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Uma vez que a ideia de desenvolvimento
refere-se

diretamente

à

realidade

das

potencialidades do homem, é natural que ela
contenha, ainda que apenas implicitamente,
uma mensagem de sentido positivo.
Celso Furtado
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RESUMO

Nas últimas décadas, muitos fatores contribuíram para alterar as condições de
mercado no qual as empresas operam. Este fato se deu em função da introdução de
novos materiais, novas tecnologias de produto e processos, além das condições de
concorrência, a partir do fenômeno da globalização. Como exemplo, o setor
calçadista brasileiro foi exposto, de forma abrupta, ao aumento da concorrência com
produtos fabricados em outros países que possuem menores custos de mão-deobra, tributários, de capital, além de taxas cambiais mais favoráveis. Tais mudanças
no ambiente industrial acarretaram, como consequência, importantes alterações nas
características, em termos de competências, que as empresas requisitam aos
profissionais que nelas trabalham e, também, àqueles que estão ingressando no
mercado de trabalho. A justificativa desta pesquisa baseia-se na relevância da
investigação relacionada à adequação da formação dos profissionais do curso de
Gestão da Produção Industrial, em relação aos novos requisitos que o mercado de
trabalho lhes impõe. Nesse sentido, esta pesquisa busca identificar o apoio que os
cursos de tecnologia em Gestão da Produção Industrial, com ênfase em calçados,
oferecido pelas Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza pode
proporcionar aos polos calçadistas das cidades de Franca e Jaú. Com vistas a
atingir o objetivo proposto, inicialmente foi realizado um breve histórico sobre a
formação destes polos e do ensino tecnológico no Brasil, mais especificamente, no
Estado de São Paulo. Em seguida, foi feita uma análise sobre o curso de Tecnologia
em Gestão da Produção Industrial no sentido de identificar a influência deste sobre o
nível de empregabilidade diante dos novos requisitos de competência que lhes são
requisitados e, também, sobre a condição social dos egressos. Este estudo parte da
premissa de que a ocorrência de um relevante nível de empregabilidade revela
indícios da adequação da formação dos egressos em relação às necessidades das
empresas e, dessa forma, colaborar para o desenvolvimento dos referidos polos
industriais. Para identificar a inexistência de lacunas na formação desses
profissionais, foi feita uma pesquisa de opinião junto a representantes das indústrias
e dos trabalhadores do setor calçadista. Como corolário, esta pesquisa amplia o
conhecimento sobre a educação tecnológica e a caracterização de processos de
mudança social, profissional e cultural dos trabalhadores do setor calçadista, os
quais constituem a principal base para a geração do desenvolvimento local e
regional das cidades de Franca e Jaú. Estas informações, obtidas com base na
análise de 252 questionários realizados em campo, além de viabilizar o alcance dos
objetivos propostos, podem servir de base para a identificação de possíveis
melhorias na formação destes profissionais em termos, não só, de aumento do nível
de empregabilidade, a partir do desenvolvimento de novas competências
profissionais, mas também, do seu desenvolvimento social e cultural.

Palavras-chave: educação tecnológica;
calçadista; gestão da produção industrial.

desenvolvimento

regional;

indústria
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ABSTRACT
In recent decades, many factors contributed to changing market conditions in which
companies operate. This fact was due to the introduction of new materials, new
technologies and processes, in addition to the competition from the phenomenon of
globalization. As an example, the Brazilian footwear industry was exposed, abruptly,
to an increased competition with products manufactured in other countries which
have lower costs of labor, capital, tax, in addition to more favorable exchange rates.
Such changes in the industrial environment, as a consequence, led to major changes
in the characteristics, in terms of skills, that companies ordering for professionals who
work in them and, also, to those who are joining the labor market. The justification of
this research is based on the relevance of the investigation related to the adequacy
of training of professionals of these courses for new market requirements they
impose. In this sense, this paper seeks to identify the support technology in Industrial
production management, with emphasis on shoes, offered by College of Technology
of the Centro Paula Souza can provide important footwear poles that lie in the cities
of Franca and Jaú. In order to achieve the proposed objective, will initially be
performed a brief history on the formation of these poles and of the technological
education in Brazil, but specifically, in the State of São Paulo in Brazil. Next you'll be
made an analysis on the course of technology in Industrial production management
to identify the influence of this on the level of employability in the face of new
requirements of competence that they are ordered and, also, about the social status
of graduates. This study is part of the premise that the occurrence of a level of
employability reveals evidence of a adequacy of training of graduates relative to the
needs of enterprises and, thus, to collaborate in the development of these industrial
poles. To identify that there are no gaps in the training of these professionals was
made a poll along industry representatives and employees of the footwear industry.
As a corollary, this research builds on the knowledge about the technological
education and the characterization of social, cultural and professional changes
processes of the footwear industrial workers, which constitute the main basis for the
generation of local and regional development of the cities of Franca and Jaú. This
information, obtained on the basis of the analysis of 252 questionnaries of a field
research, in addition to facilitating the achievement of the proposed objectives, can
serve as a basis for the identification of possible improvements in the training of
these professionals in terms not only of increased level of employability, based on
the development of new professional skills, but also their social and cultural
development.

Keywords: technology education;
management of industrial production.

regional development;

footwear

industry;
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa versa sobre a educação profissional e seu significado
para o desenvolvimento local e regional. Seu escopo está relacionado com a área de
Desenvolvimento Regional na linha de pesquisa em Desenvolvimento e Integração
Regional. A linha de pensamento adotada parte da consideração do ensino superior
de graduação tecnológico de Gestão da Produção Industrial como fomento dos
clusters calçadistas do Estado de São Paulo, mais especificamente, no tocante à
formação de profissionais capacitados para atender, de forma satisfatória, aos
requisitos que se apresentam no mercado de trabalho.
O interesse pelo desenvolvimento dessa pesquisa surgiu a partir da
constatação da existência de um incipiente número de estudos que apresentem
efetiva relação entre as faculdades tecnológicas e o desenvolvimento das indústrias
de calçados nos clusters paulistas.
As decisões de conceber e ofertar os cursos tecnológicos de Gestão de
Produção Industrial – GPI devem ser pautadas em uma análise do que se pretende
disponibilizar para os interessados em termos de formação e de qualificação para
atender às novas exigências do mercado e relações entre educação e trabalho.
Com essa valorização, é possível analisar a empregabilidade das
turmas egressas dos cursos de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, de
forma relevante, como um parâmetro positivo de acesso e atendimento das
demandas das indústrias calçadistas localizadas nestes clusters paulistas, e, ainda,
analisar a satisfação dos egressos desses cursos no campo de trabalho.
O surgimento dos cursos tecnológicos, como os de Gestão de
Produção Industrial, em instituições de ensino nas cidades que são consideradas
polos calçadistas no Estado de São Paulo, pressupõe que as indústrias calçadistas
locais terão um diferencial competitivo com relação à capacitação de mão-de-obra.
Questiona-se se efetivamente esta relação ocorre. Será que realmente a indústria
está assimilando o egresso do curso de Tecnologia em Gestão da Produção
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Industrial na indústria calçadista paulista dos polos de Franca e Jaú, que,
supostamente, está mais estudado e tem domínios técnicos que antes ele não
tinha?
Outras questões que foram investigadas neste estudo são: O que os
cursos de formação tecnológica contribuem para a vida pessoal e profissional dos
alunos? Como a concepção do ensino superior tecnológico está sendo assimilada
pelas indústrias dos polos calçadistas paulistas?
O objetivo geral da pesquisa é investigar a existência de correlação
entre a educação tecnológica, proporcionada pelo curso de Tecnologia em Gestão
da Produção Industrial e o desenvolvimento local e regional dos polos calçadistas de
Franca e Jaú.
Com vistas a atingir o objetivo geral de pesquisa, são traçados alguns
objetivos específicos, a saber:
- Elaborar um breve histórico do ensino profissional no Brasil e no
Estado de São Paulo, chegando até o enfoque particularizado da unidade escolar e
do curso de Gestão de Produção Industrial das FATECs de Franca e Jaú, no sentido
de melhor contextualizar as questões a serem respondidas.
- Identificar e classificar os polos calçadistas paulistas e seus clusters,
apresentando suas principais características;
- Caracterizar as instituições tecnológicas que oferecem cursos de
Gestão de Produção Industrial presentes nos polos calçadistas paulistas,
identificando as características destas instituições e de seus respectivos cursos;
- Investigar as consequências profissionais e pessoais para os
egressos e estudantes dos cursos de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial
dos polos calçadistas paulistas de Franca e Jaú;
- Levantar a opinião de representantes de indústrias e dos
trabalhadores em sindicatos dos polos calçadistas quanto à importância da
educação tecnológica no desenvolvimento do cluster das referidas cidades.
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Diante das inexoráveis e importantes mudanças, impostas pelo avanço
da tecnologia em diversos aspectos e por novas conjunturas do cenário econômico
internacional que também afetam as empresas brasileiras, este estudo revela sua
importância. Sua relevância decorre do fato de que, nesse contexto, trata da
qualidade e adequação do preparo dos profissionais que ingressam no mercado de
trabalho e que representam a base para que as empresas aumentem sua
produtividade e aprimorem a qualidade de seus produtos e serviços.
A relevância desta pesquisa também está apoiada na forma como é
realizada, ou seja, no método utilizado para o levantamento das informações. Para o
desenvolvimento desta pesquisa é realizado um levantamento bibliográfico,
contendo publicações setoriais, são feitas observações e análises de relatos semiestruturados e entrevistas junto a sindicatos patronais e dos trabalhadores do setor
calçadista, de forma a obter uma visão atualizada e pautada em informações
fidedignas em relação ao mercado atual.
Esta pesquisa também reunirá informações históricas relacionadas ao
passado da educação tecnológica e aos processos de mudança social e cultural que
influenciaram o setor calçadista.
O método de investigação é abordado através da análise de registros
escritos, que são de natureza oficial, institucional e de turmas de egressos do curso
de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, de forma qualitativa e quantitativa.
Para o inicial da pesquisa, é realizada pesquisa bibliográfica e
documental, valendo-se de diversas fontes, como livros, documentos oficiais,
registros escritos de natureza oficial, institucionais, publicações periódicas, revistas
acadêmicas e do setor privado, páginas eletrônicas de relevância, portanto, de forma
exploratória e qualitativa.
A pesquisa, no método quantitativo, é usada para medir e avaliar
resultados e estabelecer relações entre as variáveis. Os dados quantitativos foram
captados por meio de questionários fechados, aplicados junto aos egressos e
estudantes do último ano, sendo dos últimos dois semestres, dos cursos de Gestão
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de Produção Industrial das faculdades que o oferecem nas cidades que são polos
calçadistas no Estado de São Paulo, Franca e Jaú.
A estrutura do trabalho está dividida em quatro capítulos, sendo:
desenvolvimento e educação tecnológica; a educação tecnológica; a indústria
calçadista paulista e educação tecnológica; e por fim a pesquisa de campo.
O capítulo 1º aborda o desenvolvimento e a educação tecnológica e
tem como objetivo apresentar o desenvolvimento econômico, desenvolvimento local
e regional, e a relevância da educação tecnológica para o desenvolvimento, partindo
da concepção dos polos calçadistas e da escola tecnológica paulista.
O capítulo 2º apresenta conteúdo que aborda os conceitos de
educação tecnológica. São apresentadas as correlações entre o mundo do trabalho
contemporâneo e a educação tecnológica, assim como as novas exigências de
recursos humanos, quanto às capacidades e habilidades, partindo de uma visão
global, passando pelo Brasil, até chegar aos polos produtivos calçadistas no Estado
de São Paulo, nas cidades de Franca e Jaú, que são o foco deste trabalho. Finaliza
o capítulo apresentando o Centro Paula Souza e, por conseguinte, os cursos de
tecnologia em Gestão da Produção Industrial, com ênfase em calçados, para os
polos calçadistas de Franca e Jaú.
O capítulo 3º apresenta a indústria calçadista paulista, e a sua relação
com a educação tecnológica. Neste capítulo, há discussões relevantes das
características da indústria calçadista paulista, abordando os clusters paulistas e a
educação tecnológica com a implantação do curso superior de tecnologia em Gestão
da Produção Industrial, nos polos de Franca e Jaú.
O capítulo 4º contempla a pesquisa de campo, com seus métodos e
procedimentos utilizados e também as análises das entrevistas, feitas com os alunos
do último ano, e egressos das FATECs, e do curso estudado, assim como, as
entrevistas e análise com os representantes sindicais calçadistas nestes clusters
paulista.
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1

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

Este capítulo aborda conceitos de desenvolvimento econômico,
desenvolvimento local e regional, e uma reflexão sobre a relevância da educação
tecnológica para o desenvolvimento, partindo da concepção dos polos calçadistas e
da escola tecnológica do Estado de São Paulo.
Sabe-se que não é fácil aceitar a grande diversidade humana e social,
já que, muitas vezes, não se aceitam nem as próprias limitações, quanto mais as
dos outros. É possível afirmar que, no convívio com a diversidade, aprende-se a ser
melhor, mais humano, porque se aceita o desafio de respeitar e viver na diferença.
As

diferentes

concepções

sobre

o

desenvolvimento

humano

podem

ser

determinadas por vários fatores, e pode-se destacar o social, o educacional e o
psicológico.
O desenvolvimento social parte do desenvolvimento humano, a partir
da concepção da humanidade advinda da reflexão e da cota de responsabilidade
quanto ao respeito à diversidade humana. Apresentada por Menicucci (2008), esta
visão parte do princípio de que a inclusão é uma visão, uma estrada a ser viajada,
mas uma estrada sem fim, com todos os tipos de barreiras e obstáculos, alguns dos
quais se encontram nas mentes e corações humanos.
De acordo com Fontana e Cruz (1997), destacam-se três correntes
teóricas sobre este assunto, que tiveram e têm implicações no âmbito educacional.
As concepções são: a inatista, a ambientalista e a interacionista. A concepção
inatista, do tipo apriorista ou organicista, é a visão que considera que o homem já
nasce pronto e que todos os seus dons são inatos; a ambientalista, conhecida
também por empirista ou mecanicista, onde o homem é concebido como flexível,
desenvolvendo-se, de acordo com as características e as condições presentes no
ambiente em que vive, sendo que o meio social determina o seu desenvolvimento. E
finalmente, a interacionista, conhecida também por construtivista, em que o
organismo e o meio exercem ação recíproca; a aquisição do conhecimento é vista
como um processo construído pelo indivíduo durante toda a sua vida, não estando
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pronto ao nascer, nem sendo adquirido devido às pressões do meio, defendida por
Jean Piaget.
Segundo

Misukami

(1986),

a

abordagem

cognitivista,

com

a

organização do conhecimento, o homem e o mundo é analisada conjuntamente, já
que o conhecimento é o produto da interação entre eles, entre sujeito e objeto. O
conhecimento é considerado como uma construção contínua, portanto, uma
passagem de um estado de desenvolvimento para o seguinte, para formação de
novas estruturas que não existiam anteriormente no individuo.
A

construção

do

conhecimento,

teoria

esta

relacionada

ao

construtivismo, relaciona o desenvolvimento cognitivo como processo que determina
a

sequência,

marcando

as

diferentes

etapas

mentais.

