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RESUMO 

 
A presente Dissertação de Mestrado tem como foco a Indústria Calçadista de 
Franca, sua inserção no mercado internacional, e relações com os indicadores 
de Desemprego e Violência Urbana na Cidade de Franca/SP. O estudo é 
pertinente ao Desenvolvimento Regional, pois demonstra na prática o desafio 
de pensar conjuntamente as dimensões global, regional/local, bem como as 
condições para alcançar o crescimento econômico e o desenvolvimento social. 
Destaca-se, neste âmbito, um comportamento bastante irregular das 
exportações dos produtores locais, seja porque em momentos de retração de 
demanda externa as empresas locais procuram compensar elevando as 
vendas ao mercado doméstico, seja pelas variações da política cambial com 
relação às exportações. Isto traz consigo importantes questões urbanas e 
regionais, analisadas nesse trabalho, o qual sintetiza momentos históricos da 
Indústria Calçadista de Franca e suas relações com desemprego e violência 
urbana. A problemática aborda a influencia de uma dinâmica capitalista, que 
resultou na promoção de diversas e consideráveis alterações na região em 
estudo, visto que a dependência causada pela indústria calçadista e o 
comportamento das exportações de calçados, interferem no cotidiano dos 
cidadãos, principalmente no que diz respeito às taxas de emprego e de 
violência urbana. Assim, com o objetivo de verificar se há correlação entre 
indicadores de exportação, desemprego e violência urbana, na cidade de 
Franca (SP), entre os anos de 2005 e 2009 e quais os reflexos no 
Desenvolvimento Regional, foi realizado um levantamento bibliográfico e 
documental visando a fundamentação dos temas em estudo; e, em  seguida, 
utilizando o aplicativo EXCEL, extrair os indicadores citados permitindo uma 
análise comparativa. Os resultados, fundamentados por esta metodologia, 
demonstraram que não há correlação entre os dados estudados.   

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Regional, exportação, desemprego, 
violência urbana. 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
This Thesis focuses on the Footwear Industry in Franca, its insertion in 
international markets, and relationships with indicators of unemployment and 
urban violence in the city of Franca / SP. The study is relevant to regional 
development, since it demonstrates in practice the challenge of thinking 
together the dimensions of global, regional / local, and the conditions for 
achieving economic growth and social development. Worth noting in this 
context, a very irregular behavior of exports of local producers, whether in times 
of recession because of external demand local companies try to compensate by 
raising the sales to the domestic market, either by changes in exchange rate 
policy with regard to exports. This brings with it major urban and regional 
issues, analyzed in this work, which synthesizes historical moments of the 
Footwear Industry in France and their relation to unemployment and urban 
violence. The issue deals with the influence of capitalist dynamics, which 
resulted in the promotion of diverse and considerable changes in the study 
area, whereas the dependency caused by the footwear industry and the 
behavior of exports of footwear, interfere in citizens' daily lives, especially as 
regards employment rates and urban violence. Thus, with the aim of verifying 
the correlation between export indicators, unemployment and urban violence in 
the city of Franca (SP) between the years 2005 and 2009, which reflected in 
Regional Development. We intend to conduct a literature review and 
documentation in order issues in the grounds of the study, and then using the 
EXCEL application, extract the indicators cited allowing a comparative analysis. 
The results, based on this methodology, showed no correlation between the 
data studied. 
 
KEYWORDS: Regional Development, exports, unemployment, urban violence.  
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INTRODUÇÃO 
 

A constatação de que o atual modelo de crescimento econômico gerou 

desequilíbrios nas esferas ambiental e social/global, origina um processo 

constante de debates entre a sociedade, os políticos, e a comunidade científica 

sobre alternativas do desenvolvimento.  

