úmido e a aderência. A finalidade
primordial do acabamento é a de melhorar o aspecto e servir, ao mesmo tempo, como
proteção para o couro. A Fotografia 16 mostra uma máquina que aplica de produtos
químicos à superfície dos couros durante o acabamento.

Fotografia 16 - Aplicação de produtos químicos à superfície dos couros
Fonte: Pacheco, 2005
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ANEXO C
Lista Aminas Aromáticas Proibidas
Não devem ser utilizados corantes azóicos que se possam decompor seguintes aminas:
4-aminobifenilo (CAS 92-67-1)
benzidina (CAS 92-87-5)
4-cloro-o-toluidina (CAS 95-69-2)
2-naftilamina (CAS 91-59-8)
o-aminoazotolueno (CAS 97-56-3)
2-amino-4-nitrotolueno (CAS 99-55-8)
p-cloroanilina (CAS 106-47-8)
2,4-diaminoanisol (CAS 615-05-4)
4,4'-diaminodifenilmetano (CAS 101-77-9)
3,3'-diclorobenzidina (CAS 91-94-1)
3,3'-dimetoxibenzidina (CAS 119-90-4)
3,3'-dimetilbenzidina (CAS 119-93-7)
3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetano (CAS 838-88-0)
p-cresidina (CAS 120-71-8)
4,4'-metileno-bis-(2-cloroanilina) (CAS 101-14-4)
4,4'-oxidianilina (CAS 101-80-4)
4,4'-tiodianilina (CAS 139-65-1)
o-toluidina (CAS 95-53-4)
2,4-diaminotolueno (CAS 95-80-7)
2,4,5-trimetilanilina (CAS 137-17-7)
4-aminoazobenzeno (CAS 60-09-3)
o-anisidina (CAS 90-04-0)
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ANEXO D
N-Nitrosaminas que não devem conter na borracha
N-Nitrosodimetilamina (NDMA)
N-Nitrosodietilamina (NDEA)
N-Nitrosodipropilamina (NDPA)
N-Nitrosodibutilamina (NDBA)
N-Nitrosopiperidina (NPIP)
N-Nitrosopirrolidina (NPYR)
N-Nitrosomorfolina (NMOR)
N-Nitroso-N-metil-N-fenilamina (NMPhA)
N-Nitroso-N-etil-N-fenilamina (NEPhA)

163

ANEXO E
Sinopse dos entrevistados

TÜV Rheinland Brasil
O Grupo TÜV Rheinland é um dos maiores organismos do mundo de certificação de
produtos, sistemas de gestão, processos e serviços. A missão do grupo é garantir que a
qualidade e a segurança serão rigorosamente asseguradas e os riscos gerados pela
tecnologia, minimizados em prol da proteção das pessoas e do meio-ambiente. Como
entidade sem fins lucrativos, o Grupo TÜV Rheinland atua de forma independente e
isenta, o que significa responsabilidade com os consumidores e a sociedade. A TÜV
Rheinland Brasil foi fundada em junho de 2000.
Rockport do Brasil Com. Serv. Part. Ltda
Na época em que foi concedida a entrevista, a Rockport era a empresa responsável
pela exportação de calçados das marcas Reebok e Ralph Lauren para o mercado
europeu e americano. Após novo contato, em outubro de 2006 visando à participação
da empresa no workshop, descobriu-se que a empresa havia fechado em função da
crise envolvendo a taxa de câmbio desfavorável para a exportação de artigos
brasileiros.
Fundação de Ciência e Tecnologia - Cientec
O CIENTEC é uma Instituição vinculada à Secretaria da Ciência e Tecnologia do
Estado do Rio Grande do Sul, que atua há 62 anos em pesquisa, desenvolvimento,
inovação e prestação de serviços tecnológicos nas seguintes áreas: Construção Civil,
Alimentos, Química, Engenharia de Processos, Geotecnia, Metal-Mecânica, EletroEletrônica e Incubação de Empresas de Base Tecnológica, contando com,
aproximadamente, 300 profissionais. Tem como missão promover o desenvolvimento
da sociedade através de ações em tecnologia industrial básica, pesquisa e inovação
tecnológica. Com os projetos de pesquisa e desenvolvimento estuda e cria novos
processos e produtos que sejam de interesse da sociedade e das industrias,
contribuindo com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do país.
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Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro Calçados e Artefatos - IBTeC
O IBTeC, anteriormente designado CTCCA, é uma entidade de direito privado, sem fins
lucrativos, localizada na cidade de Novo Hamburgo - RS/BR tem a visão de “ser gestor
da inteligência do sistema calçadista com visão holística de futuro”, e a missão de
“promover a eficácia coletiva do sistema calçadista”. Atua em parceria com as demais
entidades do setor, desenvolvendo atividades que materializem a sua visão e missão,
dentro dos princípios e valores definidos: postura, responsabilidade compartilhada,
tecnologia e vida, meio ambiente, pessoas e aprendizado.
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai Calçados-RS
O Centro Tecnológico do Calçado Senai iniciou suas atividades em 1946, com o
objetivo de atender as indústrias da região, quanto à necessidade de recursos humanos
capacitados para o processo produtivo. A necessidade de atualização, tanto nos
aspectos teóricos como da prática profissional, exigiram a implantação de um bem
equipado Laboratório Industrial de Fabricação de