Destaca

que

o

desenvolvimento parte do individual para o social.
Para

Mizukami

(1986),

o

desenvolvimento

humano

que

traz

implicações fundamentais para o ensino é a de que a inteligência se constrói a partir
da troca do organismo com o meio, pelas ações. Estas ações do indivíduo é o centro
do processo e o fator social ou educativo que constitui uma condição de
desenvolvimento. O rendimento poderá ser avaliado de acordo com a sua
aproximação a uma norma qualitativa pretendida. Enfim, a abordagem cognitivista e
sociocultural que contemplam o desenvolvimento humano, está impregnada de
aspectos humanistas característicos das primeiras obras de Paulo Freire.
Esta abordagem interacionista de ensino sustenta o ensino das
faculdades tecnológicas do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza,
no Estado de São Paulo, como a construção do conhecimento tecnológico para o
desenvolvimento social de uma região.
O planejamento de um desenvolvimento social deve atender às
necessidades do educando, e o conhecimento tem que ser sistematizado, de modo
a promover-lhe o desenvolvimento de sua formação humana, intelectual e de
subsistência. A prática educacional deve ser organizada de forma a proporcionar a
socialização e o desenvolvimento das potencialidades e das habilidades dos
egressos das faculdades de tecnologia para o campo de trabalho.
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Neste estudo, torna-se importante contextualizar e levantar o papel da
educação profissional no Brasil, principalmente no Estado de São Paulo e a
formação de profissionais para o mercado. Para tanto, afirma-se nas reflexões de
Moreira (2011), que o desenvolvimento industrial provocou a necessidade de
profissionais com formação superior. Em alguns casos, os cursos técnicos foram
transformados em engenharia e, em outros, continuaram a formação dos
especialistas graduados, também chamados de tecnólogos, porém com uma
concepção de elementos de ligação entre o engenheiro e o pessoal de execução.
Na Itália, esses profissionais eram formados em Institutos criados para
esse fim e, na Inglaterra, nos Colleges of Advanced Technology. Nos Estados
Unidos, esses profissionais eram formados em escolas chamadas Junior Colleges, e
depois Community Colleges (MOREIRA, 2011).
Segundo Castells (2007), do final do século XX até hoje, a
transformação da nossa “cultura material” foi organizada com a rapidez da
informação através da tecnologia, coleta, codificação e transmissão da informação.
Assim como o tratamento da informação e os sistemas de informações gerenciais,
as inovações tecnológicas são imprescindíveis para vislumbrar o desenvolvimento.
O desenvolvimento, para Oliveira (2002), deve ser visto como um
processo complexo de mudanças e transformações de ordem: econômica, política,
humana e social. Também aborda que o desenvolvimento nada mais é que o
crescimento, fases positivas no produto e na renda, e assim, transformado para
satisfazer as necessidades do ser humano, tais como saúde, educação, habitação e
outros.
Duas vertentes são constitutivas da gestão participativa: a vertente
política, com a participação nas decisões, em que os trabalhadores obtêm
corresponsabilidade no processo técnico e opinam sobre as suas condições de
trabalho, e a vertente econômica, através da participação nos lucros ou nos
resultados.
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1.1

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A base para o desenvolvimento é o crescimento econômico, porém não

exclusivamente. De acordo com Fadel (2009), o crescimento deve estar aliado à
distribuição de riquezas, que leva à sustentabilidade e melhor qualidade de vida da
sociedade. A globalização e as mudanças tecnológicas são alguns dos fatores
externos que causam impactos no desenvolvimento econômico de uma região.
Como fatores internos, pode-se citar a cultura local que guia as ações das
organizações empresariais.
Assim, o acúmulo de riquezas não pode ser o único responsável pelo
desenvolvimento econômico, visto que a concentração de riquezas nas mãos de
pequenos grupos pode levar a economia a um ponto de saturação. O
desenvolvimento só avança quando a classe trabalhadora também participa dos
resultados de capital.
O desenvolvimento econômico exige um crescimento econômico
constante e que atenda e, ao mesmo tempo, seja maior que o crescimento da
população. Não existe fórmula para o crescimento, mas é possível entender o
desenvolvimento como um conjunto de soluções sustentadas, investimentos em
habitação, educação, e outras condições que possam melhorar a condição de vida
da sociedade. A busca do desenvolvimento econômico deve incluir ainda, aspectos
sociais, culturais, ambientais e de responsabilidade social (FADEL, 2009).
A base da revolução histórica do trabalho segue em linhas gerais,
conforme Quadro 1, a seguir.
Quadro 1: Revolução histórica da força de trabalho
FORÇA DE
TRABALHO
Físico-mental
(habilitada)

REVOLUÇÃO

BASE TÉCNICA

SOCIEDADE

Neolítica

Artesanal

Agrícola

Industrial

Mecânica
Eletro-mecânica

Industrial

Física (desqualificada)

Digital

Eletrônica

Da informação

Mental (qualificada)

Fonte: adaptado pela autora, de SROUR, 2005.
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A Revolução Neolítica trata de uma grande mutação técnica, social,
cultural, política e demográﬁca, através da invenção da agricultura, das cidades, do
Estado e da escrita. Nesse período, a humanidade sedentariza-se, concentra-se,
multiplica-se, acumula riquezas e registra signos. As comunidades não se
apropriaram apenas daquilo que a natureza podia prover de modo espontâneo, pelo
contrário, passaram a intervir de forma deliberada sobre elas, graças às tecnologias
do cultivo de plantas, da pecuária e da transformação artesanal dos materiais. A
partir dos grandes focos iniciais, o sistema neolítico expande-se e submete
progressivamente toda a humanidade (SROUR, 2005).
A Revolução Industrial foi responsável por uma importante fase da
industrialização, a partir da invenção da máquina a vapor, seguida pela mecanização
da indústria e da agricultura, até o novo processo de fabricação do aço. A inclusão
de máquinas nas indústrias possibilitou produzir mais e melhor, com menor custo e
maior economia.
Atualmente o mundo passa pela chamada Revolução Digital, fundada
na eletrônica, que redesenha o modo de vida das sociedades e as arquiteturas
organizacionais. A constituição de uma economia competitiva gerou uma sociedade
da informação caracterizada por uma economia do conhecimento e pela crescente
valorização dos ativos intangíveis. Este movimento social transforma a economia e a
torna movida a capital intelectual com base na aplicação da ciência e da tecnologia
para a produção e a gestão de forma a gerar valor para os consumidores.

1.2

DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL
De acordo com Furtado (2000), dois conceitos de desenvolvimento têm

sido empregados distintamente, sendo o primeiro a respeito da evolução de um
sistema social de produção que propõe como ponto de partida a produtividade do
conjunto de sua força de trabalho; e o segundo refere-se ao conceito de
desenvolvimento, relacionado com o grau de satisfação das necessidades humanas
essenciais.
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Na busca pelo entendimento do significado de desenvolvimento local e
regional, deve-se saber que o local pode ser qualquer porção territorial definida por
elementos de identidade escolhidos de maneira participativa. Quando o território
objeto de estudo é escolhido dessa forma, acarreta o desenvolvimento regional em
todas as suas dimensões.
O propósito do desenvolvimento local, segundo Swinburn et al (2006),
é construir a capacidade econômica de uma determinada área para melhorar sua
perspectiva econômica e a qualidade de vida de todos. Assim, promove um
processo, pelo qual os parceiros públicos, o setor empresarial e, também, os “não
governamentais”, trabalham coletivamente para criar melhores condições de
crescimento econômico e de geração de emprego, lucros, renda e arrecadação
tributária.
O planejamento do desenvolvimento local está sendo, cada vez mais,
usado para fortalecer a capacidade local das comunidades de uma região, melhorar
o ambiente para investimentos e aumentar a produtividade.
Para Swinburn et al (2006), uma economia local forte pode ser
construída como um conjunto singular de condições locais, que podem aumentar ou
reduzir o potencial para o desenvolvimento local. São essas condições que
determinam a vantagem relativa de uma área, na sua capacidade para atrair, gerar e
reter investimentos.
Promover o desenvolvimento local requer atributos econômicos, sociais
e físicos, para uma direção estratégica de mercado. Os parceiros para o
desenvolvimento local são o setor de negócios privados, os interesses da
comunidade e o setor público. O desenvolvimento local pode ser alavancado pelo
apoio de do governo, tanto em termos de infraestrutura como em termos econômicofinanceiros, como por exemplo, as parcerias público-privadas (PPP).
Quanto ao desenvolvimento regional, do ponto de vista de Martinelli e
Joyal (2004), passa pelo conceito de desenvolvimento endógeno, que pode ser
entendido como ampliação contínua de agregação de valor na produção, bem como
da capacidade de absorção da região. O resultado esperado é a ampliação do
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emprego, do produto e da renda local ou da região. Este novo paradigma endógeno
baseia-se no fato de que o modelo de desenvolvimento passa a ser planejado pelos
atores locais e não de forma centralizada.
O desenvolvimento local e o regional ocorrem diante da existência de
diversos fatores, tais como, construir e difundir uma identidade local, a partir de
forças advindas das regiões centrais e da afirmação da população, fazer com que
explorem seus próprios recursos, em busca de um estilo de vida que a fortaleça
socialmente. Ainda que a globalização esteja, mais diretamente, direcionada ao
desenvolvimento econômico e financeiro, é necessário fortalecer meios e estratégias
que tornem as comunidades mais competitivas no mercado sem, entretanto, gerar
excessiva desigualdade, o que comprometeria a sua própria sustentabilidade.
Na visão de Robertson (2000), o conceito japonês glocalização,
classificada como dochakuka, viver na sua própria terra, que quando referida para
negócios com a junção da localização global, assim, um olhar global adaptado às
condições locais, sendo a fusão do local com o global.
Os processos econômicos analisados com cunho de glocalização são
elementos constitutivos da globalização contemporânea, já que atuam segundo uma
lógica de utilização das tecnologias da mundialização para a produção e
direcionadas a um segmento de uma cidade, local, ou região.
Pensar em desenvolvimento regional vai além da simples participação
da sociedade local, a sociedade deve ser parte indispensável no planejamento
contínuo da ocupação do espaço e dos processos envolvidos no crescimento
econômico.
De acordo com Marshall e Wood (1995), a organização industrial
promove a divisão do trabalho, máquinas e equipamentos. Para essa corrente de
pensamento, a primeira condição para que haja organização industrial é manter
cada empregado no trabalho para que esteja capacitado por suas aptidões e
desempenho.
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Porém, a globalização intensifica e acelera as mudanças nas
condições de mercado e influi diretamente na concorrência, atuando diretamente no
desenvolvimento das organizações, sejam estas de micro, pequeno ou médio porte.
Todas precisam manter-se no mercado e continuar o processo de desenvolvimento.
Nesse contexto, surgem alianças de cooperação entre empresas, fornecedores,
institutos de pesquisa, universidades.
Assim, surgem os Arranjos Produtivos Locais (APLs), considerados por
Caporali e Volker (2004), como um grupo de pequenas e medias empresas,
agrupadas em torno de uma profissão ou negócio, onde enfatizam o papel
desempenhado pelos relacionamentos, formais e informais, entre empresas e
instituições envolvidas.
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE) defende que os APLs são aglomerações de empresas localizadas em um
mesmo território, que apresentam a mesma especialização produtiva, e contam com
vínculos de articulação, cooperação entre si e com os outros agentes locais, como
governo, associações, instituições de ensino e pesquisa (SEBRAE, 2009).

Figura 1: Localização geográfica dos APLs calçadistas no Brasil.
Fonte: Adaptado pela autora, a partir de dados da Abicalçados, 2012.
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Para que uma região seja considerada um APL, é necessário que haja
um conjunto de requisitos, tais como, a existência de mão-de-obra especializada e
com habilidades específicas ao sistema local; a presença e atração de um conjunto
de fornecedores especializados de matéria-prima, componentes e serviços; e a
grande disseminação dos conhecimentos, habilidades e informações inerentes ao
ramo de atividade dos produtores locais.
Conforme a Abicalçados (2012), a produção de calçados no Brasil,
Figura 1, concentra-se, principalmente, em três polos. Um deles localiza-se no
estado do Rio Grande do Sul, principalmente no Vale dos Sinos, especializado em
calçados femininos, com 3,4 mil indústrias e cerca de 129 mil postos de trabalho,
correspondente a cerca de 37,1% dos empregos no setor, no ano de 2011. O
segundo polo calçadista encontra-se no estado de São Paulo, com cerca de 3,9 mil
empresas e 90,3 mil postos de trabalho, com maior concentração na cidade de
Franca, com 732 indústrias especializadas em calçados masculinos de couro,
seguida por Birigui, com 238 empresas e foco em calçados infantis, e Jaú, com
aproximadamente 180 fábricas especializadas em calçados femininos. O terceiro
polo calçadista encontra-se na região nordeste, nos estados da Bahia, Ceará e
Paraíba e conta com cerca de 631 empresas e 124 mil postos de trabalho.

Franca

Birigui

Jaú

Figura 2: Localização geográfica dos APLs calçadistas no Estado de São Paulo
Fonte: Adaptado pela autora, da Abicalçados, 2012.
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A Figura 2 apresenta a localização geográfica dos polos calçadista do
Estado de São Paulo. Embora estes polos calçadistas localizem-se no mesmo
Estado, apresentam características específicas. Os polos são classificados de
acordo com o tipo de produção. O polo calçadista de Franca é especializado na
produção e comercialização de calçados masculinos, enquanto o polo de Birigui se
concentra na produção de calçados infantis e Jaú em calçados femininos.
A

organização

local

pode

transformar

o

crescimento

e

o

desenvolvimento de uma região e para a região. A determinação de APLs pode
contribuir com o desenvolvimento de uma região, pois trata da efetiva participação
da sociedade local, do governo, buscando assim, satisfazer as necessidades
daquela região.

1.3

DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
A educação tecnológica no Estado de São Paulo tem grande

importância a partir de 1894, de acordo com a Escola Politécnica de São Paulo
(2012), com a implantação de cursos de formação de mecânicos, maquinistas,
contadores, agrimensores, condutores de trabalho, segundo o modelo europeu na
Escola Politécnica de São Paulo. Esses cursos persistiram até 1928, pois a indústria
não comportava profissionais com características de especialistas.
Depois de muito tempo, reapareceu o interesse nos cursos de duração
reduzida, visto no parecer nº 44/63 da Câmara de Educação Superior, do Conselho
de Educação de São Paulo – CEE-SP, principalmente em busca de assemelhar tais
cursos aos daqueles oferecidos no exterior, como por exemplo, dos Colleges of
Advanced Technology, da Inglaterra; dos Junior Colleges, dos Estados Unidos da
América; dos Institutes Universitaires de Tecnnologie, da França; dos Tanki Daigaku,
do Japão, e de instituições da Suécia, Holanda, Chile, Colômbia e Peru (MOREIRA,
2011). A Figura 3 apresenta a localização geográfica de alguns cursos de tecnologia
em calçados e afins pelo Mundo.
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Figura 3: Localização geográfica de alguns cursos de tecnologia em calçados
Fonte: Adaptada pela autora, de IBGE, 2012.

Com base na Resolução 25/65, o Conselho Federal de Educação
aprovou a formação de técnicos de nível superior, na área de Engenharia, como
Engenheiros de Operações. Em 1968, por meio da Resolução CEE nº 2001, de
15/01/1968, foi constituído um grupo de trabalho para estudar a implantação de
cursos superiores no estado de São Paulo, com a finalidade de formar profissionais
para atuar na área de tecnologia.
A Resolução CEE nº 2227, de 09/04/1969 foi responsável por um
grande passo para a educação tecnológica: a criação e elaboração de um projeto de
criação do Instituto Tecnológico Educacional do Estado. Neste mesmo ano foram
aprovadas também a criação e a alteração do nome do Instituto para Centro
Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo, com o objetivo de articular,
realizar e desenvolver a educação tecnológica, em níveis técnico e superior.
No Centro Paula Souza (2012), em 1970 foi criada pelo então
governador do Estado de São Paulo, e passou a fazer parte do Centro Estadual de
Educação Tecnologia do Estado de São Paulo a Faculdade de Tecnologia de
Sorocaba, ainda chamada de curso técnico superior de oficinas, que atualmente é o
curso de Tecnologia em Fabricação Mecânica. Também em 1973, foi criada a
Faculdade de Tecnologia de São Paulo, que passou a ser parte do Centro Estadual
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de Educação Tecnologia. A partir daí, o Centro tornou-se a entidade mantenedora
das Faculdades de Tecnologia. Em 1974, os Cursos Superiores de Curta Duração e
a de Técnico Superior tiveram alteração na nomenclatura para Curso de Graduação
em Tecnologia.
A partir da aprovação da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, em 1996, o crescimento de cursos técnicos superiores é expressivo e
consolidou a denominação de Curso Superior de Tecnologia ou Graduação
Tecnológica.
O Quadro 2 apresenta uma síntese das fases da educação tecnológica
dos cursos de tecnologia no Estado de São Paulo. É relevante compreender e
repensar que toda esta reestruturação da educação profissional resgata o papel do
homem como sujeito desse processo, buscando o equilíbrio entre capacitação e
trabalho. Dessa forma, os tecnólogos passaram a ter uma formação direcionada
para aplicação, desenvolvimento e difusão de tecnologias, e desenvolveram
capacidades em aliados ao mercado de trabalho.
Quadro 2: Fases da educação tecnológica dos cursos de tecnologia paulista.
1894

Implantação da Escola Politécnica de São Paulo.

1963

Reaparece o interesse por cursos superiores de curta duração na Câmara de
Educação Superior, do Conselho Estadual de Educação de São Paulo.

1965

Aprovação da formação de Engenheiros de Operações pelo Conselho Federal de
Educação através da Faculdade de Engenharia Industrial (FEI).

1968

Grupo de trabalho para estudar a implantação de uma rede de cursos superiores de
tecnologia do estado de São Paulo.

1969

O Conselho Estadual de Ensino de São Paulo criou o Centro Estadual de Educação
Tecnológica de São Paulo.

1970

Criada a Faculdade de Tecnologia de Sorocaba – FATEC Sorocaba

1973

Iniciada as atividades na Faculdade de Tecnologia de São Paulo – FATEC São Paulo

1974

Mudança do nome dos cursos para Curso de Graduação em Tecnologia.

1990

Iniciada as atividades da Faculdade de Tecnologia de Jahu – FATEC Jahu, com o
curso de tecnologia em Produção Industrial de Calçados, que depois passou a
nomenclatura para Gestão da Produção Industrial.

1996

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional consolidou-se a
denominação de Curso Superior de Tecnologia ou Graduação Tecnológica e as
Faculdades de Tecnologia.

Iniciada as atividades da Faculdade de Tecnologia “Dr. Thomaz Novelino” – FATEC
Franca, com o curso de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial.
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Moreira, 2011.
2008
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Afirma Pacheco (2002) que o sucesso social e a abertura das portas da
empregabilidade dependem, em grande parte da escola, através das práticas
escolares que valorizam o conhecimento de mais-valia, legitimada socialmente em
função do valor simbólico que lhe é atribuído.
A qualificação se faz necessária à medida que o crescimento e o
desenvolvimento econômico avançam em direção ao futuro. Somente através do
desenvolvimento educacional da força de trabalho, será possível alavancar ainda
mais o desenvolvimento regional e econômico. A aceleração do processo de
globalização causou grande impacto na economia brasileira, a partir da década de
90, fazendo com que a tecnologia estivesse inserida nesse meio. A criação de
grupos de estudo e a implantação de instituições de ensino tecnológico vieram no
sentido de atender as mudanças que o mercado exigia àquela época.
Cabe esclarecer que a educação tecnológica é relativamente recente
na cultura brasileira, o que faz com que as mudanças sejam constantes e que a
sociedade entenda e perceba o significado desse segmento educacional para o
desenvolvimento econômico e social do país.
A organização local pode transformar as pessoas, o crescimento e o
desenvolvimento de uma região. A partir da determinação de uma região como APL,
deve haver imediatamente soluções que contribuam para o desenvolvimento dessa
região, através da participação da sociedade local, do governo, sindicatos e
instituições de ensino.
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2

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

Após considerar brevemente o desenvolvimento, os polos calçadistas e
o surgimento das escolas tecnológicas do Estado de São Paulo, foca-se no mundo
do trabalho contemporâneo e as novas exigências de recursos humanos, as
questões da educação tecnológica, o Centro Paula Souza e, por conseguinte os
cursos de tecnologia em Gestão da Produção Industrial, com foco em calçados, para
os polos calçadistas de Franca e Jaú.
A formação de técnicos de nível superior, na área de Engenharia, como
Engenheiros de Operações foi aprovada pelo Conselho Federal de Educação. Em
1968, com a finalidade de formar profissionais para atuar na área de tecnologia e na
formação de nível técnico, foi constituído um grupo de trabalho para estudar a
implantação de cursos superiores no Estado de São Paulo.
Em 1969, a educação tecnológica tomou maiores proporções após a
criação e a elaboração de um projeto de criação do Instituto Tecnológico
Educacional do Estado. Em seguida, foram aprovadas também a criação e a
alteração do nome do Instituto para Centro Estadual de Educação Tecnológica de
São Paulo, com o objetivo de articular, realizar e desenvolver a educação
tecnológica, em níveis técnico e superior.
A formação dos tecnólogos, segundo Moreira (2011), pode ser dividida
em duas fases: sendo a primeira correspondente ao período de 1969, início efetivo
no Brasil, dos então denominados cursos técnicos de nível superior, até 1996; a
segunda fase a partir de 1996, quando foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com as mudanças
positivas na concepção destes cursos.
Dá-se, então, o nascimento das escolas profissionais que tinham a
meta de atingir a população específica de trabalhadores, assim, qualificando
principalmente os filhos de trabalhadores, os ditos homens livres do Estado de São
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Paulo, grande propulsor do trabalho deste país, voltado para o mercado de trabalho,
assim configurado através do regime fabril paulista.
Desde então, a educação profissional ficou dividida em duas vertentes,
tornou-se conhecida nos novos tempos como educação técnica, para o nível de
ensino médio; e a educação tecnológica, para o nível de ensino superior.