Isto se reflete em uma busca da equidade e justiça social pela 

materialização de uma nova forma de desenvolvimento que assegure a 

permanência e a continuidade das conquistas e avanços na qualidade de vida 

e na estrutura econômica atual. Procuram-se assim, ações concretas que 

evitem ou minimizem as agressões às condições ambientais, as quais tendem 

a provocar, em um futuro próximo, o estrangulamento das possibilidades de 

desenvolvimento e condições de vida em sociedade.  

Neste contexto, o desenvolvimento aparece como um fenômeno 

complexo, com inferências econômicas, sociais, políticas e culturais (TOLOSA, 

1978), embora dependendo do crescimento econômico, e analisado 

geralmente somente sob esse aspecto, não pode ser considerado 

simplesmente sinônimo de crescimento econômico (MARTINELLI; JOYAL, 

2004); ou avaliado apenas como um processo de expansão quantitativa do 

produto e da renda.  

Assim, constata-se que não é possível pensar na perspectiva do 

desenvolvimento considerando a dimensão econômica de forma hegemônica. 

Contudo, não se pode negar a indispensabilidade da economia como fator 

fundamental e base de qualquer sociedade, sem a qual não há 

desenvolvimento de qualquer espécie.  

Isto significa que o desenvolvimento deve ser analisado de modo 

interdisciplinar, considerando um processo de mudanças e transformações de 

ordem econômica, política, cultural, ecológica, espacial, e, principalmente, 

humana e social.  
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 Historicamente, o desenvolvimento resulta de transformações 

estruturais que, por sua vez, são conseqüência de movimentos cumulativos de 

recursos técnicos, materiais e humanos de uma sociedade (BUARQUE, 1994). 

Já na era da globalização o “(...) espaço geográfico ganha novos contornos, 

novas características, novas definições” (SANTOS, 2000, p. 79). Desta forma, 

deixa de ser considerado apenas o suporte físico das atividades e dos 

processos econômicos, para representar a valorização dos “(...) territórios e as 

relações entre os atores sociais, suas organizações concretas, as técnicas 

produtivas, o meio-ambiente e a mobilização social e cultural” (MARTINELLI; 

JOYAL, 2004, p.7).   

Nesta perspectiva, apresentam-se também mudanças de orientação e 

novas formas de produção, com tratamento equilibrado da ocupação rural e 

urbana, e distribuição territorial das atividades econômicas e assentamentos 

humanos, em que “(...) renascem as identidades culturais e políticas nos níveis 

local e regional” (COELHO apud MARTINELLI; JOYAL, 2004, p. 1). Isso leva a 

atenção às estratégias de desenvolvimento no próprio nível local e regional 

(MARTINELLI; JOYAL, 2004, p.1) em que a identidade própria de cada 

território se converte em sustentação de seu desenvolvimento produtivo: 

A proximidade dos problemas, necessidades, recursos e atores 
sociais locais permite, (...) formular políticas mais realistas e, 
sobretudo, baseadas no consenso com tais atores. Igualmente, se 
abre a possibilidade de promover a criação negociada de instituições 
de fomento produtivo empresarial em nível local, de gerar um clima 
de confiança e cooperação entre entidades públicas e o setor privado 
empresarial e de estimular assim uma cultura local de 
desenvolvimento (ALBUQUERQUE, 1996, p.3-4).  

Este aspecto espacial conduz ao foco do presente trabalho: o 

Desenvolvimento Regional. 

A crise econômica da década de 1970 representou um estímulo no 

sentido de introduzir estas novas propostas, e formas de refletir o 

desenvolvimento. Estabeleceu-se o consenso da necessidade de se revisar as 

estratégias tradicionais, em geral, adotadas na formulação de políticas 

regionais e locais.      
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Assim, surgem as propostas de Desenvolvimento Regional (DR) e 

Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), como resultado da ação 

articulada dos diversos agentes sociais, políticos e econômicos, públicos ou 

privados; do município ou região, voltado ao alcance de um objetivo comum, 

viabilizado pela construção de um projeto estratégico, orientador de suas ações 

em longo prazo (MAGALHÃES; BITTENCOURT, 1997).  