Calçados, permitindo aos alunos

vivenciar as diversas fases da confecção de calçados, com a utilização de maquinaria
apropriada, bem como a implementação do Laboratório de Controle da Qualidade para
atender as indústrias da região do pólo calçadista do Rio dos Sinos.
Solados Amazonas
Localizada em Franca (SP), a maior unidade do Grupo Amazonas, com cerca de 1.100
funcionários que trabalham em 3 turnos, fabrica solados e saltos de borracha
vulcanizada e também placas compactas laqueadas, mais conhecidas pela marca
Colorplac. Esta unidade deu origem ao Grupo trazendo, nos anos 40, a tecnologia para
a fabricação de saltos de borracha vulcanizada, utilizando-se para isto a mesma
tecnologia para fabricação de pneus. Com o passar do tempo, a empresa foi buscando
e desenvolvendo tecnologia para fabricação de solados em outros materiais como PU e
TR, que deram origem a outras unidades industriais do Grupo Amazonas.
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Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT
Em 1894 um grupo de engenheiros fundou a Escola Politécnica de São Paulo visando
atender às crescentes demandas de ensaios de materiais de construção. Já em 1899,
um grupo de professores criou o Gabinete de Resistência de Materiais, que se tornaria
o núcleo básico do que viria a se constituir no Instituto de Pesquisas Tecnológicas.
Atualmente o IPT é ligado à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento
Econômico do Estado de São Paulo e situa-se numa área construída de 87.000 m² no
campus da Cidade Universitária, em São Paulo. Possui, também, laboratórios nas
cidades de Guarulhos e Franca - SP.
O Instituto cumpre seu objetivo atuando basicamente em quatro grandes áreas:
inovação, pesquisa e desenvolvimento; serviços tecnológicos; desenvolvimento e apoio
metrológico; informação e educação em tecnologia.
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ANEXO F
Carta Convite Enviada aos Entrevistados

IPT

Instituto de Pesquisas Tecnológicas

São Paulo, 20 de março de 2006.
Ref.: Observatório de Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo – OTI
Prezado senhor:
O OTI no Estado de São Paulo tem a função de coordenar e articular, no contexto do
Estado de São Paulo, mas irradiando as suas ações para o contexto nacional, os
agentes pertencentes ao sistema nacional e local de inovação no sentido de promover
e difundir sistematicamente a inovação tecnológica.
O objetivo do Observatório é aproximar os atores que têm papel de destaque na
promoção da inovação tecnológica (governo, empresas, universidades e instituições de
pesquisa) e, com o apoio deles, desenvolver estudos prospectivos (horizonte de 5 – 10
anos) em setores ou temas selecionados, com vistas a apoiar os processo de tomada
de decisão nos âmbitos privado e público. Na esfera pública, os estudos do OTI têm o
propósito de apoiar a formulação de políticas públicas em C,T&I.
Os estudos do OTI concentram-se geralmente em temas que envolvem
tecnologias nos quais o Estado de São Paulo precisa investir no curto e médio
prazo para que ele esteja preparado para competir no longo prazo. Esses estudos
são coordenados por pesquisadores da área de Economia do IPT e contam com o
apoio de profissionais de outras áreas / centros e, também, de especialistas
(consultores)

de

outras

instituições.