2.1

MUNDO DO TRABALHO E A EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
A educação surge como um trunfo indispensável à humanidade na sua
construção dos ideais da paz, da liberdade e da justiça social.
Jacques Delours

A partir de Srour (2005), no mundo contemporâneo, tem-se uma
transição radical com a revolução nas relações de trabalho, como por exemplo, a
revolução organizacional promovida pela gestão participativa dos países: Suécia
(grupos semi-autônomos), e a Alemanha (sistema de cogestão). A democracia
industrial na colaboração entre patronato e sindicatos. A democracia no local de
trabalho com a partilha de autoridade e responsabilidade entre gestores e
trabalhadores. Portanto, duas vertentes são constitutivas da gestão participativa: a
primeira é a vertente política com a participação nas decisões, os trabalhadores
obtêm corresponsabilidade no processo técnico e opinam sobre as suas condições
de trabalho, e a segunda é a vertente econômica, onde os funcionários obtêm a
participação nos lucros ou nos resultados da empresa, significando, portanto, uma
revolução nas formas de gestão.
A base da revolução histórica e da evolução da tecnologia, parte da
revolução neolítica com base artesanal. A segunda revolução histórica do trabalho
foi denominada como “revolução industrial”, também conhecida como a segunda
onda. Já a terceira onda encontra-se na era digital da informação.
A terceira onda trata de uma autêntica superação no mundo do
trabalho, com a integração da revolução do saber e da cibernética e que se apoia no
setor da informação, com maior utilização das habilidades mentais. Esta terceira
grande mudança no mundo do trabalho passa a exigir educação e preparo para o
trabalho, calcados no desenvolvimento de raciocínio cognitivo, implicando novas e
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importantes exigências em relação às competências requeridas aos, outrora,
chamados “recursos humanos”.
A mudança da base eletromecânica para a base microeletrônica,
segundo Kuenzer (2005), presente nos setores produtivos nas últimas décadas,
passa a possibilitar e, ao mesmo tempo, exigir processos mais flexíveis. Torna-se
fundamental o desenvolvimento das habilidades cognitivas de processos mentais,
como análise, síntese, estabelecimento de relações, criatividade, comunicação e
interpretação clara sobre os fenômenos. Além disso, ganha importância a
capacidade de trabalhar em grupo, gerenciar processos, eleger prioridades, criticar
respostas, avaliar procedimentos, resistir às pressões e, principalmente, estar
permanentemente preparado para enfrentar as frequentes mudanças, com base em
um contínuo aperfeiçoamento profissional.
A educação ao longo de toda vida, para Delors (1998), baseia-se em
quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, e
aprender a ser.

Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral,

suficientemente vasta, com a possibilidade de trabalhar em profundidade um
pequeno número de matérias. Aprender a fazer, a fim de adquirir, não somente uma
qualificação profissional, mas, de uma maneira mais ampla, competências que
tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe.
Mas também aprender a fazer, no âmbito das diversas experiências sociais ou de
trabalho que se oferecem aos jovens, fruto do contexto local ou global, quer
formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho.
Atualmente, na área de gestão de pessoas a definição de competência
envolve diversas características que os profissionais devem possuir: qualificação,
habilidade, proatividade e obtenção de resultados positivos. As competências são
ações e operações que utilizadas para estabelecer relações entre objetos, situações
e conhecimentos. As habilidades decorrem das competências adquiridas e referemse ao plano imediato do saber fazer.
O conceito de competência, não é único e varia conforme a perspectiva
sob a qual é analisado. Para Perrenound (1999), é a faculdade de mobilizar um
conjunto de recursos cognitivos, como, os saberes, as capacidades, as informações,
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e outros, assim, solucionando com eficácia uma série de situações. Estão ligadas a
contextos culturais, profissionais e condições sociais. De acordo com Perrenoud
(2000), a noção de competência engloba a capacidade de mobilizar diversos
recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação. Alguns aspectos relevantes,
segundo Perrenoud (1999), devem ser considerados como competências do ensino,
a saber, as atitudes que integram os recursos, o exercício da competência que
passa por operações mentais complexas, subentendidas por esquemas de
pensamento e que permitem determinar e realizar uma ação adequada à situação.
Além disso, deve ser considerado o desenvolvimento de competências profissionais
no sentido de desenvolver capacidade para fazer analogias entre diferentes
situações de trabalho.
Além disso, a evolução da tecnologia e as novas imposições do mundo
do trabalho, em um contexto de mudanças cada vez mais rápidas, em que a
mecânica se encarrega dos trabalhos fadigosos, exige que a escola ensine o
homem a comandar as máquinas. E para uma sociedade que se transforma
rapidamente, o homem mais preparado é aquele que apresenta adaptabilidade, pela
formação contínua, às novas formas impostas pela evolução científica e tecnológica
(PETEROSSI; ARAÚJO, 2003).
No âmbito da formação do profissional, Lopes e Macedo (2002)
analisam a matriz curricular como estrutura de inteligência necessária ao saber
fazer, à execução de habilidades e comportamentos, necessários ao exercício
profissional, e à inserção social.
Portanto, o trabalhador qualificado está sendo substituído por
trabalhador competente e capacitado, tanto no lado pessoal, na formação
profissional, na criatividade, assim como, na capacidade de trabalhar em equipe.
Em entrevista ao Centro Paula Souza (2011), o Professor e
Coordenador de Ensino Superior do Centro Paula Souza Ângelo Luiz Cortelazzo
expõe que no Brasil os cursos de graduação podem ser de três modalidades:
licenciatura, bacharelado e tecnologia. Os cursos de licenciatura formam professores
de educação básica, ensino fundamental e médio. Enquanto o bacharelado forma
profissionais generalistas, de áreas diversas, como por exemplo, o bacharelado em
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Biologia. Este profissional estuda diversas disciplinas, como botânica, zoologia,
genética, enfim, formando um profissional com uma amplitude de ação muito
grande. E os cursos de tecnologia são mais focados. Por exemplo, um curso de
Tecnologia em Silvicultura, que é uma subárea de Biologia.
Não se pode afirmar qual dessas modalidades de formação é melhor
ou pior. Tudo depende da expectativa acerca do curso escolhido e da intenção
profissional de cada indivíduo. Se o objetivo for o estudo ou trabalho em uma
determinada área, os cursos de tecnologia atenderão perfeitamente ao objetivo
esperado, ou até mesmo, de forma mais adequada às necessidades requeridas pela
função a ser exercida.
Nas áreas de clusters de produção calçadista, a implantação do curso
de tecnologia em Gestão da Produção Industrial, com ênfase em calçados, visa ao
atendimento e aperfeiçoamento dos indivíduos daquela área. Acredita-se que a
profissionalização e o aperfeiçoamento da força de trabalho dessas regiões
contribuam de forma relevante para o desenvolvimento dessas regiões.

2.2

CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
A herança cultural trazida pelos colonizadores ibéricos desde a

educação jesuítica na cultura brasileira teve uma influência marcante da antiguidade
clássica, assim como a sociedade escravagista, com a conotação de que o trabalho
manual era indigno para o homem livre. Segundo Cunha (2000), a cristalização
desta mentalidade foi demonstrada pela atribuição dos trabalhos manuais aos
escravos, enquanto que os filhos dos colonos eram distanciados e isentos do
trabalho físico e destinados ao intelectual, que normalmente eram feitos fora do país,
denotando-se desde esta época, a divisão e hierarquização entre o conhecimento
intelectual, e o manual.
Com a vinda da família real para o país em 1808, os postos de trabalho
no artesanato urbano, em engenhos de açúcar e mineração, foram sendo aos
poucos compartilhados por escravos e homens livres não qualificados (ZOTTI,
2004).
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Em 1892, tem início a rede de educação profissional no Estado de São
Paulo, com cursos noturnos de alfabetização para trabalhadores. Em 1910, na
gestão Oscar Thompson da Diretoria da Instrução Pública, a educação profissional
faz parte de um projeto para formação de mão-de-obra qualificada, constituindo as
primeiras escolas oficiais, até hoje (MORAES, 2002).
A partir da década de 1980, a educação brasileira passou a ter
relevância após a criação de grupos de pesquisas que promoviam o debate e
discussão sobre o ensino de história da educação, a história das instituições, as
legislações educacionais.
Segundo Ghiraldelli Júnior (2003), a década de 1930 vivenciou um
programa educacional revolucionário, com a implantação do Ministério da Educação
e Saúde Pública que, em sua primeira gestão, criou vários decretos que regulava o
ensino secundário e o técnico. No entanto, Romanelli (2006) escreve que isso
apenas deu continuidade à tradição escolar brasileira, de manter a desarticulação do
ensino secundário com os profissionais, sendo veemente negado a este último o
acesso ao ensino superior.
Assim, Moraes (2002) afirma que, com as reformas, foram assumidos
os princípios do taylorismo e os fundamentos da psicotécnica, implantando-se a
seleção de alunos através do julgamento psicológico, social, econômico e
profissional. Para as profissões consideradas mais adequadas às suas aptidões,
eram acompanhados com serviços de reabilitação profissional de operários, já em
trabalho nas indústrias.
De acordo com Manfredi (2003), no início dos anos de 1970, diante da
estratégia de desenvolvimento voltada aos grandes projetos nacionais, os governos
militares foram protagonistas da Lei 5.692/71. Assim, instituíram a profissionalização
universal e compulsória ao ensino. Fizeram a equiparação entre ensino, hoje
conhecido como médio e o ensino técnico, transformando o modelo de ensino em
científico/tecnológico, o sistema acadêmico foi atribuído à preparação dos recursos
humanos ao mercado de trabalho.
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No início de 1990, o Brasil abriu suas fronteiras às importações e as
empresas locais, sem definição de um modelo político-econômico autônomo,
adequaram-se à “nova ordem mundial”. A competitividade dos modelos e produtos
importados e a demanda menor de trabalhadores, devido à modernização dos
processos de produção, via automação, influenciaram a organização da educação
profissional (MATIAS, 2004).
A crescente incorporação da ciência e tecnologia aos processos
produtivos e sociais, a serviço do capital internacionalizado, configura uma aparente
contradição, ao ser considerado que, quanto mais se simplificam as tarefas, mais se
exige do trabalhador. A ampliação de sua escolaridade, em processos permanentes
de educação continuada, proporciona a substituição aos modos de fazer do
taylorismo e fordismo, pela mediação do conhecimento, envolvendo o domínio de
conteúdos e de habilidades cognitivas superiores (KUENZER, 2005).
Numa economia cada vez mais globalizada e competitiva, o impacto
das mudanças sobre os perfis ocupacionais dos recursos humanos torna-se cada
vez maior, abrangendo desde o nível de “chão de fábrica” até o trabalho dos
profissionais altamente especializados. Novas necessidades e desafios são
impostos aos profissionais, que devem estar preparados a mudanças de atividade,
requalificação e desenvolvimento de novas competências, uma vez que a atividade
econômica requer pessoas lidando com variedade de funções, agregação e
mobilização de trabalhos. Assim, com novo conteúdo, exigem capacidades de
análise e abstração, necessárias para operar equipamentos que transformam
símbolos em ações de máquinas. Portanto, a nova cultura tecnológica pressupõe
que seja desenvolvido o conhecimento do significado, e do domínio de diferentes
tipos de linguagens e habilidades (PETEROSSI; ARAÚJO, 2003).
Nesse contexto, os princípios que norteiam a concepção da educação
tecnológica, para o atual século, orientam para currículos baseados na competência,
flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização, valorizando os aspectos
qualitativos no processo de aprendizagem que serão requeridos no processo de
acesso ao trabalho.
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2.3

CENTRO PAULA SOUZA E O CURSO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO
INDUSTRIAL
No Centro Paula Souza (2012), pela primeira vez, em novembro de

2009, o Fórum Mundial de Educação, através da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica, teve uma versão dedicada à educação tecnológica e a
inserção no mundo do trabalho. A educação tecnológica é apresentada e defendida
como forte e decisivo instrumento de mobilização social. A educação passou a ser
valorizada e considerada estratégica, a partir de sua inserção nas expectativas de
formação dos trabalhadores, de direito ao trabalho. A educação profissional tornouse um dos principais pontos nos discursos e práticas políticas oficiais, porque diz
respeito aos antigos e sempre renovados anseios de uma educação emancipatória
que garantisse a efetiva democratização do ensino e a redução da desigualdade
social.
A história da educação profissional no Brasil pode ser compreendida, a
partir do desenvolvimento das forças produtivas enquanto estrutura fundamental das
relações econômicas e também, a partir das diversas concepções de trabalho e de
cultura que os grupos sociais produzem. O desenvolvimento industrial, a elaboração
e a consolidação de um pensamento pedagógico e a presença política e econômica
dos industriais paulistas, levaram à elaboração de um caminho educacional que
primava pelo controle das aptidões, treinamento metódico e formação profissional
para não só formar quadros mais qualificados, mas para conter o intenso movimento
social que se avolumara desde o final do século XIX.
O trabalhador livre brasileiro, negligenciado nos primeiros anos da
República, assistiu à incorporação das massas de imigrantes que chegaram ao
Brasil, sendo preterido para mão-de-obra nas fábricas, nas lavouras, nas ferrovias.
Por serem os mais bem preparados para o setor produtivo em desenvolvimento, os
imigrantes também foram os disseminadores da resistência operária nos primeiros
anos da República no Brasil.
De acordo com a Escola Politécnica da USP (2012), o professor
Antônio Francisco de Paula Souza, fundador da Escola Politécnica é patrono do
maior centro de educação profissional e tecnológica da America Latina, mais
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conhecido como Centro Paula Souza, fora responsável pela vinda de Roberto
Mange, engenheiro suíço, para o Brasil. Mange foi um dos mentores intelectuais e
técnicos da educação para o trabalho como formação integral. Formado em
Engenharia em Carlsruhe, na Alemanha, e em Zurique, na Suíça, Paula Souza foi
um empreendedor, num percurso que articulava formação teórica e experimentação.
Seu desejo era introduzir no Brasil um ensino técnico voltado para a
formação de profissionais preocupados com o trabalho e não apenas com
discussões acadêmicas. Seu dinamismo em criar obras foi exemplo dessa
preocupação. Criou um conceito novo de ensino, convidou especialistas europeus e
americanos para lecionar na Poli, à frente da qual esteve como primeiro diretor, de
24 de novembro de 1894 a abril de 1917, quando faleceu, em São Paulo (CENTRO
PAULA SOUZA, 2012).
A formação profissional, embora tenha avançado em termos de
metodologia de trabalho pedagógico e institucional, há pouco tempo não era vista
como estratégica para o desenvolvimento científico e tecnológico, mas apenas como
fornecedor de mão-de-obra para as demandas imediatas do setor produtivo. Este
posicionamento tem mudado em função da flexibilização do trabalho e da
reestruturação produtiva decorrentes dos aspectos positivos e negativos da
globalização.
O Centro Paula Souza se tornou uma instituição estadual de educação
profissional, e desde 1969, oferece cursos técnicos e tecnológicos. Em outubro de
1969, o governador Abreu Sodré assinou o Decreto-Lei que criou a entidade
autárquica Centro de Educação Tecnológica Paula Souza, destinada a articular,
realizar e desenvolver a educação tecnológica nos graus de ensino Médio e Superior
(CENTRO PAULA SOUZA, 2012).
O Centro Paula Souza está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, que tem por objetivo
intensificar o desenvolvimento sustentável do Estado, estimular as vantagens
competitivas das empresas e dos empreendedores paulistas, incorporar tecnologia
aos produtos da região e fortalecer as condições para atração de investimentos no
Estado. Tem a missão de promover a educação profissional pública dentro de
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referenciais de excelência, visando ao atendimento das demandas sociais e do
mundo do trabalho.
Atualmente, o Centro Paula Souza conta com 55 Fatecs distribuídas
em 50 municípios, atendendo cerca de 59 mil alunos, em seus 62 cursos de
graduação tecnológica. Abaixo as localizações das regiões administrativas das
FATECs no Estado de São Paulo.

Figura 4: FATECs por região administrativa no Estado de São Paulo
Fonte: Centro Paula Souza, 2012.