No âmbito destas propostas os países e nações buscam dar um enfoque 

nacional ao desenvolvimento, confirmando a presença do Estado, com suas 

“Políticas Nacionais de Desenvolvimento” nesta articulação: as políticas 

econômicas, fiscais, e políticas sociais a nível nacional.  As políticas, no setor 

público, compreendem o conjunto das decisões, e ações relativas à alocação 

imperativa de recursos (RUA, 1998). Destacam-se, neste contexto, as políticas 

regionais que consideram as especificidades de cada contexto, população e 

infra-estrutura. 

A principal motivação para a elaboração destas políticas pode ser 

destacada na necessidade de reverter desigualdades regionais e promover o 

desenvolvimento. Levando em conta as dimensões históricas, culturais a 

tradição e as potencialidades de cada região, de forma a reverter o chamado 

pacto federativo entre os desiguais pela solidariedade e integridade nacionais 

(FIORI, 1997, p.19). 

Com essa consideração, deve-se, buscar complementar o esforço das 

políticas macroeconômicas com políticas dirigidas aos níveis micro e 

mesoeconômicos. Isto significa promover uma mudança de atitude frente a um 

enfoque em que antes se privilegiava a atração de recursos externos; ou 

centrada basicamente em grandes grupos, voltando-se às possibilidades e 

iniciativas de desenvolvimento econômico endógeno. Desta forma torna-se 

possível “(...) aproximar-se das circunstâncias e características concretas dos 

diversos territórios ou regiões e formular políticas e instrumentos de fomento 

produtivo e modernização tecnológica e empresarial, mais ajustados ao perfil 

específico de cada zona” (ALBUQUERQUE, 1996, p.5).  
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Destacam-se ainda, neste cenário, como um paradigma do 

Desenvolvimento Regional e, ao mesmo tempo contribuindo de forma decisiva 

para acelerar o seu crescimento, a construção de relações como: Redes, 

Arranjos Produtivos Locais (APLs), Territórios Rurais, além de iniciativas da 

sociedade civil – consórcios municipais, e experiências de organizações 

baseadas na Economia Solidária; dentre outras que merecem destaque e 

estudos como estratégias de desenvolvimento e políticas de atuação local e 

regional. 

E pensar o Desenvolvimento Regional como projeto integrado no 

mercado implica em compreender o mesmo como produto de relações de 

conflito, competição, cooperação e reciprocidade que se estabelecem entre 

atores, interesses e projetos de natureza social, política e cultural, além do 

Desenvolvimento Econômico. 

Nessa abordagem o Desenvolvimento Regional pode se definido como 

modelo endógeno - construído de baixo para cima (OLIVEIRA, 2002; 

MARTINELLI; JOYAL, 2004) – a partir das potencialidades socioeconômicas 

originais. Isto significa constituir um processo interno para agregar valor na 

produção, abranger a capacidade de assimilação da região, com 

desdobramento do excedente gerado na economia local ou atração de 

excedentes provenientes de outras regiões: o que resulta na ampliação do 

emprego, do produto e da renda local ou regional. 

Isso nos leva à percepção de que o Desenvolvimento Regional 

endógeno pressupõe o crescimento econômico, que, por sua vez, dependerá 

da capacidade social da região de se organizar, associada à ocorrência 

crescente de fatores endógenos e exógenos.    

Ao buscar observar esta realidade nas cidades brasileiras, verifica-se 

que estas relações também têm lugar na cidade de Franca, Estado de São 

Paulo (Brasil), a qual possui destaque pela concentração de empresas da 

indústria de calçados masculinos de couro (MACHADO NETO, 2006); 

constituindo um Pólo da Indústria de Calçados que apresentou no ano de 2009 

uma produção de 25,3 milhões de pares de calçados; sendo (87,72%) dos 
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pares destinados ao Mercado Interno e (12,28%) ao Mercado Externo 

(SINDIFRANCA, 2010). 