Envolvem

geralmente

diagnósticos

expeditos, mesas redondas e exercícios de brainwriting com participação de
diversos stakeholders do setor para troca de informações e validação de alguns
“achados” do estudo.
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Desde 2002 até o momento, o OTI já realizou nove estudos, abrangendo os seguintes
temas:
•

Álcool combustível (etanol);

•

Autopeças;

•

Telecomunicações;

•

Móveis;

•

Materiais de referência certificados em minérios de ferro e ligas ferrosas;

•

Análises químicas em meio ambiente, incluindo saúde e segurança no trabalho;

•

Aços revestidos, em fluxo contínuo, de zinco e suas ligas;

•

Equipamentos eletromédicos;

•

Barreiras técnicas ao comércio internacional de açúcar e álcool combustível;

•

Gás natural;

•

LED (Light Emiting Diode).

Para a edição de 2006 do OTI foram selecionados e aprovados pela Diretoria do IPT os
seguintes temas:
• Barreiras técnicas à exportação de couros e calçados;
• Roadmapping da cana de açúcar
As atividades previstas em cada projeto são as seguintes:
1. Identificação e seleção de temas para observação;
2. Formação e mobilização das equipes para observação dos temas selecionados;
3. Observação dos temas selecionados.
No caso de couros e calçados, a idéia é identificar as principais barreiras técnicas que afetam
ou que poderão afetar nos próximos anos o comércio internacional desses produtos, confirmálas com especialistas e stakeholders do setor e apontar estratégias para superá-las.
Barreira técnica é uma modalidade de barreira não-tarifária (BNT) relacionada ao
estabelecimento de normas e regulamentos técnicos (voluntários ou compulsórios), referente a
um produto ou a processo, que impede ou restringe o comércio internacional.
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OBSERVATÓRIO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PROJETO: BARREIRAS TÉCNICAS AO COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE COUROS E CALÇADOS
ROTEIRO PARA ENTREVISTA
Data:
Local:

1) Quais as barreiras técnicas ao comércio internacional de couros e calçados
brasileiros, no mercado europeu, americano e japonês?
Atual:
Tendências:

2) Como está a situação do mercado brasileiro para exportação de produtos de
couro e têxtil?
Atual:
Dificuldades e perdas por conta das barreiras técnicas:

3) Como será a certificação nos próximos anos dos produtos de couros e têxteis
para exportação?
4) O que você tem a dizer Sobre as Diretivas Européias e quais os seus impactos
nas exportações de couros e calçados nacionais?
5) Quais as principais preocupações relacionadas a agentes químicos. Cite os
agentes e quais os limites máximos permitidos.
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6) Quais os laboratórios que prestam serviços de análises químicas e para cada
um deles indicar:
Eficiência/qualidade das análises:
Métodos analíticos adotados:
7) Quais as principais dificuldades técnicas e de gestão enfrentadas pelos
laboratórios? (p.ex: atendimento aos limites de tolerância, relacionamento com o
meio externo).
8) Qual a demanda para análises químicas?
9) Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos demandantes de serviços
perante os laboratórios? (p. ex: preço, atendimento, prazo, qualidade).
Solução adotada:
Tendências:

10) Quais os principais impactos ambientais da indústria coureiro-calçadista?
11) Na sua avaliação, como deverão evoluir as Normas Brasileiras relativas a
calçados e luvas de segurança?

OBS: Faça outros comentários que julgar relevantes relacionados a barreiras
técnicas ao comércio internacional de couros e calçados.

Deslizantes

X

X

X X X X

X

X

X

0,1 mg/Kg

Ferro

Não pode conter

Chumbo

Não pode conter

Mercúrio

0,02 mg/Kg

Níquel

1,0 mg/Kg

Cobalto

1,0 mg/Kg

Cobre

25 mg/L

Monobutiltin

1,0 mg/Kg

Dibutiltin

1,0 mg/Kg

Tributiltin

Não pode conter

Tetraclorofenol

0,5 mg/Kg

Pentaclorofenol (PCP)

0,5 mg/Kg

o-Fenilfenol

50mg/Kg

Di (2-etilexil) ftalato (DCHC)

Não pode conter

Di-n-octil ftalato (DNOP)

Não pode conter

Di-isodecil ftalato (DIDP)

Não pode conter

Butil benzil ftalato (BBP)

Não pode conter

Dibutilftalato (DBP)

Não pode conter

Cloreto de Polivinil (PVC)