Este estudo contempla uma análise a respeito do curso de tecnologia
em Gestão da Produção Industrial com ênfase em calçados, nos clusters calçadistas
de Franca e Jaú.
Na época do surgimento das escolas tecnológicas, o principal objetivo
era atingir uma população específica de trabalhadores, capacitando-os em função
das exigências impostas pelo mercado de trabalho. Nesse sentido, é relevante
analisar o curso de tecnologia em Gestão da Produção Industrial com ênfase em
Calçados, presentes nas Fatecs de Franca e Jaú.
Kuenzer (2005) afirma que a reestruturação produtiva, que se dá início
a partir dos anos de 1990, em função da globalização da economia e das novas
formas da relação entre o Estado e a sociedade civil, sob os preceitos do
neoliberalismo, traz uma mudança real nas demandas decorrentes do empresariado
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em relação à formação acadêmica dos futuros trabalhadores. Segundo este autor,
as empresas passaram a exercer maior influência sobre os planos escolares no
sentido de fomentar, em relação aos egressos, a preocupação com a eliminação de
desperdícios com base no conhecimento das ferramentas da Qualidade Total.
Nesse sentido, a proposição do curso de tecnologia em Gestão da
Produção Industrial, descritos de forma mais detalhada nos Anexos A e B, vem de
encontro aos novos requisitos, na medida em que traz em seu escopo o
ensinamento relacionado à execução dos processos de fabricação de calçados que
representa a principal atividade que promove o desenvolvimento local e regional dos
referidos clusters.
O curso de Gestão da Produção Industrial do Centro Paula Souza visa
à formação de profissionais que fazem identificação e estudo de oportunidades de
negócios na área industrial, coordenação de equipes de produção, diagnóstico e
otimização de fluxos de materiais. Estes profissionais são preparados para atuar na
área administrativa, financeira, de criação, logística e, em especial, na produção
calçadista. Além disso, podem aplicar a racionalização do trabalho e o uso de
técnicas de simulação de atividades para o aumento da produtividade, a
identificação e redução dos custos industriais. Podem também elaborar de projetos
de ampliação e estruturação da capacidade produtiva e de logística, englobando, a
gestão de estoques e a movimentação e distribuição do produto final.
Com base nas diretrizes do Ministério da Educação e Cultura - MEC
(2012), o eixo do curso de graduação tecnológica em GPI, está fundamentado no
eixo de controle e processos industriais, que compreende tecnologias associadas
aos processos mecânicos, eletroeletrônicos e físico-químicos. Além disso, o curso
abrange ações de instalações, operação, manutenção, controle e otimização em
processos, contínuos e discretos, localizados predominantemente no segmento
industrial, alcançando pesquisa, segmento ambiental e de serviços. Este curso
contempla a verificação em processos, e avaliação das múltiplas variáveis
encontradas no segmento produtivo, envolvendo também, a gestão da qualidade,
questões

éticas,

produtividade.

ambientais,

sustentabilidade,

viabilidades

econômicas

e
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O tecnólogo em Gestão da Produção Industrial é formado, também,
para atuar nas organizações industriais em atividades de gestão. Dentre as
atividades desempenhadas por esse profissional na área de gestão destacam-se a
identificação e o estudo de oportunidades de negócios na área industrial, a
coordenação de equipes de produção, estudos de previsão de demanda, dentre
outras. Pode ainda, dedicar-se à direção e ao gerenciamento de seu próprio
negócio, à prestação de serviços de assessoria ao ensino e à pesquisa tecnológica,
dentro de seu campo profissional. Outras atividades, cada vez mais valorizadas
pelas empresas e pela sociedade, podem ser desenvolvidas por estes profissionais,
a saber, a aplicação das normas de segurança no trabalho e de gestão ambiental.
De acordo Pracuch (2012), existe um curso de tecnologia em Calçados
em Leicester College, em Leicester, Reino Unido, que combina a pesquisa
acadêmica com a prática profissional. Há um forte foco na aprendizagem baseada
em trabalhos; o curso abrange um amplo espectro de calçados da indústria e temas
relacionados.
Aborda alguns temas comuns às Fatecs, como por exemplo, moda em
calçados e design, tecnologia de produção, conforme se pode ver no Anexo C e D, e
outros um pouco diferentes como compra de calçados, competências e gestão de
abastecimento, previsão de estilo e estratégias de marketing, tecnologia de
fabricação, desenvolvimento profissional e design de produto e desenvolvimento. O
curso oferece a oportunidade de participar em competições e de briefings.
Outro curso, conforme Pracuch (2012), de tecnologia na área
calçadista que merece destaque é o curso de Tecnologia em Couro, em Dhaka,
Bangladesh, da Faculdade de Tecnologia de Couro de Bangladesh (BCLT –
Bangladesh College of Leather Technology). A única instituição do país a abordar a
tecnologia em couro, calçados e produtos derivados do couro está empenhada em
produzir tecnólogos competentes para o mercado de trabalho mundial. Além da sua
moderna tecnologia adquirida, a atividade acadêmica também compartilha a
responsabilidade de manter este compromisso para continuar o progresso. De
acordo com o currículo escolar do BCLT, visa ao desenvolvimento de princípios de
design e avaliação das tendências do mercado; modelagem com aplicação de
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tecnologia 3D CAD; conhecimento da informática e habilidade em usar Internet e
comércio eletrônico; conhecimento de materiais modernos para confecção de
calçados, seu uso e propriedades; conhecimento de logística internacional,
procedimentos de importação e de exportação.
Também, o curso de tecnologia em Gestão da Produção Industrial das
Fatecs de Franca e Jaú, tem compatibilidade, e corresponde com proximidade
curricular dos cursos de Leicester e Bangladesh, que também contemplam seus
polos de calçados e afins.
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3

INDÚSTRIA CALÇADISTA PAULISTA E A EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA

Neste capítulo, é apresentada uma análise sobre as características da
indústria calçadista paulista, mostrando os polos de Franca, Jaú e Birigui. Associado
a esse cenário, são discutidos aspectos sobre a educação tecnológica, mais
especificamente, a implantação do curso superior de tecnologia em Gestão da
Produção Industrial, com foco em calçados, no sentido de preparar profissionais com
adequada competência para atender aos anseios do empresariado destes polos
industriais. Dados os novos requisitos que o mercado de trabalho apresenta como
condição para a contratação dos profissionais que atuam na produção das empresas
manufatureiras de calçados, a formação destes, de forma competente e atualizada,
representa um apoio para o aumento da competitividade destas e, como,
consequência, para o desenvolvimento local e regional.
No intuito de aumentar sua eficiência, as empresas do setor calçadista,
precisam ser organizadas de forma sistemática, a partir da aplicação das técnicas e
ferramentas inerentes à área de gestão da produção. A utilização de novos
processos, ou melhorias dos já existentes, são formas de tornar as estas empresas
capazes de entregar o que o cliente necessita, na quantidade, onde e como ele
necessita.
Segundo Slack et al (2009), os gestores numa fábrica exercem,
também, o papel de treinadores dos funcionários de base e, assim, podem
desenvolver competências para enfrentar diferentes situações por meio de ações
coordenadas e do trabalho em equipe.
Os profissionais gestores de produção precisam ser preparados para
lidar com a inexorável tendência de automação dos processos, pois além de
constituir importante forma de aprimoramento da produção, esta exerce fortes
influências na forma de gestão. A automação, por outro lado, desempenha um duplo
papel, possibilitando a eliminação da superprodução, um frequente desperdício na
manufatura e, ao mesmo tempo, evitar a produção de produtos defeituosos. Na
gestão de sistemas produtivos, o controle visual pode ajudar a trazer fraquezas da
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produção à superfície. Isto permitirá adotar medidas que fortaleçam o grupo de
funcionários envolvidos no sistema.
A visão do processo como um fluxo de trabalho com inputs e outputs
claramente definidos e tarefas discretas que seguem uma sequência e que
dependem umas das outras numa sucessão clara vem da tradição da engenharia de
produção (HARRINGTON, 1991). No caso deste estudo, os inputs a serem
transformados são os materiais, tais como, o couro, a sola, a linha, a palmilha. Os
inputs transformadores são as máquinas e os equipamentos, tais como, máquinas
de cortar cabedal, máquinas de montar bico e máquinas de costura. Os
trabalhadores que executam as operações são também considerados inputs
transformadores que se utilizam dos seus conhecimentos, habilidades, além de
informações relacionadas ao processo. Os outputs são representados pelo produto
acabado e o pós venda. O primeiro é um bem tangível e o segundo é um serviço, ou
seja, um bem intangível, mas que pode representar uma importante fonte
informação para o controle e, caso seja necessário, correção da operação, ao
promover a realimentação ou feedback do sistema.
No âmbito da gestão da produção, novos conceitos surgem a partir de
experiências práticas associadas a estudos acadêmicos, como por exemplo, a
manufatura enxuta. Este novo conceito de gestão de empresas pode ser
considerado relativamente simples, entretanto pode proporcionar importantes
vantagens competitivas às empresas. Sob os preceitos deste método, os gestores
levam em consideração, tanto o fluxo de materiais como o fluxo de informações e
que parte da no processo de visualização da situação atual e na construção da
situação futura. A Manufatura Enxuta, em Slack et al (2009), consiste em um
conjunto de técnicas e ferramentas concentram-se prioritariamente nas questões
relativas à redução do lead time, ou seja, na dimensão tempo dos sistemas,
contribuindo para a melhoria dos objetivos de desempenho rapidez e confiabilidade
das entregas.
Outro fator importante a ser considerado pelos gestores é a tecnologia
da informação que constitui importante ferramenta para auxiliar em inúmeros
aspectos inerentes à tomada de decisão. Essa tecnologia é amplamente utilizada
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nas áreas de programação da produção, gestão de estoques, controle da qualidade,
administração de modo geral, além de outras questões como desenvolvimento de
produtos, rastreabilidade, novas formas de negócio e de gestão, geração de
aprendizagem organizacional, dentre outros.
Diante das incessantes e cada vez mais frequentes mudanças em
termos de técnicas, ferramentas e novos modelos de gestão, pode-se ter uma ideia
dos desafios que se impõem aos cursos de formação tecnológica que se
caracterizam por buscar, além da formação teórica, a formação de profissionais com
sólidos conhecimentos sobre as atividades práticas a serem desenvolvidas nas
empresas.
Não obstante a isso, pode-se observar que o setor de fabricação de
calçados é considerado um dos segmentos de maior importância na economia
brasileira. Conforme mostra a Figura 5, o setor da indústria de fabricação de
calçados, no Brasil, totaliza 8.456 unidades industriais. Deste total 1% é de grande
porte; 5% de médio porte e 94% são empresas de micro e pequeno porte, sendo
responsáveis por

39%,

27% e

34%,

respectivamente,

dos trabalhadores

empregados na atividade. Tais dados demonstram a importância das Micro,
Pequenas e Médias (MPMs) indústrias para a estrutura deste setor de atividades,
pois juntas, este subconjunto de empresas detêm quase a totalidade de
estabelecimentos (94%) e empregam grande parte (34%) dos trabalhadores
empregados desse setor.
Além dos fatores já descritos, outros fatores, relacionados com as
condições do ambiente no qual as empresas operam, também exercem influências
sobre as decisões dos gestores de produção impondo a estes a necessidade de
preparo para o enfrentamento de novas condições de concorrência. Um exemplo
destes fatores é a procura pela busca obtenção de vantagens competitivas com
base em novas estratégias de gestão e de logística. Algumas empresas calçadistas
brasileiras, que antes se encontravam na região Sul e Sudeste, decidiram migrar
para a região Nordeste, no intuito de obter redução de custos de mão-de-obra, além
de aproveitarem incentivos fiscais oferecidos por governantes de outras cidades ou
estados.
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Figura 5: Composição da Indústria de fabricação de calçados no Brasil.
Fonte: FIESP, 2009.

Dessa forma, as empresas que permaneceram nas regiões de origem
acabam por sofrer concorrência sob condições assimétricas em relação às
empresas que migraram para outras regiões do país, ou até mesmo, do exterior.

3.1

CARACTERÍSTICAS DA INDÚSTRIA CALÇADISTA PAULISTA

De acordo com Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP), o Estado de São Paulo representa um dos mais importantes polos
produtivos da cadeia de couro e calçados no país. Com o percentual de 29,1% do
total de estabelecimentos da indústria de calçados do Brasil, possuía 2.460
estabelecimentos industriais, no ano de 2009, divididos em: 2.356 micros e
pequenas indústrias, 92 médias e 12 grandes (FIESP, 2009).
Os Arranjos Produtivos Locais (APLs) são aglomerados de empresas
com a mesma especialização produtiva e que se localizam em um mesmo espaço
geográfico. De acordo com Suzigan et al (2000), para que uma região seja
considerada um APL, é indispensável à presença de economias externas locais
relacionadas

ao

tamanho

de

mercado,

à

concentração

de

mão-de-obra
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especializada e a outros fatores que favoreçam a especialização local. Em um
arranjo produtivo local, as empresas cooperam em marketing, promoção de
exportações, suprimentos de insumos, Pesquisa e Desenvolvimento. De forma geral,
essas empresas buscam manter um ambiente saudável e equilibrado de
cooperação, colaboração e competição.
Podem-se identificar as regiões de Birigui, Franca e Jaú como APLs, já
que juntas, respondem a 81,2% (1.998) do número de estabelecimentos da indústria
calçadista no Estado de São Paulo – 23,6% dos estabelecimentos da indústria
calçadista brasileira - e por 77,3% do número de trabalhadores ocupados por setor
industrial no Estado. Embora estes polos calçadistas localizem-se no mesmo
Estado, apresentam características específicas. O polo calçadista de Franca é
especializado na produção e comercialização de calçados masculinos, enquanto o
polo de Birigui se concentra na produção de calçados infantis e Jaú em calçados
femininos.
Os indicadores de especialização e de concentração, conforme
Suzigan et al (2000), permitem verificar a distribuição geográfica da produção,
identificar especializações regionais e mapear movimentos de deslocamento
regional das atividades econômicas. Assim, as Figuras 6, 7, 8, e 9, a seguir,
mostram o Quociente Locacional (QL) de especialização dos polos calçadistas
paulistas.

Figura 6: Coeficiente locacional da indústria de calçados paulista (%).
Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados de SUZIGAN et AL, 2000.
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Figura 7: Coeficiente locacional - Indústria de calçados - Região de Franca (%)
Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados de SUZIGAN et AL, 2000.

Figura 8: Coeficiente locacional - Indústria de calçados - Região de Birigui (%)
Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados de SUZIGAN et AL, 2000.
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Figura 9: Coeficiente locacional - Indústria de calçados - Região de Jaú (%)
Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados de SUZIGAN et al, 2000.

O Quociente Locacional (QL) de especialização das microrregiões
indica a concentração relativa de uma determinada indústria numa região
comparando com um espaço de base. As microrregiões abordadas são os polos
calçadistas paulistas.

3.2

POLOS CALÇADISTAS PAULISTAS
Os Arranjos Produtivos Locais (APL) servem como

meio de

organização para a produção, estímulo ao crescimento econômico e ao
desenvolvimento local, segundo o SEBRAE:
Arranjos Produtivos Locais são aglomerações de empresas, localizadas em
um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm
vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e
com outros atores locais, tais como: governo, associações empresariais,
instituições de crédito, ensino e pesquisa (2009).

O cenário histórico-social brasileiro favoreceu a formação dessas
estruturas de mercado e a evolução tecnológica se faz presente nas três regiões
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aqui expostas. Esta sessão refere-se à formação dos polos calçadistas paulistas; a
indústria de calçados e a implantação da educação tecnológica nas cidades de
Franca e Jaú.

3.2.1 Polo Calçadista de Franca
Conforme o Censo IBGE (2010), a cidade de Franca, no Estado de São
Paulo, possui uma população de 318.640 habitantes. Trata-se de um grande polo
industrial fabricante de calçados no Brasil. Sua região inclui os municípios paulistas
de Pedregulho, São Joaquim da Barra, Buritizal, Cristais Paulista, Restinga e os
municípios mineiros de Ibiraci, Claraval, Capetinga, Cássia, Sacramento e São
Tomás de Aquino, conforme Figura 10.

Figura 10: Localização de Franca e região.
Fonte: SINDIFRANCA, 2011.
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Segundo dados do SINDIFRANCA (2011), cerca de 26 milhões de
pares de calçados (25,9 milhões) foram produzidos no APL de Franca, o equivalente
a 3,2% da produção brasileira de calçados. Franca abriga toda a cadeia produtiva
em torno do sapato, o que envolve desde curtumes, que beneficiam o couro, até os
fabricantes de calçados, passando por fornecedores de componentes, adesivos
(cola) e máquinas, sendo composta por um total de 1015 indústrias, nos seguintes
segmentos: 283 fornecedoras, 265 prestadoras de serviços e 467 produtoras de
calçados e artefatos.
A seguir, encontra-se, na Figura 11, um referencial comparativo com o
número de empresas calçadistas francanas por porte:

Figura 11: Indústrias calçadistas em Franca por porte
Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados de SINDIFRANCA, 2011.

A Indústria calçadista de Franca, com sua representatividade e
inserção no mercado internacional, não é um cenário oriundo de grande capital e de
predominância de grandes empresas. Os números apresentados revelam o grande
número de micro e pequenas empresas no referido polo industrial. As grandes
empresas, em número de 6, são responsáveis por 18,2% dos empregos gerados,
enquanto as 74 empresas médias geram 36,7% dos empregos e as 296 pequenas
empregam 34,4% e as 639 micro são responsáveis por 10,8% dos empregos. O
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potencial empregador do setor calçadista de Franca vem desempenhando relevante
papel na incorporação de mão-de-obra, inclusive não especializada. Esta elevação
se deve justamente à conversão de operários dispensados das grandes empresas à
condição de fabricantes (SINDIFRANCA, 2011).
O setor calçadista nacional teve um movimento no país de cerca de R$
19 bilhões; em Franca, esse valor foi de R$1,14 bilhão (6% do total nacional). Sua
produção em valores é maior do que a verificada em volumes, pelo fato de que os
artigos fabricados em Franca possuem maior valor agregado, principalmente os
calçados de couro. O perfil predominante das empresas francanas é do tipo familiar.
Aproximadamente 88% das indústrias em atividade são compostos por integrantes
de uma mesma família (SINDIFRANCA, 2011).