Além das indústrias de calçados1, verifica-se a presença de curtumes, 

indústrias de borracha, de processamento de couros e de colas, de 

componentes para calçados, e de inúmeras empresas prestadoras de serviços 

à indústria calçadista, como as “bancas de pesponto”.   

Segundo a ABICALÇADOS – Associação Brasileira das Indústrias de 

Calçados, os pólos calçadistas possuem como características: 

(...) a abundante disponibilidade de mão-de-obra qualificada, oferta 
de matéria-prima, tecnologia em processos e equipamentos que 
resultam na capacidade de produção dos mais variados tipos de 
calçados e com flexibilidade para atender de forma ágil as demandas 
na transição de uma temporada para outra (ABICALÇADOS, 2010b, 
p. 5). 

Detendo uma estrutura altamente capacitada, com modernos conceitos 

de administração de produção e gestão de fabricação, como just in time e 

demais processos internacionais de qualidade,  o Pólo Calçadista de Franca 

faz parte de uma indústria que, hoje, no Brasil, está exportando para mais de 

140 países (ABICALÇADOS, 2010a, p.6). 

Em Franca, a fabricação de calçados remonta os anos 1850. Naquela 
época, o local servia de descanso para os viajantes (tropeiros) que 
aproveitavam a estadia para fazer reparos em arreios, botinas, 
polainas e sapatos, todos de couro. Ao longo das décadas, o 
desenvolvimento foi tão acentuado que Franca passou a ser 
conhecida mundialmente como Capital do Calçado Masculino. Produz 
anualmente em torno de 26 milhões de pares, sendo que 85% são 
para o público masculino (ABICALÇADOS, 2010a). 

O comércio exterior adquire cada vez mais importância para o Pólo 

Calçadista de Franca, assim como para a economia brasileira, mediante o 

ingresso de divisas e geração de emprego e renda. A estratégia de destinar 

uma parcela de sua produção de calçados para o mercado interno e outra para 

o mercado externo; bem como a diversificação de mercado faz com que se 

amplie a base de clientes e se elimine a sazonalidade, minimizando os riscos 

para o setor.  
                                                           
1 A cidade de Franca/SP, apesar do destaque como pólo da indústria calçadista, possui outras 
atividades econômicas, como o cultivo de café , a produção de leite e o comércio. Mas é o 
setor calçadista que se destaca; e, portanto – tratado como foco desta dissertação. 
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Contudo, atualmente, a indústria calçadista – de modo geral, vem 

passando por transformações significativas no seu padrão de concorrência, 

com destaque para a perda relativa da importância do baixo custo salarial 

como determinante da competitividade do setor, em favor de fatores como 

qualidade, design e prazos de entrega (GARCIA, 1996). Tal processo também 

ocorre em Franca. 

Isso se verifica, principalmente, por um comportamento irregular das 

exportações dos produtores locais:  

No episódio de maxidesvalorização cambial de 1983, emergiu a 
grande fragilidade do setor, repetida em 1999 e 2003 – épocas de 
forte desvalorização cambial -, que é a necessidade “imposta” pelos 
compradores internacionais aos exportadores nacionais de “cortarem” 
os preços de exportação em dólares, para manter as vendas externas 
(...) além disso, a desvalorização do real, tanto de 1999 quanto de 
2003, obrigou corte nos preços de exportação e “luta” acirrada para 
manter a cotação dos produtos com alto grau de diferenciação 
(CARVALHO, 2007, p. 4)     

O cenário econômico mundial vivenciou também uma série de incertezas 

desde o segundo semestre de 2007, que acarretaram mudanças significativas 

nos mercados globais, cujos reflexos impactaram os rumos da economia 

brasileira. Trata-se de repercussões da crise imobiliária americana (Subprime), 

que afetou gradativamente o sistema financeiro mundial com ameaças ao 

crescimento global iniciado em 2003 – destacado como o maior ciclo 

econômico da história mundial (ALBERINI; BOGUSZEWSKI, 2008).  