Não pode conter

Benzeno

Não pode conter

Pentacloroetano

Não pode conter

Fenol

Não pode conter

Tetraclorometano

Não pode conter

Tetracloroetano

Não pode conter

Tolueno

Não pode conter

Xileno

Não pode conter

Policlorodabifenila (PCB)

Não pode conter

Clorofluorcarbonados (CFC)

10.000 mg/Kg

Cloroalcanos

10.000 mg/Kg

Nonilfenol e derivados estoxilados

1.000 mg/Kg
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Máx. 100 mg/Kg

Cádmio

Solventes

Formaldeído Livre

Ftalatos Livres

Não pode conter

Fenóis

X

X

X X X

X X X X X
X X
X X
X X
X X
X X X

Não pode conter

Cromo VI

Organotin

X X X X X X
X X X X X X

X X X X X X

Não pode conter

Blue Colourant

Metais Solubilizados

X
X

X X X X X X X
X X
X

X X X
X X X

X X

X X
X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X

Não pode conter

Dispersão de Corantes

ANEXO G - Lista Produtos Químicos x Substâncias Restritivas

Ácido Sulfúrico

Ácido Fórmico

Ácido Oxálico

Recurtentes Minerais

Aminas

Enzimas de Depilação

Sulfeto de Sódio

Cal

Desencalantes

Purga

Alvejantes

Sulfato de Amônio

Cromo

Basificante

Tensoativos

Neutralizantes e Sais

Resinas

Taninos Naturais (Vegetais)

Taninos Sintéticos

Corantes/Anilina

Óleos

Filler

Fungicida

Caseínas

Pigmentos

Lacas

Solventes

Ceras

Reticulantes

Fonte: Clariant do Brasil, 2006

Formol

Corantes AZO
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ANEXO H
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MESA REDONDA / BRAINWRITING

BARREIRAS AO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE COUROS E
CALÇADOS: DESAFIOS PARA O ENFRENTAMENTO DAS BARREIRAS
TÉCNICAS ATUAIS E FUTURAS
16/11/06 – quinta feira (13:30h - 17:00h)
1 Objetivo da Mesa Redonda:
Apresentar brevemente e “validar” os resultados da primeira etapa da pesquisa e
levantar novas informações e percepções junto aos participantes sobre: (1) os impactos
futuros das barreiras técnicas no setor coureiro-calçadista; e (2) as ações que poderão
ser adotadas para reduzir os efeitos negativos desses impactos.
2 Brainwriting
2.1 Objetivos
•

Geração coletiva de idéias a partir de questões orientativas

•

Produção de uma lista de possibilidades de soluções a partir das quais podem
ser extraídas idéias promissoras

•

Incorporação de feelings e percepções em estudos prospectivos

•

Identificação do “ponto focal” para balizar decisões futuras importantes

2.2 Procedimentos
(i) Esclarecimentos iniciais
•

Apresentação de questões relacionadas ao assunto em análise

(ii) Criação23
•

23

Reflexão e resposta individual à questão utilizando palavras e expressões-chave

Nesta etapa geralmente efetuam-se vários “giros” das folhas de resposta entre os participantes para
propiciar que as primeiras idéias registradas sirvam como motivadoras de novas idéias entre eles.
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(iii) Apresentação das idéias
•

Leitura das idéias anotadas pelos participantes

•

Registro das idéias em flip-chart

(iv) Consolidação das idéias
•

Agrupamento em categorias ou blocos conforme relevância

3 Condução do Brainwriting
A seguir são apresentadas algumas constatações preliminares da primeira etapa da
pesquisa com o intuito de fornecer alguns inputs adicionais para o processo reflexivo do
brainwriting.
3.1 Constatações Preliminares
Parte I: Impactos das barreiras técnicas no setor coureiro-calçadista
•

Barreiras não-tarifárias de ordem técnica são medidas restritivas ao comércio
internacional relacionadas ao estabelecimento de normas e regulamentos
técnicos (voluntários ou compulsórios), referentes a um produto ou a processo.
Essas normas e regulamentos, também chamados de diretivas, têm relação com
padrões de qualidade e critérios ecológicos (rótulos) estabelecidos por países
importadores. Em algumas situações podem ter caráter protecionista, mas
geralmente têm como principais preocupações, à proteção ambiental e a
preservação da saúde dos consumidores.