Figura 12: Localização de Franca
Fonte: IBGE, 2012.

Segundo

Barbosa

(2006),

a

fabricação

predominantemente

manufatureira na indústria de calçados da região de Franca possibilitou a
sobrevivência do “saber” e da “habilidade” como fatores relevantes no universo da
produção, assim o trabalho manual não apenas se manteve como fator determinante
na estrutura produtiva, que possibilitou o elo na gênese de inúmeras trajetórias
empresariais.
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Em Franca, as empresas com menos de 10 anos atingem um
percentual de 45%, e com mais de 50 anos não chegam a um total médio de 1%. A
sede da maioria das empresas é própria (percentual de 56,3%), enquanto que com
sede alugada o percentual é de 42,8%. Também existe um pequeno percentual
(0,9%), de empresas estabelecidas em espaço cedido pela prefeitura. Nas bancas
de pesponto, é predominantemente utilizada sede própria 63,7%, geralmente fixada
na própria moradia dos prestadores de serviços (SINDIFRANCA, 2011).
Podemos destacar, também, o fato de que compõem ainda o polo
industrial de Franca todos os demais elos da cadeia produtiva do calçado, tais como
curtumes, fabricantes de máquinas para calçados, solados, colas e adesivos,
fôrmas, palmilhas, facas para corte, adornos e acessórios de metal, sendo um
exemplo de cluster como poucos no Brasil e no mundo.
O Quadro 3 apresenta o número de pares, em milhares, produzidos no
ano de 2009 pelas empresas de Franca, segmentados em relação à matéria prima
básica utilizada.
Quadro 3: Indústrias calçadistas em Franca por segmento.

Produção de calçados - Franca e região - 2009
Segmento
Couro
Outros materiais
Total

Pares (em milhares)
22.104
3.850
25.954

Fonte: SINDIFRANCA, 2011.

Verifica-se que produção de calçados de couro, em Franca, é
destacadamente superior à produção de calçados, utilizando outros tipos de
materiais (sintéticos, tecido, borracha, plástico, entre outros), este fato difere da
característica da produção nacional, cujos materiais mais utilizados para fabricação
de calçados são os sintéticos, plásticos, borracha, entre outros. A Figura 13, mostra
esta participação de Franca em relação a produção nacional.
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Figura 13: Participação no país da produção de calçados em couro de Franca.
Fonte: elaborado pela autora com base em dados do SINDIFRANCA, 2011.

Em Franca e Região, são fabricados 58% dos insumos e matériasprimas consumidas na fabricação de calçados, 20% no Estado de SP e 21% em
outros estados brasileiros. Os produtos importados são 1,2% do volume total, sendo
os laminados sintéticos representantes de 10% desse montante e as colas em 5,9%
(SINDIFRANCA, 2011).
A terceirização dos serviços é uma forma de trabalho muito utilizada
pelas empresas francanas que entregam às prestadoras de serviços algumas etapas
da produção, principalmente o pesponto.
A cidade de Franca conta com dois sindicatos da área calçadista: o
STICF – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados do Município de
Franca, e o SINDIFRANCA – Sindicato da Indústria do Calçado de Franca. O STICF
foi fundado em 1943 e abrange todo o setor coureiro-calçadista de Franca e Região,
em um raio com mais de 14 cidades. Destaca-se pela atuação constante na defesa
e cumprimento dos direitos e deveres de seus associados, além da busca de
proporcionar benefícios, como bem-estar e comodidade aos mesmos, oferecendo
assistência na área da saúde, jurídica, cabeleireiros, barbeiros, cursos de
capacitação profissional, cursos de introdução à legislação trabalhista, e outros. O
segundo Sindicato é o SINDIFRANCA, fundado em 1958, que vem desempenhando
relevante serviço às indústrias francanas. A partir daí, desempenhou também
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importante papel de conciliação de trabalhadores e empregadores no tocante às
negociações salariais e outros direitos e deveres trabalhistas.
A FATEC FRANCA “Dr. Thomaz Novelino” é uma instituição de ensino
que iniciou suas atividades em 2008, com o curso de Gestão da Produção Industrial
- GPI, visando à formação de profissionais para o setor coureiro-calçadista.
Posteriormente, foi proposto o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
O objetivo principal do curso GPI é ser um centro de referência
científica e tecnológica, em harmonia com as questões éticas, sociais e ambientais,
proporcionando ensino de qualidade e uma educação continuada como forma de
atualização permanente, formando profissionais reconhecidos e valorizados pela
sociedade, com senso de cidadania, contribuindo assim para o desenvolvimento
socioeconômico da região.

3.2.2 Polo Calçadista de Jaú
Com uma população de 126.000 habitantes (IBGE), Jaú está localizada
na área central do estado de São Paulo e é conhecida como a capital do calçado
feminino. Jaú conta com 345 estabelecimentos industriais do setor calçadista
voltados, em sua maioria, para a produção de calçados femininos.

Figura 14: Localização de Jaú.
Fonte: IBGE, 2012.
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Fazem parte deste polo de calçados femininos, os municípios paulistas
de Mineiros do Tietê, Itapuí, Bocaina, Dois Córregos, Pederneiras e Barra Bonita.
Segundo dados coletados pela FIESP (2009), não há, no município,
empresas calçadistas de grande porte, mas há pequenas e médias empresas geram
16.000 empregos diretos e indiretos.
A governança do polo é gerida pelo Sindicato das Indústrias de
Calçados de Jaú (Sindicalçados), com auxílio do SEBRAE e de entidades como
SENAI, CIESP e Prefeitura Municipal, através de um Programa de Desenvolvimento
Sustentável do Polo Calçadista de Jaú e FATEC JAHU. É importante ressaltar que
para que haja desenvolvimento do APL, é necessário o envolvimento relevante de
instituições de serviços presentes e participantes na organização do arranjo.
SEBRAE, SESI, SENAI, SENAC, Faculdade de Tecnologia do Governo do Estado,
CIESP, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT), Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais
(CCDM/UFSCar), além de instituições financeiras e empresas de consultoria
empresarial, dentre outras, também integram o polo de Jaú.
A cidade de Jaú conta com a Faculdade de Tecnologia de Jahú –
FATEC-JAHU desde 1990. Trata-se de uma Instituição Pública de Ensino Superior
que oferece cursos de graduação para formação de Tecnólogos, visando atender
segmentos atuais e emergentes da atividade econômica. Os cursos oferecidos são:
Construção Naval, Gestão da Produção Industrial, Gestão da Tecnologia da
Informação, Logística, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sistemas de Navegação,
e Sistemas para Internet (CENTRO PAULA SOUZA, 2012).

3.2.3 Polo Calçadista de Birigui
A cidade de Birigui é conhecida como a Capital Brasileira do Calçado
Infantil. Suas empresas produzem 263 mil pares de calçados por dia, que equivalem
a uma produção anual de 63,5 milhões de pares. Dentre as regiões de APLs
calçadistas do Estado de São Paulo, Birigui é a que apresenta menor quantidade de
empresas. Por outro lado, são empresas de médio e grande porte.
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O município de Birigui possui aproximadamente 108 mil habitantes e no
Estado de São Paulo, pode ser considerada uma cidade de médio porte, com
população predominantemente urbana. Localizado na região Noroeste do Estado, o
município chama a atenção pelo número de estabelecimentos industriais que
apresenta. O setor industrial conta com 238 estabelecimentos, gerando em torno de
18 mil empregos diretos e indiretos, 61,38% do total de empregos formais, segundo
dados do Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário (SINBI, 2012).
Verifica-se que, no que diz respeito à geração de empregos, é o ramo
industrial mais importante do município. Devido ao grande número de indústrias do
setor calçadista, existe na cidade uma gama de empresas subsidiárias envolvidas de
forma direta ou indireta com a produção do calçado, como: cartonagens,
componentes químicos, solas e cadarços, facas para calçado etc. Dessa forma,
nota-se a existência de um agrupamento geográfico de indústria de um mesmo
setor, o que caracteriza um APL.
As

instituições

de

apoio,

envolvidas neste

APL

são:

SINBI,

SEBRAE/SP, SENAI, Serviço Social da Indústria - SESI, Serviço Social do Comércio
- SESC, Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte - SEST/SENAT, Prefeitura Municipal, Governo do Estado, Associação
Comercial, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Calçado, Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo FIESP/CIESP, Faculdades Locais, Instituições Financeiras etc. As indústrias de
calçados presentes nesse APL não se localizam apenas em Birigui, mas também,
nos municípios vizinhos como Coroados, Bilac, Braúna, Glicério, Penápolis, dentre
outros, cuja localização é apresentada na Figura 15.
Dentre as indústrias presentes no município de Birigui, destacam-se:
indústrias de cartonagem que fornece embalagens para o calçado; fornecedoras de
componentes químicos; fornecedoras de solados; fabricantes de facas industriais
para balancim; indústrias que fornecem componentes para calçados em geral.
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Figura 15: Localização de Birigui.
Fonte: IBGE, 2012.

Pela característica do calçado infantil, principal produto da cadeia
produtiva das empresas calçadistas de Birigui, os insumos mais utilizados para a
fabricação são de material sintético (80%), têxtil (15%) e, por fim, o couro e outros
(FIESP, 2009).
A cidade de Birigui possui uma Escola Técnica do Centro Paula Souza,
a Etec Doutor Renato Cordeiro, que oferece os cursos técnicos de enfermagem,
administração, calçados e secretariado e, também, o ensino médio (CENTRO
PAULA SOUZA, 2012).
A cidade de Birigui, até o momento, não possui unidade da Fatec, pois
na medida em que suas empresas são mais capital intensivas, possuem processos
mais automatizados, diminuindo a dependência em relação ao trabalho humano.
Considerando que este trabalho visa analisar, de forma mais
específica, o curso de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial no tocante à
sua relação com o desenvolvimento do polo, esta cidade não será contemplada
nesta pesquisa.
Por outro lado, a escolha das cidades de Franca e Jaú para este
estudo se deu em função de fazerem parte de APLs calçadistas e, também, por
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disporem do curso de tecnologia em Gestão da Produção Industrial com ênfase em
Calçados, oferecidos pela Fatec.

3.3

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
INDUSTRIAL

Na

busca

de

PARA

aperfeiçoar

os

A

GESTÃO

DE

profissionais

e

PRODUÇÃO

promover

o

desenvolvimento das regiões de Franca e Jaú, foi implantado o curso de Tecnologia
em Gestão da Produção Industrial, com ênfase em calçados, nas duas regiões,
Franca e Jaú.
O desenvolvimento não se faz isoladamente, é um conjunto de várias
ações de várias entidades e departamentos. Essas soluções devem ser
acompanhadas e auxiliadas por instituições de ensino, associações, governo,
empresas parceiras, fornecedores, e sindicatos. A educação tecnológica é uma das
peças-chave para que ocorra o desenvolvimento constante.
O tecnólogo em Gestão da Produção Industrial atua nas organizações
industriais, buscando a melhoria da qualidade e produtividade industrial. Espera-se
desse profissional especial destaque na identificação e análise de oportunidades de
negócios na área industrial, coordenação de equipes de produção, diagnóstico e
otimização de fluxos de materiais e a utilização de conhecimentos da logística
industrial. Pode dedicar-se à direção e ao gerenciamento de seu próprio negócio, à
prestação de serviços de assessoria ao ensino e à pesquisa tecnológica, dentro de
seu campo profissional.
Franca e Região detêm um percentual de 3,2% da produção nacional
total de calçados e 9,3% da produção de calçados de couro. No ano de 2007, a
produção foi de 28.415 (24.849 em couro e 3.566 de outros materiais), e em 2008 a
produção total foi de 28.588 (24.544 em couro e 4.044 de outros materiais)
(SINDIFRANCA, 2011).
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O início da FATEC FRANCA se deu em 2008, e o primeiro curso a ser
implantado na unidade foi Gestão da Produção Industrial, baseado no perfil coureirocalçadista da economia da cidade. A partir de março de 2009, passou a ter a
denominação FATEC FRANCA – “Dr. Thomaz Novelino”, em homenagem ao
fundador do Educandário Pestalozzi, sempre dedicado à evolução da educação na
cidade.
Foi fundada em 1990, a Faculdade de Tecnologia de Jaú – FATEC
JAHU – Prefeito Octavio Celso Pacheco de Almeida Prado. Em 2006, é implantado o
curso inicialmente com a denominação de Tecnologia da Produção de Calçados, e
em 2010, esta denominação foi alterada para Curso de Tecnologia em Gestão da
Produção Industrial, já que a cidade está em grande parte voltada para o setor
calçadista, em particular para os calçados femininos. É uma instituição pública de
Ensino Superior que oferece curso de graduação para formação de tecnólogos,
visando atender segmentos atuais e emergentes da atividade econômica.
A implantação de um curso na área calçadista atende a uma crescente
necessidade de formação de mão-de-obra qualificada de nível superior. Porém,
enquanto a FATEC forma tecnólogos, o SENAI dessas localidades forma
profissionais em nível técnico operacional.
A escola é a melhor opção para abrir portas e melhorar as práticas de
desenvolvimento industrial de uma região. A elaboração e a consolidação de um
pensamento pedagógico devem andar lado a lado com a política econômica dos
centros industriais, em busca de um caminho educacional que leve à formação
profissional. Assim, formar pessoal mais qualificado e contribuir para o crescimento.
O desenvolvimento industrial exige profissionais com formação
superior. Em alguns casos, os cursos técnicos são muito importantes, mas em
outros se faz necessária a presença de profissionais formados e qualificados em
áreas específicas. Essa formação pode ser atendida pelos cursos de tecnologia.
O estudo contribui para refletir sobre a empregabilidade das turmas
egressas dos cursos de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, como um
parâmetro de acesso às indústrias calçadistas localizadas nos clusters paulistas.
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4

PESQUISA DE CAMPO

O objetivo deste capítulo é apresentar os métodos e as técnicas
empregados na investigação da pesquisa, para cumprimento dos objetivos
propostos e, ainda, apresentar os resultados e as respectivas análises feitas, a partir
dos dados que foram obtidos através da pesquisa de campo.
A pesquisa de campo proposta teve como intuito analisar a educação
tecnológica, através do curso de Gestão da Produção Industrial, oferecido pelo
Centro Paula Souza, e sua contribuição para o desenvolvimento local dos clusters
calçadistas das regiões de Franca e Jaú.

4.1

MÉTODO DA PESQUISA DE CAMPO
Afirma Barros (2005) que a teorização está associada aos modos de

pensar e ver, enquanto a metodologia está associada ao modo de agir. Assim, o
método de investigação foi abordado através da análise de registros escritos, que
são de natureza oficial, institucional e turmas de egressos do curso de Tecnologia
em Gestão da Produção Industrial, de forma qualitativa e quantitativa.
Na pesquisa de campo, foram abordados os dois métodos de
investigação: questionários fechados, com alunos dos dois últimos semestres e
egressos do curso em estudo e entrevistas com os membros sindicais.
A pesquisa, no método quantitativo, foi usada para medir e avaliar
resultados e estabelecer relações entre as variáveis, e segundo Richadson (1999), é
importante para promover uma forma mais adequada, para se entender a natureza
de um fenômeno social. Os dados quantitativos foram captados por meio de
questionários fechados, aplicados diretamente pela pesquisadora junto aos egressos
e estudantes do último ano, sendo dos últimos dois semestres, dos cursos de
Gestão de Produção Industrial das faculdades que o oferecem nas cidades que são
polos calçadistas no Estado de São Paulo, são as cidades de Franca e Jaú.
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O questionário para os egressos e estudantes dos dois últimos
semestres foi composto por 13 questões, contendo questões abertas e fechadas. O
questionário contempla questões que tratam da expectativa sobre o curso e sobre as
consequências pessoais e profissionais do curso em relação ao discente.
A Escala Likert, utilizada nas questões fechadas é de 1 a 5, sendo: o 1
nunca, 2 raramente, 3 às vezes, 4 geralmente e 5 sempre; e também 1 não teve
contribuição, 2 razoável contribuição, 3 moderada contribuição, 4 boa contribuição e
5 ótima contribuição; outro tipo com alternativas sim ou não. O Anexo E apresenta o
questionário de pesquisa.
O questionário para os representantes sindicais dos polos calçadistas
paulistas é composto por 5 questões abertas. O Anexo F apresenta o questionário
de pesquisa.
O questionário foi testado antes, como um pré-teste, para alunos do 4º
semestre do mesmo curso. Segundo Lakatos e Marconi (1996), esta postura pode
evidenciar possíveis falhas existentes, como por exemplo, a linguagem inacessível.
Assim o comprometimento dos três elementos será garantido, como, fidedignidade,
validade e operatividade, e assim deixar o questionário mais acessível para
aplicação.
O método de coleta para os questionários: dos egressos foi via
eletrônica, com a disponibilização do questionário pela internet; dos alunos dos dois
últimos semestres foram distribuídos pessoalmente; e dos representantes sindicais
foram via eletrônica, enviados antecipadamente por email, depois por telefone e
digitados ao mesmo tempo. A população da pesquisa foi composta por: 138 alunos
dos dois últimos semestres, sendo 76 de Franca e 68 de Jaú; 190 egressos, sendo
58 de Franca e 132 de Jaú; também 4 membros sindicais calçadistas, sendo dois
representantes do setor patronal e dos trabalhadores de Franca, e dois
representantes do setor patronal e dos trabalhadores de Jaú.
O método de investigação qualitativo foi feito principalmente por meio
de pesquisa bibliográfica e documental, sendo o universo investigado abordado por
meio de registros, legislação vigente em diferentes épocas e também em
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documentos oficiais. Também foram realizadas entrevistas exploratórias com os
representantes dos sindicatos do setor patronal e dos funcionários (sindicatos dos
sapateiros) locais.
A população total da pesquisa quantitativa de alunos dos dois últimos
semestres, e egressos, das duas faculdades de Franca e Jaú, é de 328 indivíduos.
248 indivíduos responderam ao questionário, via eletrônica. Sendo, respondidos
75,61% dos questionários, portanto, segundo Lakatos e Marconi (1996) não invalida
o processo, já que é esperado um déficit de 25%. No Quadro 4, segue a participação
de cada população.
Quadro 4: População e amostra da pesquisa quantitativa
Fonte
Alunos (último ano) de Franca
Egressos de Franca
Alunos (último ano) de Jaú
Egressos de Jaú
Total

População total
FATECs

Questionários
respondidos

76
58
62
132
328

76
40
42
90
248

Fonte: elaborado pela autora, com base nas Fatecs de Franca e Jaú, 2012.