Estas incertezas se refletiram também na redução do volume exportado 

nos últimos anos (2006 a 2008), no Brasil (ABICALÇADOS, 2010c). 

Conseqüentemente, foram sentidas também no Pólo Calçadista de Franca; 

contudo, não se tem registros de análises e observações acerca dos reflexos 

acarretados nas relações sociais, e, em especial, no que se refere ao 

desemprego e violência urbana. 

A partir da compreensão desses elementos problematizadores, 

propõe-se a seguinte pergunta de pesquisa: Existe correlação entre os 

índices de exportação, desemprego e violência urban a, na cidade de 

Franca (SP), entre os anos de 2005 e 2009? . 
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Configuram-se os objetivos, justificativa e a metodologia que orientam 

este estudo e que se vão paulatinamente desvelando ao longo deste trabalho 

dissertativo.  

Justificativa  

 

O Desenvolvimento Regional é um tema que consubstancia debate tanto 

a nível nacional, quanto a nível internacional. Neste sentido, tentativas de 

avaliar ou medir o desenvolvimento econômico produzido pelas intervenções 

locais são uma tarefa difícil, contudo necessária à produção do debate e de 

intervenções. 

A literatura recente acerca do Desenvolvimento Regional Sustentável 

(DSR) enfatiza o papel dos fatores aglomerativos e pólos industriais, 

particularmente os vinculados à indústria na orientação de localização das 

atividades produtivas; e, também a avaliação das condições de vida da 

população a ela relacionada. 

O Pólo Calçadista de Franca foi escolhido em função de ser, 

reconhecidamente um pólo exportador de calçados, o que facilita a obtenção 

de dados junto à associação de produtores de calçados e sindicatos, além de 

inúmeras pesquisas existentes e já publicadas deste contexto.   

A pesquisa se justifica, pois, a exemplo do que afirma Parente (1997), a 

reestruturação dos sistemas produtivos locais depende de políticas 

territorializadas com base na formação do capital humano e social e na 

construção de uma nova relação estado-sociedade que permita a oferta de 

serviços inovadores de apoio à cadeia produtiva2 local, composta de micro e 

pequenas empresas.  

Deriva, portanto, da articulação de iniciativas de políticas de geração de 

trabalho e renda, que envolvam as camadas mais pobres da população nas 

                                                           
2 Cadeia Produtiva é entendida aqui como “(...) uma rede de trabalho e processo produtivo cujo 
resultado é uma mercadoria final” (GEREFFI; KORZENIEWICZ, 1990, p.46-47) 
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estratégias de desenvolvimento local e regional, em detrimento de políticas 

assistencialistas e compensatórias mantenedoras de uma cadeia de favores e 

dependência.  

O enfoque local é, da mesma forma, justificado pela crescente 

necessidade de fortalecer os espaços locais, com projetos auto-sustentáveis 

que garantam a preservação da cultura e do meio ambiente, que minimizem a 

concentração de renda, a exclusão e a segregação econômica, resultado da 

nova dinâmica da competição mundial.  

Afinal, o Desenvolvimento Sustentável não trata somente da redução do 

impacto da atividade econômica no meio  ambiente, mas principalmente das 

conseqüências dessa relação na qualidade de vida e no bem-estar da 

sociedade, tanto presente quanto futura (ALBUQUERQUE, 1996). 

 

Objetivos  

 

Objetivo Geral 
 

Identificar, analisar e discutir a dependência causada pelo Pólo 

Calçadista e o comportamento das exportações de calçados, de forma a 

verificar se existe correlação entre os índices de exportação, desemprego e 

violência urbana, na cidade de Franca (SP), entre os anos de 2005 e 2009. 

 

Objetivos Específicos 
 

a) Referenciar teoricamente os temas Desenvolvimento Regional, 

exportações, relações de emprego e violência urbana. 
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b) Contextualizar o Pólo Calçadista de Franca e suas especificidades; o 

comportamento das exportações de calçados e dos índices de 

desemprego e violência urbana neste âmbito, nos anos 2005 a 2009. 