•

A principal barreira técnica atual à importação de couros e calçados brasileiros é
o cromo hexavalente (Cr-VI), mas já se observa também preocupações
crescentes com outros metais pesados, tais como: chumbo, cádmio, arsênio etc.
Recentemente foram registradas notificações relacionadas à presença de cádmio
e bário em solados e saltos produzidos por empresas nacionais.

•

As tradings que importam couros e calçados nacionais exigem que os
fornecedores efetuem controle de qualidade em conformidade com os limites de
tolerância

às

substâncias

nocivas

(oriundas

do

curtimento

do

couro)

estabelecidos por normas e regulamentos técnicos que variam conforme o país
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de destino. As normas mais adotadas são DIN, ISO, ASTM e os laboratórios
mais citados são TÜV Rheiland da Alemanha e SATRA da Inglaterra. Como os
principais laboratórios brasileiros ofertantes de análises químicas ainda não
estão totalmente capacitados para atender completamente as demandas
oriundas das diretivas, as empresas do setor continuam enviando as amostras
para laboratórios internacionais que cobram muito caro por esses serviços
especializados. OBS: o custo de análise para cada modelo de calçado enviado a
TÜV Rheiland (incluindo transporte) gira em torno de € 700 (R$ 2.000,00).
•

Corporações e grandes empresas como Adidas, Nike, Reebok e Ralph Lauren
também estão elaborando e impondo exigências de natureza técnica (restrições
à presença de metais pesados, corantes azóicos etc.), cada vez mais rigorosas
aos seus fornecedores de insumos ou de produtos acabados, de modo a garantir
ao usuário final que o produto é ambientalmente correto. Além de exigências de
natureza química, outras de natureza físico-mecânicas, geralmente relacionadas
a solas e saltos de sapatos, também têm sido feitas. Como os produtos que
essas corporações ofertam são de elevado valor agregado, é possível que
algumas das exigências por elas impostas sejam até mais restritivas que as
impostas pela CEE e EUA. As exigências de natureza química, segundo normas
internacionalmente aceitas, funcionam para a alta direção das grandes
importadoras como garantia de que os produtos que comercializam não
oferecem riscos aos consumidores. Algumas dessas empresas têm adotado a
estratégia de substituição de fornecedores para garantir a qualidade dos
produtos exportados. Essas empresas, na prática, estão forçando um processo
“seleção de fornecedores”, onde somente os mais estruturados e capitalizados
sobreviverão.

•

Ainda não existe uma preocupação generalizada por parte dos empresários do
setor coureiro-calçadista brasileiro com os impactos das barreiras técnicas
efetivas (Cr-VI), apesar dos indícios de que o rol de substâncias restritivas
(corantes azóicos, formaldeído, tetraclorofenol, pentaclorofenol etc.) venha a
aumentar consideravelmente. No Rio Grande do Sul já foram registrados casos
de devolução de lotes de calçados exportados para a Alemanha devido à
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presença de Cr-VI acima dos limites tolerados. Alguns curtumes paulistas vêm
recebendo notificações de importadores de couro acabado sobre a presença de
Cr-VI acima dos teores permitidos.
3.2 Questões
Com base no seu conhecimento, experiência e nas constatações apresentadas acima
responda as questões seguintes:
Questão 1: Como você visualiza os impactos (positivos e negativos) dessas barreiras
técnicas no setor coureiro-calçadista nos próximos 5 - 10 anos?
Questão 2: Que ações direcionadas ao setor são necessárias para minimizar os efeitos
das

barreiras

técnicas

e

possibilitar

que

ele

se

mantenha

competitivo

internacionalmente?
PARTE II – Necessidade de capacitação laboratorial para atendimento das
barreiras técnicas atuais e futuras
Considerando que:
•

A maioria das normas e regulamentos que impõem restrições à comercialização
de couros e calçados requer prova de cumprimento por meio de avaliação de
conformidade, incluindo a certificação;

•

As análises químicas impostas pelas diretivas européias demandam pesquisa,
mão-de-obra qualificada e equipamentos de última geração, gerando custos
elevados para o efetivo atendimento do setor produtivo;

•

A infra-estrutura existente nos laboratórios nacionais para o atendimento das
demandas por análises químicas impostas pelas diretivas européias ainda não é
a ideal.

Questão 3: Que ações dirigidas especificamente à capacitação laboratorial são
necessárias para o País atender com eficiência as demandas de análises químicas e
ensaios físico-mecânicos relacionados às barreiras técnicas impostas por países ou
empresas importadoras de couros e calçados?