A realização da pesquisa de campo em Jaú, para alunos e egressos,
teve a participação do coordenador do curso de Gestão da Produção Industrial da
FATEC JAHU. A realização da pesquisa de campo em Franca, para alunos e
egressos da FATEC FRANCA foi executada diretamente pela pesquisadora, por
meio de questionários. Para os alunos, foram aplicados diretamente os questionários
impressos; e para os egressos, o questionário foi aplicado via eletrônica.
Os questionários, para alunos e egressos, foram elaborados com
formato fechado, mesmo as questões abertas, para uma abordagem quantitativa.
Esta abordagem quantitativa é caracterizada pela formulação de hipóteses,
definições operacionais de variáveis, quantificação das coletas de dados e de
informações, também da utilização de tratamentos estatísticos.
As entrevistas com os membros sindicais foram realizadas por telefone.
Todos pediram as perguntas antecipadamente, via eletrônica. Estas entrevistas
foram aplicadas diretamente pela pesquisadora. Os dados foram transcritos no
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computador pela pesquisadora à medida que as respostas eram realizadas via
ligação telefônica. O método de análise da pesquisa qualitativa foi por meio da
análise de conteúdo das falas e respostas obtidas por meio das quatro entrevistas
realizadas.
Foram realizadas quatro entrevistas. A primeira entrevista foi realizada
em 30 de outubro de 2012, com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Calçados do Município de Franca–SP. A segunda entrevista foi
realizada em 01 de novembro de 2012, com o vice-presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de Calçados do Município de Jaú–SP. A terceira
entrevista, realizada em 05 de novembro de 2012, foi com o presidente do Sindicato
Patronal das Indústrias de Calçados do Município de Franca – SP (Sindifranca). A
última entrevista foi realizada em 06 de novembro de 2012, com o presidente do
Sindicato Patronal das Indústrias de Calçados do Município de Jaú–SP.
De acordo com Neves (1996), é a pesquisa qualitativa que permite a
expressão e tradução do sentido, de fenômenos do mundo social. A análise
qualitativa se justifica na consideração de uma abordagem subjetiva.
Para Lakatos (2003), toda pesquisa merece o levantamento de
variadas fontes, para formulação de quaisquer métodos ou técnicas empregadas.
Assim, servem como background para trazerem conhecimentos ao campo de
interesse, e também podem sugerir problemas e hipóteses, ainda orientação para
outras fontes de coleta.
Utilizando os dois métodos de pesquisa, a pesquisa de campo foi
realizada durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2012. Em seguida,
são apresentados os principais resultados da pesquisa de campo.
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4.2

RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO
A seguir, são apresentados os resultados da pesquisa de campo, tanto

os resultados da pesquisa realizada com alunos e egressos dos cursos de GPI
oferecidos pelas faculdades tecnológicas de Centro Paula Souza localizadas nas
regiões de Franca e Jaú, tanto os obtidos com as entrevistas exploratórias
realizadas junto aos presidentes dos sindicatos que representam os industriais
calçadistas e os trabalhadores das duas cidades.

4.2.1 Alunos e Egressos dos Cursos de GPI
Nesta etapa da investigação, foi aplicado um questionário aos alunos e
aos egressos do curso de GPI, constituído de treze perguntas, com o objetivo de
adquirir as informações sobre o objetivo em estudo. Com relação às respostas, para
a concretização dos objetivos propostos, é possível estabelecer algumas análises.
Foi questionado ao aluno e ao egresso se as suas expectativas com
relação ao curso de tecnologia em Gestão da Produção Industrial foram (ou estão
sendo no caso dos alunos ainda não concluintes) atendidas. Quanto às expectativas
com relação ao curso, é possível verificar que as expectativas estão sim sendo
atendidas. Observa-se que no total, 82,7% dos entrevistados (alunos e egressos)
apresentaram que, geralmente e sempre, estão sendo atendidas.
Ao se comparar os resultados entre egressos e alunos atuais, na
Figura 16, nota-se que o percentual de entrevistados que consideram que as
expectativas geralmente ou sempre foram atendidas é maior entre os egressos
(68,9% geralmente e 21,3% sempre atendidas – total de 90.2%) do que entre os
alunos atuais (53,2% geralmente e 22,2% sempre atendidas – total de 75,4%).
É de se notar que poucos alunos declararam que as expectativas
raramente haviam sido atendidas e nenhum declarou que nunca foi atendida (claro
que não aparece na Figura 16). Tal fato pode ocorrer porque os cursos estão
atendendo realmente as expectativas dos alunos.
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Figura 16: Expectativa com relação ao curso (%)
A questão seguinte também tinha como propósito avaliar a expectativa
do aluno ou egresso, no entanto procurava saber se a expectativa com relação à
Graduação Tecnológica se foi (ou está sendo) atendida. Nota-se que, 79,4% dos
entrevistados apresentaram que, geralmente e sempre, estão sendo atendidas as
expectativas com relação à graduação tecnológica.
A Figura 17 apresenta uma visão das frequências de expectativa com
relação à graduação tecnológica, separadas por cidade e por tipo de aluno.

70

60
50
Alunos Franca

40

Egressos Franca
30

Alunos Jaú
Egressos Jaú

20

10
0

Raramente

Às Vezes

Geralmente

Sempre

Figura 17: Expectativa com relação à graduação tecnológica de GPI (%).
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Considerando a colaboração do curso na formação pessoal, do aluno e
do egresso, foi pedido que avaliassem a contribuição para a ampliação de sua visão
crítica da realidade social. Analisamos que 85% dos entrevistados assumiram boa e
ótima contribuição, para a ampliação da visão crítica da realidade social, portanto, o
curso tem colaborado com a formação pessoal de alunos e egressos. Na Figura 18,
são encontradas as frequências de contribuição, separadas por cidade e por tipo de
aluno.
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Figura 18: Contribuição para ampliação da visão crítica da realidade social (%).

Neste contexto, referente à colaboração do curso na formação pessoal,
do aluno e do egresso, foi abordada a contribuição no aspecto de ampliação da
visão crítica da realidade profissional.
Assim, 83,5% dos entrevistados responderam que há boa e ótima
contribuição para a ampliação da visão crítica da realidade profissional. Assim,
também é clara a contribuição do curso na formação pessoal dos entrevistados,
aferida na Figura 19, que mostra um formato ascendente de respostas em direção
do “não teve contribuição” até as respostas de “ótima contribuição”.
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Figura 19: Contribuição para ampliação da visão crítica realidade profissional (%).

Foi questionado ao aluno e ao egresso, de Franca e Jaú, para destacar
no mínimo três mudanças que o curso provocou na sua vida pessoal, como: o
aumento da autoestima; o convívio com mais pessoas; a postura crítica; o
conhecimento adquirido; as oportunidades; o sucesso profissional; o estímulo; à
visão política; a administração organizacional; as atualidades; o amadurecimento; a
ampliação dos horizontes; a melhoria financeira; o respeito profissional; o status e
responsabilidades; a mudança social; apenas o diploma; que não mudou quase
nada; e, por fim, se não mudou nada.
Dos 19 itens propostos, para as mudanças que o curso provocou na
vida pessoal do entrevistado, na Figura 20, são apresentados os mais relevantes
segundo os entrevistados. Podemos destacar três itens: em primeiro lugar, com
12,4%,

o

conhecimento

adquirido;

em

segundo

lugar,

com

11,6%,

o

amadurecimento; e em terceiro lugar, com 9,5%, o convívio com mais pessoas.
Verificamos que os egressos de Jaú, são os que mais destoam do segmento
contínuo, assim ratificado na Figura 20, quanto aos itens de amadurecimento e a
ampliação dos horizontes. Lembramos que o curso da FATEC JAHU foi implantado
desde 1990, já o de Franca tem apenas quatro anos. Tal fato pode aferir que com o
tempo Ester dois itens passam a ter maior relevância entre os egressos.
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Figura 20: Mudanças que o curso provocou na sua vida pessoal (%).
A Figura 21 apresenta uma visão das frequências de pontuação quanto
à contribuição do curso de Gestão da Produção Industrial, na vida profissional dos
entrevistados.
Pontuaram 72,2% dos entrevistados, como boa e ótima a contribuição
do curso na vida profissional. Os egressos pontuaram em 10% a mais, que os
alunos, para esta contribuição.
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Figura 21: Contribuição do curso na vida profissional (%)
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Dentre os questionamentos aos alunos e egressos, foram pedidas as
principais contribuições na vida profissional que o curso possibilitou, sendo fechado
nos quesitos de: oportunidades; qualificação profissional; promoção para cargos
melhores; mudança de empresa/emprego; segundo emprego; administrar a própria
empresa; conhecimento; manutenção do emprego; e, por fim, o ingresso no
mercado de trabalho.
Sobre as principais contribuições na vida profissional que o curso
proporcionou, dentre os 9 itens citados, os de maior relevância estão apresentados
na Figura 22. Os três mais pontuados foram, com 27,8%, o conhecimento; com
23,9%, a qualificação profissional; e com 14,9% as oportunidades. Destaca-se a
manutenção de emprego para os egressos de Jaú, em relação aos demais.
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Figura 22: Principais contribuições na vida profissional (%)
A partir dos princípios das contribuições, também foi abordado para o
aluno e egresso se eles tinham presenciado aumento de salário ao longo do curso,
conforme

explicito

na

Figura

23,

com

frequências

visuais

para

cada

encaminhamento.
É evidente a melhoria de salário entre os egressos de Franca e Jaú,
estando na faixa de 63,1% dos entrevistados. Observa-se, para os alunos, com
54,5% dos entrevistados, que não foi presenciado aumento de salário.
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Figura 23: Presenciou aumento de salário ao longo do curso (%).
Colocamos em pauta, dois questionamentos. O primeiro era quanto ao
segmento que o entrevistado atuava quando entrou no curso de Gestão da
Produção Industrial com ênfase em calçados; e o segundo era qual o atual
segmento de atuação, por exemplo, se da indústria, comércio, público ou outro.
Nas Figuras 24 e 25, podemos vislumbrar as frequências relacionadas
aos questionamentos pautados acima, por cidade e tipo de aluno. Verificou-se que
os segmentos de atuação, anterior e atual, foram praticamente mantidos.
Destaca-se, com aproximadamente 62%, o segmento da indústria,
como atuação inicial e atual dos entrevistados, e, portanto a compatibilidade com a
escolha do curso de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial. Em seguida,
com aproximadamente 10,5%, para o segmento de comércio; e, para o segmento
público de 9%; e também uma parcela para o segmento de serviços com 5,2% dos
entrevistados.
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Figura 24: Segmento que atuava quando entrou no curso (%).
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Figura 25: Segmento atual de atuação do entrevistado (%).
Afunilando, ainda, no questionamento das atuações profissionais, foi
aberta uma janela para indicação, para que o entrevistado anotasse, em qual área
de mercado atuava, quando entrou no curso, e atualmente, com algumas
indicações, como, as áreas de: produção; administração; modelagem; projetista;
marketing e outros.
Ao se comparar os resultados entre egresso e alunos atuais, nas
Figuras 26 e 27, nota-se que existe um percentual de entrevistados que migraram da
área de produção para a área administrativa. No sentido de melhor ilustrar a
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comparação entre as áreas que os entrevistados atuavam e a atual, observa-se que,
em média, na área atual: houve um acréscimo de aproximadamente 28,9%, para a
área administrativa; a área de produção sofreu um decréscimo de aproximadamente
10,1%; e a área de modelagem e design do produto (pesquisa e desenvolvimento de
produtos – P&D) se manteve.
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Figura 26: Área que atuava quando entrou no curso (%).
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Figura 27: Área atual de atuação do entrevistado (%).
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Do conhecimento sobre o segmento de atuação profissional entre
alunos e egressos, procurou-se conhecer a área de atuação e obter informações
comparativas sobre a função que atuavam quando entraram no curso e a sua função
atual. Para tanto, foram deixados alguns parâmetros como indicação, por exemplo:
auxiliar; estagiário; diretoria; assistente; secretária; técnico; encarregado; gerência;
assessoria; estilista; vendedor e outros.
Vários foram os apontamentos, mas quando agrupamos as funções de
auxiliares, em contraponto com as funções acima, vimos através das Figuras 27 e
28, uma ascensão de migração interessante das frequências abordadas.
Na comparação entre as duas funções dos entrevistados, a anterior e a
atual, observa-se que houve significativa migração do auxiliar para funções que
requerem maior competência. Nota-se um decréscimo de aproximadamente 39,7%,
da função em que atuava como auxiliar para a atual. Também pode ser identificada
a migração para funções de maior competência, apontando um acréscimo de 56,6%,
para a atual, de assistentes, encarregados, supervisores e gerentes.
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Figura 28: Função que atuava quando entrou no curso (%).
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Figura 29: Função atual do entrevistado (%).

Neste momento, foi questionado se os alunos e egressos de Franca e
Jaú recomendavam o curso de GPI. Mostra-se uma unidade, na Figura 30, com
96,8% dos entrevistados recomendaram o curso de tecnologia em Gestão da
Produção Industrial, com ênfase em calçados.
Ao se comparar os resultados entre egressos e alunos atuais, na
Figura 30, nota-se que o percentual de entrevistados que recomendam o curso de
GPI foram maiores entre os egressos com 99,5% do que entre os alunos atuais com
94,1%.
Nota-se que poucos alunos declararam que não recomendavam o
curso de GPI, em contraposição aos egressos. Este fato pode ocorrer porque o
curso está atendendo realmente as expectativas dos alunos.
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Figura 30: Recomenda o curso de GPI (%).
Quando questionados sobre a continuidade dos estudos, e a pretensão
do curso a fazer, a maioria dos entrevistados, 95,1%, pretende continuar seus
estudos com cursos de pós-graduação. E entre os egressos, 12,3% estão fazendo
cursos de pós-graduação. Os egressos que já estão fazendo outro curso, na Figura
31, temos 15,6% de Franca, e 8,9% de Jaú. Tal fato pode ocorrer pela diferença de
oferta de cursos de pós-graduação nas regiões, propósitos para um futuro estudo.
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Figura 31: Pretende continuar os estudos e qual curso pretende fazer (%).
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Por fim, foi questionado ao aluno e ao egresso a avaliação geral sobre
sua graduação em tecnologia de Gestão da Produção Industrial, se foi atendida para
fomento do seu trabalho.
A figura 32 ratifica o comportamento anteriormente descrito. 83,8% dos
entrevistados responderam que a graduação proporcionou boa ou ótima contribuição
para fomento do seu trabalho. Dessa forma, pode-se constatar a opinião positiva dos
alunos e egressos quanto à relação entre a educação de graduação tecnológica e o
desenvolvimento de seu trabalho nos polos calçadistas de Franca e Jaú.
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Figura 32: Avaliação geral sobre sua graduação para fomento do trabalho (%).

O Quadro 5 mostra a compilação de alguns resultados da pesquisa de
campo, dos alunos e egressos, do curso de tecnologia em Gestão da Produção
Industrial, com ênfase em calçados, dos polos calçadistas de Franca e Jaú.
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Quadro 5: Resultados da pesquisa de Campo: Egressos e Alunos
Percentil

Análise

entrevistados (A: Alunos; E: Egressos)

82,7 %

Expectativas com relação ao curso – estão sendo atendidas (AE)

79,4%

Atendidas as expectativas - relação à graduação tecnológica (AE)

85,0%

Contribuição da visão crítica realidade social /formação pessoal (AE)

83,5%

Contribuição da visão crítica da realidade profissional (AE)

72,2%

Boa e ótima a contribuição do curso na vida profissional (AE)

63,1%

Evidente a melhoria de salário em Franca e Jaú (E)

54,5%

Para os Alunos não foi presenciado aumento de salário (A)

62,0%

Segmento da indústria – GPI (AE)

28,9%

Área atual: houve um acréscimo - para a área administrativa (AE)

56,6%

Migração para funções de maior competência (AE)

83,8%

Graduação Tecnológica – contribuição/fomento do seu trabalho (AE)

12,3%

Já estão fazendo outro curso (E)

99,5%

Recomendaram o curso de tecnologia em GPI (AE)

Fonte: elaborado pela autora, com base na pesquisa de campo, 2012.