 

c) Registrar e analisar os dados de forma a verificar a existência de 

correlação entre os índices de exportação, desemprego e violência 

urbana, na cidade de Franca (SP), nos anos de 2005 e 2009. 
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Estrutura da Pesquisa 
 

Esta dissertação foi estruturada em sete capítulos, conforme 

representado no seguinte fluxograma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Estrutura da Pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa 
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São quatro capítulos teóricos:  

No capítulo 1, são tratadas as evidencias dos desequilíbrios causados 

pelo atual modelo de crescimento econômico nas esferas ambiental e social, 

que exigem medidas imediatas, repensando o meio ambiente e as condições 

de vida para a sociedade.  

No capítulo 2 percebemos que, no contexto brasileiro, a atividade 

exportadora possui importância estratégica, em que se destaca sua 

contribuição para a geração de trabalho e renda, para a entrada de divisas 

necessária para o equilíbrio das contas externas, além da já citada promoção 

do desenvolvimento social e econômico. 

O capítulo 3 mostra que a preocupação com o emprego e desemprego é 

comum ao Estado, Política e Sociedade Civil; envolvendo trabalhadores, 

sindicatos, autoridades, estudiosos de problemas sociais e sociedade em geral. 

No capítulo 4 recapitula que a violência é um tema relevante para a 

sociedade atual, contudo, devido ao seu caráter multifacetado; o debate 

produzido a esse respeito, bem como os estudos encontrados acerca dessa 

problemática abordam aspectos distintos, ou seja: a violência nas suas mais 

diversas manifestações.  

Na sequencia do trabalho, segue ainda, de um capítulo que contempla a 

contextualização do estudo, um capítulo com a metodologia e um capítulo de 

análise dos resultados coletados no campo empírico; finalizando com o capítulo 

dos resultados advindos da pesquisa. 

 Assim estruturada e compreendida a pretensão da dissertação, 

seguem-se os capítulos que apresentam o aparato teórico necessários para 

dar conta da ampla gama assuntos relacionados aos temas em discussão.  
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1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 
 

 

1.1 O DEBATE CONTEMPORÂNEO SOBRE O DESENVOLVIMENTO  

 

O tema desenvolvimento é pauta constante, neste início de século XXI, 

em todo o mundo nos debates políticos e científicos e, independente do corte 

teórico que se avalie e dos conceitos que se estabeleçam, estão evidentes as 

mudanças intensas e profundas por que passa o mundo.  

Essas transformações tornam muitas das antigas concepções e 

organizações ultrapassadas e inadequadas às novas condições 

socioeconômicas, tecnológicas, políticas e ambientais e culturais. Assim, 

destaca-se a necessidade de novas idéias e conceitos para explicar a realidade 

e para organizar as iniciativas e ações da sociedade diante das circunstâncias 

históricas.  

Neste contexto, evidenciam-se os desequilíbrios causados pelo atual 

modelo de crescimento econômico nas esferas ambiental e social, que exigem 

medidas imediatas, repensando o meio ambiente e as condições de vida para a 

sociedade. Trata-se de buscar a equidade e justiça social pela materialização 

de uma forma de desenvolvimento que afirme a permanência e a continuidade 

das conquistas e dos avanços no contexto social, bem como na estrutura 

econômica atual que evite ou minimize as agressões ao ambiente; e que 

promovam o comprometimento ao desenvolvimento do ser humano, sua 

integridade e condições de vida.  

Nesta perspectiva, há que se considerar que o desenvolvimento envolve 

não apenas o crescimento econômico, mas o crescimento atrelado ao 

desenvolvimento social, cultural, político ambiental. E embora dependa do 

crescimento econômico, o desenvolvimento não pode ser considerado 

simplesmente como sinônimo do mesmo (OLIVEIRA, 2002; MARTINELLI; 

JOYAL, 2004), avaliado apenas como um processo de expansão quantitativa 
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do produto e da renda, e sim considerado como uma transformação qualitativa 

da sociedade, na mudança de suas características.  