A seguir, são apresentados os resultados das entrevistas e análise dos
representantes de indústrias e de empregados em sindicatos dos polos calçadistas
de Franca e Jaú, quanto à importância da educação tecnológica no desenvolvimento
do cluster da cidade.
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4.2.2 Representantes Sindicais Calçadistas
Neste item, são apresentados os principais resultados obtidos com as
entrevistas realizadas junto aos representantes dos sindicatos das cidades de
Franca e Jaú. As entrevistas foram feitas, deixando explícito que o seu objeto era o
curso de Gestão da Produção Industrial e a FATEC da cidade.
A pertinência das perguntas propostas foi aferida previamente pela
pesquisadora, de acordo com Lakatos e Marconi (1996). Esta flexibilização pode
resguardar possíveis falhas existentes, e assim tornar as questões mais acessíveis.
A transcrição das entrevistas na íntegra pode ser encontrada no Anexo G.
Em termos das expectativas dos industriais do setor calçadista da
região com relação ao curso de Gestão da Produção Industrial, é possível entender
que os representantes dos sindicatos acreditam que provavelmente o curso de GPI
é benéfico para a indústria calçadista da cidade. Esta visão é apresentada na fala do
representante dos trabalhadores da cidade de Franca: “Não sou qualificado para
falar pelos industriais, mas acredito que o curso poderá melhorar a produção
industrial.” Já o representante dos trabalhadores da cidade de Jaú não sabe como é
a avaliação dos industriais, pois afirma que trabalha apenas diretamente com os
trabalhadores do setor.
Os representantes das indústrias também acreditam na importância do
curso de GPI para as fábricas produtoras de calçados. O representante do sindicato
da cidade de Jaú destaca que existem resultados animadores, a partir da
implantação do curso de GPI e que as perspectivas são as melhores possíveis,
como pode ser verificado em trecho de sua entrevista:
“[...] quando, em 2001, fizemos o primeiro planejamento participativo uma
das primeiras conclusões era que precisávamos melhorar nossa mão-deobra. Dentre as alternativas que encontramos duas foram implementadas
rapidamente: a primeira que tinha como objetivo melhorar o chão de fábrica,
e foi criada uma nova escola do SENAI, e a segunda era melhorar nossa
gestão industrial que se deu com o curso de gestão industrial na FATEC,
ambas já mostram resultados animadores”.
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Já o representante do sindicato das indústrias da cidade de Franca
aponta as expectativas dos industriais para os egressos dos cursos de GPI:
“A expectativa é que coloque no mercado, profissionais altamente
qualificados, com uma bagagem acadêmica capaz de atender o setor
calçadista em suas necessidades gerenciais. Além disso, promover o
aperfeiçoamento dos atuais gestores com um ensino focado em nossos
objetivos, que é aumentar e garantir a produtividade, reduzir os custos de
produção e certificar a qualidade final de tudo o que é fabricado, garantindo
assim, a identidade do calçado de Franca, como um produto de alta
qualidade”.

Em relação às expectativas dos funcionários do setor calçadista da região
com relação ao curso, pode-se observar que os entrevistados almejam uma
melhoria no setor calçadista, através do curso, para melhoria no setor social e
ampliação dos horizontes dos alunos, com as diversas disciplinas oferecidas. O
representante dos trabalhadores da cidade de Jaú evidencia os projetos da Fatec,
que é expandido para a região através das cidades de Barra Bonita, de Dois
Córregos, Pederneiras, Itapuí, Mineiros do Tietê e outros.
Foi questionado, aos entrevistados, como eles avaliariam a relevância
para a ampliação da visão crítica da realidade profissional do aluno e egresso do
curso de GPI, considerando a colaboração do curso na formação pessoal. De
acordo com as respostas, foi possível verificar que existe boa contribuição da visão
crítica da realidade profissional. Esta visão é apresentada na fala do representante
dos trabalhadores da cidade de Franca: “É evidente que a qualificação profissional,
por entidade de tamanha reputação, só poderá beneficiar todos os setores,
produzindo com mais qualidade e com custos menores”. Já o representante dos
trabalhadores da cidade de Jaú evidência a ampliação da visão critica profissional,
que é ótima com o conhecimento.
Os representantes das indústrias também avaliaram positivamente a
contribuição para a ampliação da visão crítica da realidade profissional. O
representante do sindicato da cidade de Franca destaca: “ele entenderá o processo
de produção em sua totalidade, portanto, saberá qual a importância de cada
processo produtivo, tornando-se mais focado na qualidade e eficiência, e
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consequentemente, mais crítico com os resultados da empresa em que trabalha”. Já
o representante da cidade de Jaú aborda que “[...] nosso segmento está se
profissionalizado e assim se tornando uma atividade mais nobre com a possibilidade
de um plano de carreira, onde o estudo pode fazer a diferença”.
Também foi questionada a opinião sobre qual a relevância para a
ampliação da visão crítica da realidade social do egresso e todos relacionaram com
valores monetários. Os resultados das entrevistas mostram que por parte dos
sindicatos dos trabalhadores é a melhoria salarial para o trabalhador. Também
mostram que por parte dos sindicatos patronais são as ações de incentivo, de
promoção e valorização.
Em termos da contribuição para a ampliação da visão crítica da
realidade da gestão industrial, foi possível notar que os representantes dos
sindicatos acreditam na gestão industrial ser benéfica para a indústria calçadista da
cidade, contemplada na fala dos representantes dos sindicatos dos trabalhadores:
da cidade de Franca, “acredito que para a indústria, quanto mais pessoas
qualificadas, acarretará em mais produtividade, menor custo e melhor qualidade”; e
da cidade de Jaú, “o setor tem uma grande deficiência, porque a maioria dos
empresarias são antigos funcionários do setor, que iniciam a produção rudimentar
do sapato [...] precisa de conhecimento e gestão para administrar melhor”.
Os representantes das indústrias também acreditam na relevância para
a ampliação da visão crítica da realidade da gestão industrial, para as fábricas
produtoras de calçados. O representante do sindicato da cidade de Franca destaca
algumas características deste novo gestor, como pode ser verificado em trecho de
sua entrevista:
“Esse profissional traz e trará novo fôlego para a indústria calçadista, pois,
caracteriza-se pela capacidade de auxiliar no planejamento, implantação,
melhoria e manutenção de sistemas produtivos integrados, bem como a
especificação, previsão e avaliação dos resultados obtidos desses sistemas,
envolvendo recursos humanos, materiais e equipamentos”.

Também foi questionado aos entrevistados se eles recomendariam a
indústria calçadista investir na educação tecnológica dos seus funcionários para
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melhoria do Desenvolvimento Local e Regional a qual esta inserida. Os resultados
mostram que todos recomendam. Sendo evidenciado na fala do representante
sindical dos trabalhadores da cidade de Jaú: “[...] são os passos para o crescimento.
Inovar, evoluir e pesquisar, não pode parar o mundo globalizado, pede novos
mercados, e parar no tempo é morrer. Sempre um passo a frente com a educação”.
Já o representante do Sindicato Patronal da cidade de Jaú, afirma “[...]
não precisamos inventar a roda, é só observarmos as nações mais desenvolvidas e
veremos do que a educação é capaz. Quando melhoramos nossas empresas
estamos contribuindo para melhorar a sociedade, e esses vinculam, e sua
consequente participação é muito mais rápida e acentuada quando interagimos
dentro de um APL”.
Nas entrevistas semi-estruturadas aplicadas, contendo questões
abertas, verifica-se um significativo alinhamento entre os órgãos sindicais, patronais
e dos trabalhadores em relação às suas opiniões a respeito do fomento do
desenvolvimento local e regional proporcionado pelo curso de tecnologia em Gestão
da Produção Industrial, com ênfase em calçados.
É visível as expectativas destes stakeholders de que o curso de
tecnologia em Gestão da Produção Industrial, com ênfase em calçados, implicará
significativas contribuições em relação à competitividade das empresas calçadistas.
Estes gestores relatam que os profissionais formados pelo curso de GPI darão
suporte à tendência de melhoria de desempenho das indústrias calçadistas em
diversas áreas do setor produtivo, tais como, planejamento e controle da produção,
qualidade, custos e produtividade. Além disso, vislumbram como decorrência, a
melhoria das condições sociais e econômicas dos trabalhadores.
Na construção do corpus desta dissertação e, analisando os dados
coletados nas entrevistas, observa-se que há uma
desenvolvimento e a integração regional.

preocupação com o
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CONCLUSÃO

Diversos fatores, tais como, a abertura das economias, a evolução dos
sistemas logísticos, a inovação tecnológica de materiais, produtos e processos,
novos modelos de negócio, dentre outros aspectos, promoveram significativas
mudanças nas operações e processos. Tais mudanças expuseram as empresas
manufatureiras a novas condições no sentido de obter vantagens competitivas
sustentáveis.
Por outro lado, a redução no ciclo de vida dos produtos derivada do
aumento de exigência dos consumidores e a busca pela qualidade, na sua clássica
definição de “fazer conforme o projetado” e “de acordo com a necessidade dos
consumidores”, têm provocado mudanças nas competências requeridas pelas
empresas em relação às pessoas que nela trabalham.
No âmbito social, além da geração de empregos, de renda e de
arrecadação tributária, a responsabilidade das empresas foi ampliada. As empresas
repassaram aos seus profissionais responsabilidades, cada vez maiores, em relação
à saúde e segurança, ao meio ambiente, dentre outras.
Nesse contexto, novas competências passaram a ser requeridas aos seus
trabalhadores e, também, aos ingressantes no mercado de trabalho. Tais
competências podem ser desdobradas em diversos aspectos, tais como,
qualificação, habilidades, postura pró-ativa, aptidão para desenvolver atividades em
equipe e objetividade no alcance de resultados. Estas características revelam que os
trabalhadores, atualmente, precisam operar segundo uma perspectiva mais ampla e,
para isso, é preciso que sejam formados segundo esses preceitos.
Nesse sentido, a educação tecnológica apresenta-se como uma forma de
preencher uma lacuna entre os profissionais que possuem o ensino médio e os que
possuem graduação superior nos cursos tradicionais. As empresas demonstram a
necessidade de profissionais que tenham conhecimentos de escopo mais aplicado,
como por exemplo, utilização de equipamentos com comando numérico, uso de
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softwares para projeto de novos produtos, conhecimentos de novos materiais, novas
formas de gestão etc.
As indústrias calçadistas dos polos de Franca e Jaú constituem exemplos
de empresas que estão sujeitas ao cenário anteriormente descrito e, além disso,
como empresas manufatureiras, desenvolvem atividades que ainda dependem do
trabalho humano em termos, de ritmo, qualidade, flexibilidade e relacionamentos
interpessoais etc.
Com o objetivo de formar profissionais que possuam competências que
preencham essas lacunas, as Fatecs de Franca e Jaú conceberam e passaram a
oferecer, nos respectivos polos calçadistas, o curso denominado “Curso de
Tecnologia em Gestão da Produção Industrial com ênfase em calçados” - GPI.
Com base nas pesquisas realizadas junto aos representantes do
sindicato patronal e dos trabalhadores desses polos, foi possível identificar as
expectativas positivas em relação ao desempenho dos trabalhadores formados pelo
curso de tecnologia de GPI no tocante à melhoria de produtividade, desenvolvimento
de inovações e capacidade para acompanhar a evolução das novas tecnologias de
materiais, produtos, processos, além do desenvolvimento de formas de gestão e
novos modelos de negócios mais adequados aos momentos atuais.
Também foram aplicados questionários aos alunos que se encontram no
mercado de trabalho e aos egressos do curso de GPI. Estes alunos responderam
que ficaram satisfeitos com os conhecimentos obtidos durante o curso e com a
melhoria da sua condição de trabalho, no tocante à remuneração, ao surgimento de
novas oportunidades e ao exercício de novas funções hierarquicamente superiores e
que requerem as novas competências adquiridas. Além disso, houve um maior nível
de manutenção de empregos, em outras palavras, um menor turnover.
A melhoria em termos de geração de empregos, de renda agregada, de
arrecadação tributária com base no aumento da competitividade da cadeia produtiva
do calçado são alguns dos indicadores do desenvolvimento local e regional dos
polos de Franca e Jaú.
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É possível, portanto, concluir que as Fatecs de Franca e Jaú, por
intermédio do curso de GPI com ênfase em calçados, desenvolvem atividades de
educação tecnológica que são consideradas de significativa importância para os
próprios egressos, para as indústrias dessas localidades e, como decorrência, para
apoiar o desenvolvimento local e regional.
O sentido da educação tecnológica para o desenvolvimento é certamente
uma questão intrigante, pois coloca a educação num patamar de desenvolvimento
sustentável diretamente ligado aos campos socioeconômico, político e cultural. A
educação é a base, e também constitui as estruturas principais, indutoras do
progresso e desenvolvimento dos povos. Sua relevância é vital em todo o aparelho
de desenvolvimento do país. A educação tecnológica vai muito mais além do que a
profissionalização, ela permite que os cidadãos tenham conhecimento e acesso a
seus direitos; habilita e qualifica as pessoas para que possam enfrentar o mercado
de trabalho; permite encontrar soluções de sustentabilidade de seu futuro.
Este trabalho não pretende esgotar o assunto, tal a dinâmica com que
os acontecimentos fluem no mundo globalizado. As constantes mudanças do setor
produtivo e a decorrente necessidade de aperfeiçoamento dos profissionais obrigam
as instituições de ensino a constantemente readequarem suas matrizes curriculares.
O aprofundamento destes aspectos pode representar ponto de partida para outros
trabalhos de pesquisa nas áreas de educação tecnológica e desenvolvimento local e
regional.
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ANEXOS

ANEXO A
Informações do curso de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, segundo o
MEC - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA.
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL
O tecnólogo em Gestão da Produção Industrial atua nas organizações industriais, buscando a
melhoria da qualidade e produtividade industrial. Dentre as atividades desempenhadas por este
profissional, destacam-se a identificação e o estudo de oportunidades de negócios na área industrial,
coordenação de equipes de produção, diagnóstico e otimização de fluxos de materiais e a utilização
de conhecimentos da logística industrial. O domínio e aplicação das normas de segurança no
trabalho e gestão ambiental são requisitos à atuação deste profissional.
Carga horária mínima: 2.400 horas
Infraestrutura recomendada: Biblioteca incluindo acervo específico e atualizado; Laboratório de
informática com programas específicos; Laboratório de simulação de sistemas de produção.
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ANEXO B
Plano de Ensino do curso de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial da
FATEC

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL (Calçados)
PERFIL: O tecnólogo em Gestão da Produção Industrial atua no planejamento, execução, controle e
avaliação do processo de produção do produto, otimizando os recursos disponíveis e aplicando
tecnologias modernas ao longo das etapas de produção. A elaboração de planos de manutenção de
máquinas e equipamentos, a preparação de leiautes e arranjos físicos do ambiente fabril e a
execução de melhorias dos processos produtivos são algumas das possibilidades de atuação desse
profissional.
EIXO PROFISSIONAL: Compreende tecnologias relacionadas aos processos de transformação de
matéria-prima, substâncias puras ou compostas, integrantes de linhas de produção específicas.
Abrange planejamento, instalação, operação, controle e gerenciamento dessas tecnologias no
ambiente industrial. Contemplam programação e controle da produção, operação do processo, gestão
da qualidade, controle de insumos, métodos e rotinas. Característica desse eixo é a associação de
competências da produção industrial àquelas relacionadas ao objeto da produção, na perspectiva de
qualidade e produtividade, ética e meio ambiente, viabilidade técnico-econômica, além do
permanente aprimoramento tecnológico.
ÁREAS DE ATUAÇÃO: Pode dedicar-se à direção e ao gerenciamento de seu próprio negócio, à
prestação de serviços de assessoria, à pesquisa tecnológica, dentro de seu campo profissional.
OBJETIVOS GERAIS DO CURSO: Propiciar a graduação de profissionais de Gestão da Produção
Industrial (calçados) que possam contribuir para a inovação e melhoria de processos industriais nas
organizações, se anteciparem aos problemas, resolvendo-os e assim poder minimizar custos e
maximizar benefícios da atividade econômica empresarial, dentro de perspectiva ética e sustentável
dos negócios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: A organização curricular de todas as atividades do curso visa
desenvolver com os estudantes conhecimentos, habilidades e atitudes para:
Raciocínio lógico: Familiaridade com números, planilhas, pesquisas, estatísticas para realizar
estudos, organizar dados, medir desempenho, fazer demonstrações de resultados.
Relacionamento: Habilidade nas relações interpessoais para circular com facilidade nas principais
áreas da empresa em que trabalha e entre os parceiros do negócio. É necessário ainda capacidade
de negociação para cobrar prazos, lidar com conflitos, manter a equipe motivada. O profissional de
gestão da produção industrial tem de ter flexibilidade para lidar com todos os níveis dentro da
organização - da diretoria ao nível operacional.
Visão estratégica: Saber como utilizar os recursos disponíveis para atingir os objetivos e metas
definidas. Conhecer os pontos fortes e fracos dos concorrentes e acompanhar a evolução do
mercado.
Visão global: Enxergar o todo e ao mesmo tempo as partes do negócio. Compreender que uma falha
em uma das partes - uma mercadoria produzida inadequadamente, por exemplo - pode comprometer
o todo. O profissional de gestão da produção industrial precisa conhecer, portanto, meios de controle
de qualidade, estoques, tipos de materiais, custos, novas tecnologias, logística e gestão de processos
e pessoas.
Conhecimentos de inglês e espanhol: O profissional de gestão da produção precisa ler muitos
textos em inglês e espanhol para se manter atualizado e muita vez terá de comunicar-se nestes
idiomas com fornecedores e clientes, principalmente para exportação e importação.
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Cultura organizacional: Compreender a cultura organizacional e tornar-se um agente de mudança,
ou seja, promover a mudança de paradigmas, combaterem maus hábitos, antigos mitos e vícios
enraizados na empresa.
COMPETÊNCIAS GERAIS DO TECNÓLOGO EM GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(CALÇADOS)
Viabilizar execução de metas operacionais; Organizar operações de serviços; Controlar execução de
produção e serviços; Executar programas e normas de qualidade; Projetar a organização da
produção (layout); Coordenar atividades gerenciais; Dirigir atividades de produção; Definir política de
logística de suprimentos; Pesquisar e viabilizar novos mercados; Participar das definições
estratégicas para investimento e venda de ativo imobilizado; Administrar recursos humanos;
Conhecer novas tecnologias de produção.
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO TECNÓLOGO EM GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(CALÇADOS)
 Desenvolver visão sistêmica da gestão das empresas, em todas as funções: marketing,
custos, sistemas de informações, estatística, etc.
 Compreender a Produção como parte da estratégia corporativa.
 Estudar e viabilizar novas formas de produção (Lean Production).
 Atuar na otimização e racionalização dos processos produtivos, com o uso da tecnologia da
informação, para aumento da produtividade;
 Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os
procedimentos dos ciclos de pessoal e de recursos materiais, dos sistemas de
armazenamento, transporte e distribuição;
 Analisar, estruturar e sintetizar informações relacionadas à área de produção, vendas e
custos;
 Lidar com pessoas, desenvolvendo habilidades de trabalho em equipe, de comunicação e de
negociação visando à autonomia para tomada de decisão.
 Diagnosticar cenários visando o estabelecimento de um empreendimento (negócio).
 Analisar a viabilidade econômico-financeira da implantação de empreendimentos.
 Articular os conhecimentos, alinhando a teoria com a prática vivenciada, para a tomada da
melhor decisão ou fazer o encaminhamento mais adequado.
 Avaliar os impactos ambientais do empreendimento.

91

ANEXO C
Matriz curricular do curso de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial da
FATEC FRANCA
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ANEXO D
Matriz curricular do curso de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial da
FATEC JAHÚ
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ANEXO E
Questionário para Egressos e Alunos do último ano (dois últimos semestres):
1. Sua expectativa com relação ao Curso foi (está sendo) atendida?
1) ( ) nunca
2) ( ) raramente
3) ( ) às vezes
4) ( ) geralmente
5) ( ) sempre
2. Sua expectativa com relação à Graduação Tecnológica foi (está sendo) atendida?
1) ( ) nunca
2) ( ) raramente
3) ( ) às vezes
4) ( ) geralmente
5) ( ) sempre
3. Considerando a Colaboração do curso na sua formação pessoal, como você avaliaria:
A. A contribuição para a ampliação de sua visão crítica da realidade social
1) ( ) não teve contribuição
2) ( ) razoável contribuição
3) ( ) moderada contribuição
4) ( ) boa contribuição
5) ( ) ótima contribuição
B.
1)
2)
3)
4)
5)

A contribuição para a ampliação de sua visão crítica da realidade profissional.
( ) não teve contribuição
( ) razoável contribuição
( ) moderada contribuição
( ) boa contribuição
( ) ótima contribuição

4. Destaque no mínimo três mudanças que o curso provocou na sua vida pessoal:
a) ( ) Aumento da autoestima
b) ( ) Convívio com mais pessoas
c) ( ) Postura crítica
d) ( ) Conhecimento adquirido
e) ( ) Oportunidades
f) ( ) Sucesso Profissional
g) ( ) Estimulo
h) ( ) Visão política
i) ( ) Administração organizacional
j) ( ) Atualidades
k) ( ) Amadurecimento
l) ( ) Ampliação dos horizontes
m) ( ) Melhoria financeira
n) ( ) Respeito profissional
o) ( ) Status e responsabilidades
p) ( ) Mudança social
q) ( ) Apenas o diploma
r) ( ) Não mudou quase nada
s) ( ) Não mudou nada
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5.

De 0 a 5, como você pontuaria a contribuição do curso na vida profissional?
1) ( ) não teve contribuição
2) ( ) razoável contribuição
3) ( ) moderada contribuição
4) ( ) boa contribuição
5) ( ) ótima contribuição

6.

Quais as principais contribuições na vida profissional que o curso possibilitou?
a) ( ) Oportunidades
b) ( ) Qualificação profissional
c) ( ) Promoção para cargos melhores
d) ( ) Mudança de empresa/emprego
e) ( ) Segundo emprego
f) ( ) Administrar a própria empresa
g) ( ) Conhecimento
h) ( ) Manutenção do emprego
i) ( ) Ingresso no mercado de Trabalho

7.

Você presenciou aumento de salário ao longo do curso?
a) ( ) sim
b) ( ) não

8.
Qual o segmento atuava quando entrou no Curso? E atualmente? (Ex: indústria/
Comércio/ Público...)
segmento que atuava
segmento atual

9.
Qual a área atuava quando entrou no Curso? E atualmente? (Ex: produção/
administração/ modelagem/ projetista/ contábil/ logística/ marketing...)
área que atuava
área atual

10.
Qual a função atuava quando entrou no Curso? E atualmente? (auxiliar/ estagiário/
diretoria/ secretária/ técnico/ encarregado/ gerência/ assessoria/ estilista/ vendedor)
função que atuava
função atual

11.

Você recomendaria o Curso?
a) ( ) sim
b) ( ) não

12.

Você pretende continuar seus estudos?
a) ( ) sim
b) ( ) não
Se sim,
o que pretende

está fazendo:
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13.

Qual a sua avaliação geral sobre sua graduação para fomento do seu trabalho?
1) ( ) não teve contribuição
2) ( ) razoável contribuição
3) ( ) moderada contribuição
4) ( ) boa contribuição
5) ( ) ótima contribuição
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ANEXO F
Roteiro de Entrevista para representantes dos Sindicatos do Setor calçadista
Curso de Gestão da Produção Industrial, com ênfase em calçados.
FATEC FRANCA e FATEC JAHU

1.

Quais as expectativas dos industriais do setor calçadista da região com relação ao

Curso?

2.

Quais as expectativas dos funcionários do setor calçadista da região com relação ao

Curso?

3.

Considerando a Colaboração do curso na formação pessoal, como você avaliaria:
a) Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da realidade
profissional.
b) Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da realidade social.

4.

Considerando

a

Colaboração

do

curso

para

fomento

da

indústria

no

Desenvolvimento desta Região, como você avaliaria:
a) Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da realidade da gestão
industrial;
b) Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da produção industrial.

5.

Você recomendaria à indústria calçadista investir na educação tecnológica dos seus

funcionários para melhoria do Desenvolvimento Local e Regional a qual esta inserida?
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ANEXO G
Transcrição das entrevistas feitas com representantes dos sindicatos das cidades de
Franca e Jaú
Primeira entrevista, realizada em 30 de outubro de 2012, com o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados do Município de Franca, SP:
Questão 1: Quais as expectativas dos industriais do setor calçadista da região com relação
ao Curso?
Resposta: Não sou qualificado para falar pelos industriais, mas acredito que o curso poderá
melhorar a produção industrial.
Questão 2: Quais as expectativas dos funcionários do setor calçadista da região com
relação ao Curso?
Resposta: Considerando a tão falada falta de qualificação profissional, os funcionários
aguardam com ansiedade que o curso venha minimizar esse problema e por consequência
resulte em melhoria da qualidade de vida do trabalhador e a percepção de melhores
salários.
Questão 3:
avaliaria:

Considerando a Colaboração do curso na formação pessoal, como você

a) Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da realidade profissional.
Resposta: É evidente que a qualificação profissional, por entidade de tamanha reputação, só
poderá beneficiar todos os setores, produzindo com mais qualidade e com custos menores.
b) Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da realidade social.
Resposta: Considerando o custo/benefício, a redução de custos anteriormente citado poderá
redundar, consequentemente, em aumento de produção e melhoria salarial para o
trabalhador.
Questão 4: Considerando a Colaboração do curso para fomento da indústria no
Desenvolvimento desta Região, como você avaliaria:
a) Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da realidade da gestão industrial;
Resposta: Acredito que para a indústria, quanto mais pessoas qualificadas, acarretará em
mais produtividade, menor custo e melhor qualidade.
b) Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da produção industrial.
Resposta: Creio que quem melhor poderia responder seriam os industriais, mas acredito
que a tecnologia não diminuirá a busca de mão-de-obra e incentivaria a produção industrial.
Questão 5: Você recomendaria à indústria calçadista investir na educação tecnológica dos
seus funcionários para melhoria do Desenvolvimento Local e Regional a qual esta inserida?
Resposta: Não só recomendaria como ainda incentivaria que trabalhadores procurassem
utilizar dessa educação, para seu próprio benefício e da sociedade em geral.
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Segunda entrevista realizada em 01 de novembro de 2012, com o vice-presidente do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados do Município de Jaú, SP:
Questão 1: Quais as expectativas dos industriais do setor calçadista da região com relação
ao Curso?
Resposta: Eu não sei como é a avaliação dos industriais, não sabemos, pois trabalhos
diretamente com os trabalhadores do setor.
Questão 2: Quais as expectativas dos funcionários do setor calçadista da região com
relação ao Curso?
Resposta: A expectativa é muito boa, e comenta-se que os projetos da Fatec são de grande
cunho social. Os formandos, além da gestão têm tendência de moda, custo, valores, como
conviver melhor em equipe. Avaliação muito boa. Só achamos que o espaço poderia ser
ampliado, afinal 40 vagas é pouco para o pessoal de: Barra Bonita, de Dois Córregos,
Pederneiras, Itapuí, Mineiros do Tietê e outros.
Questão 3: Considerando a Colaboração do curso na formação pessoal, como você
avaliaria:
a) Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da realidade profissional.
Resposta: Para ampliar a visão critica profissional, é ótimo o conhecer, com conhecimento
de causa, e os outros fica a mercê sem consistência, como flutuantes.
b) Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da realidade social.
Resposta: Sim, sem sombra de dúvida, ela amplia o conhecimento para melhoria salarial, e
visão de futuro, e ampliação dos horizontes.
Questão 4: Considerando a Colaboração do curso para fomento da indústria no
Desenvolvimento desta Região, como você avaliaria:
a) Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da realidade da gestão industrial;
Resposta: O setor tem uma grande deficiência, porque a maioria dos empresarias são
antigos funcionários do setor, que iniciam a produção rudimentar do sapato. Este nó, para
melhorar a qualidade, e a importância do setor (custo/planejamento), teria que ter uma
incubadora de empresas para melhorar ainda mais esta gestão do setor geral, com:
tendências de moda, custo, materiais, mão-de-obra que ainda esta precária. E esta falta de
mão-de-obra qualificada, transmite para o produto a falta de qualidade. Exemplo: se você
está com um carro Ferrari na mão, linda e maravilhosa, e você nunca dirigiu o carro, e ainda
não tirou carta, e, portanto não sabe ser motorista. Com o produto sapato é o mesmo,
precisa de conhecimento e gestão para administrar melhor.
b) Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da produção industrial.
Resposta: Entra bem na mesma linha anterior. Sem visão de mercado não terá visão de
melhoria do produto e produtividade.
Questão 5: Você recomendaria à indústria calçadista investir na educação tecnológica dos
seus funcionários para melhoria do Desenvolvimento Local e Regional a qual esta inserida?
Resposta: Sim, isso pra nós ainda é apenas um sonho, temos muito para caminhar.
Estamos na era da caverna, e somente a educação, e sistemas políticos vão melhorar o
desenvolvimento local e regional. E assim caminhar para sanar as faltas que temos. A
formação técnica e tecnológica são os passos para o crescimento. Inovar, evoluir e
pesquisar, não pode parar o mundo globalizado, pede novos mercados, e parar no tempo é
morrer. Sempre um passo a frente com a educação. Sociedade mais amigável e prazerosa.
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Terceira entrevista realizada em 05 de novembro de 2012, com o presidente do
Sindicato Patronal das Indústrias de Calçados do Município de Franca – SP
(Sindifranca):
Questão 1: Quais as expectativas dos industriais do setor calçadista da região com relação
ao Curso?
Resposta: A expectativa é que coloque no mercado, profissionais altamente qualificados,
com uma bagagem acadêmica capaz de atender o setor calçadista em suas necessidades
gerenciais. Além disso, promover o aperfeiçoamento dos atuais gestores com um ensino
focado em nossos objetivos, que é aumentar e garantir a produtividade, reduzir os custos de
produção e certificar a qualidade final de tudo o que é fabricado, garantindo assim, a
identidade do calçado de Franca, como um produto de alta qualidade.
Questão 2: Quais as expectativas dos funcionários do setor calçadista da região com
relação ao Curso?
Resposta: Acreditamos que é muito importante para os nossos funcionários terem a
oportunidade de crescer e prosperar enquanto funcionários, esse curso possibilita um plano
de carreira dentro das empresas calçadista. Acreditamos que se houver uma maior
divulgação no meio em que vivem nos surpreenderemos com o resultado.
Questão 3: Considerando a Colaboração do curso na formação pessoal, como você
avaliaria:
a) Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da realidade profissional.
Resposta: Ele entenderá o processo de produção em sua totalidade, portanto, saberá qual a
importância de cada processo produtivo, tornando-se mais focado na qualidade e eficiência,
e consequentemente, mais crítico com os resultados da empresa em que trabalha.
b) Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da realidade social.
Resposta: Por ser um profissional capacitado a conhecer todas as etapas, ele saberá
valorizar e destacar competências entre seus funcionários, criando ações de incentivo, de
promoção e valorização.
Questão 4: Considerando a Colaboração do curso para fomento da indústria no
Desenvolvimento desta Região, como você avaliaria:
a) Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da realidade da gestão industrial.
Resposta: Esse profissional traz e trará novo fôlego para a indústria calçadista, pois,
caracteriza-se pela capacidade de auxiliar no planejamento, implantação, melhoria e
manutenção de sistemas produtivos integrados, bem como a especificação, previsão e
avaliação dos resultados obtidos desses sistemas, envolvendo recursos humanos, materiais
e equipamentos. Portanto, acreditamos que por ser tratar de um profissional completo para
atuar na indústria, o cenário industrial será visto com mais profundidade, trazendo ganhos
no quesito competitividade.
b) Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da produção industrial.
Resposta: No cenário atual as indústrias estão buscando um diferencial competitivo, para tal
o curso de tecnólogo em Gestão da Produção Industrial visa atender essa necessidade, de
modo a oferecer ao mercado um especialista completo, e que possa atender
especificamente a indústria calçadista. Isso significa estar apto a aperfeiçoar os processos
industriais com as melhores técnicas e ferramentas disponíveis e desenvolver sistemas
específicos adaptados à realidade de uma determinada empresa.
Questão 5: Você recomendaria a indústria calçadista investir na educação tecnológica dos
seus funcionários para melhoria do Desenvolvimento Local e Regional a qual esta inserida?
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Resposta: Sem dúvida. Acreditamos que com profissionais preparados profissionalmente
conseguiríamos melhores resultados e ganhos de produção. Hoje, vivemos uma fase de
escassez de mão-de-obra especializada, problema esse, que as indústrias estão tendo
grande dificuldade em contornar. Com profissionais melhores preparados, conseguiríamos
melhores resultados, aumentaríamos a produção, geraríamos mais empregos e
fomentaríamos ainda mais a região da qual estamos inseridos.
Quarta entrevista realizada em 06 de novembro de 2012, com o presidente do
Sindicato Patronal das Indústrias de Calçados do Município de Jaú, SP:
Questão 1: Quais as expectativas dos industriais do setor calçadista da região com relação
ao Curso?
Resposta: As perspectivas são as melhores possíveis. Quando em 2001 fizemos o primeiro
planejamento participativo uma das primeiras conclusões era que precisávamos melhorar
nossa mão-de-obra. Dentre as alternativas que encontramos duas foram implementadas
rapidamente: a primeira que tinha como objetivo melhorar o chão de fábrica, e foi criada
uma nova escola do SENAI, e a segunda era melhorar nossa gestão industrial que se deu
com o curso de gestão industrial na FATEC, ambas já mostram resultados animadores.
Questão 2: Quais as expectativas dos funcionários do setor calçadista da região com
relação ao Curso?
Resposta: Nossos funcionários estão bastante entusiasmados, pois se trata de um
aperfeiçoamento dentro do setor, o que abre novos horizontes. Não podemos esquecer que
nossa cidade tem na indústria calçadista sua mais importante atividade, correspondente a
mais de 50% de nosso PIB.
Questão 3: Considerando a colaboração do curso na formação pessoal, como você
avaliaria:
a)

Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da realidade profissional.

Resposta: É certo que passamos por um momento difícil em nossa atividade e esse
momento se reflete em nossos funcionários por causa da sazonalidade e o número elevado
de dispensas em determinadas épocas do ano. Temos assistido a uma migração de nossos
colaboradores para outras atividades, o curso ajuda na percepção de que nosso seguimento
está se profissionalizado e assim se tornando uma atividade mais nobre com a possibilidade
de um plano de carreira, onde o estudo pode fazer a diferença.
b)

Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da realidade social.

Resposta: Como exposto anteriormente, a partir do momento em que o estudo e sua
consequente capacitação fazem a diferença no individuo, o caminho para uma nova
realidade social esta sendo pavimentado.
Questão 4: Considerando a colaboração do curso para fomento da indústria no
Desenvolvimento desta Região, como você avaliaria:
a) Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da realidade da gestão industrial;
Resposta: Novos planejamentos participativos que se seguiram a aquele de 2001 tem
demonstrado seguidamente que o maior problema de nossas indústrias é a gestão tanto
administrativa quanto industrial. Os cursos sanam, a princípio, o problema industrial.
b) Qual a contribuição para a ampliação da visão crítica da produção industrial.
Resposta: Uma das maneiras de enfrentar a concorrência de vez mais acirrada é a redução
de custos e a eficácia produtiva, não tenho dúvidas que o funcionário com nível superior
contribui assertivamente no aumento de nossa produtividade.
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Questão 5: Você recomendaria à indústria calçadista investir na educação tecnológica dos
seus funcionários para melhoria do Desenvolvimento Local e Regional a qual esta inserida?
Resposta: É o que temos feito nos últimos anos. Não precisamos inventar a roda, é só
observarmos as nações mais desenvolvidas e veremos do que a educação é capaz.
Quando melhoramos nossas empresas estamos contribuindo para melhorar a sociedade, e
esses vinculam, e sua consequente participação é muito mais rápida e acentuada quando
interagimos dentro de um APL (Arranjo Produtivo Local).