Em qualquer concepção, o desenvolvimento coloca o homem no centro 

da questão, pois o crescimento que se deseja é o do homem e do meio no qual 

ele vive – a sociedade:  

O desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo 
de mudanças e transformações de ordem econômica, política e, 
principalmente, humana e social. Desenvolvimento nada mais é que 
o crescimento, – incrementos positivos no produto e na renda - 
transformado para satisfazer as mais diversificadas necessidades do 
ser humano, tais como saúde, educação, habitação, transporte, 
alimentação, lazer, dentre outras (OLIVEIRA, 2002, p.40). 

Sachs (1986) enfatiza cinco dimensões de sustentabilidade dos sistemas 

econômicos, que devem ser observadas para se planejar e constituir o 

desenvolvimento: a social, a econômica, a ecológica, a espacial e a cultural. 

Nesta perspectiva, a dimensão social diz respeito à melhoria nos níveis de 

distribuição de renda, com a finalidade de diminuir a exclusão social e as 

diferenças econômicas entre as classes sociais; a dimensão econômica  está 

relacionada à eficiência na alocação e gestão de recursos; a dimensão 

ecológica , diz respeito à preservação ambiental sem comprometer a oferta de 

recursos naturais ao homem; a dimensão espacial  relaciona-se com a 

ocupação do território, rural e urbano e por fim, a dimensão cultural está 

ligada a mudanças no pensar e agir da sociedade de maneira a despertar uma 

consciência ambiental que reduza o consumo de produtos que provoquem 

impactos ambientais. 

A característica essencial do Desenvolvimento Sustentável, de acordo 

com a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD, 

1988), é a de não ser estático, e sim um processo de mudança, em que a 

exploração de recursos, a gestão dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais são compatíveis 

com o futuro, da mesma forma que com as necessidades do presente.  

Pela complexidade de questões envolvidas, o conceito Desenvolvimento 

Sustentável encontra-se em constante construção; apresentando também 



 

 30

como resultado da ação articulada dos diversos agentes sociais, políticos e 

econômicos, públicos ou privados, de um determinado local ou região3 como 

será abordado no tópico a seguir.  

 

1.2 O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Historicamente, o desenvolvimento resulta de transformações estruturais 

que, por sua vez, são conseqüência de movimentos cumulativos de recursos 

técnicos, materiais e humanos de uma sociedade (BUARQUE, 1994).  

Da mesma forma, também na era da globalização, “(...) o espaço 

geográfico ganha novos contornos, novas características, novas definições” 

(SANTOS, 2000, p. 79), deixando de ser considerado apenas o suporte físico 

das atividades e dos processos econômicos para representar a valorização dos 

“(...) territórios e as relações entre os atores sociais, suas organizações 

concretas, as técnicas produtivas, o meio-ambiente e a mobilização social e 

cultural” (MARTINELLI; JOYAL, 2004, p.7).   

Assim, as postuladas mudanças de orientação e novas formas de 

produção realizam-se pela fragmentação territorial; fazendo ressurgir as 

identidades culturais e as políticas no nível local e regional, direcionando as 

atenções para estratégias de desenvolvimento no próprio nível local 

(MARTINELLI; JOYAL, 2004, p. 1). Desta forma, a identidade própria de cada 

território se converte em sustentação de seu desenvolvimento produtivo 

(ALBUQUERQUE, 1996). 

A proximidade dos problemas, necessidades, recursos e atores 
sociais locais permite, (...) formular políticas mais realistas e, 
sobretudo, baseadas no consenso com tais atores. Igualmente, se 
abre a possibilidade de promover a criação negociada de instituições 
de fomento produtivo empresarial em nível local, de gerar um clima 
de confiança e cooperação entre entidades públicas e o setor 

                                                           
3 Por região, entenda-se aqui um espaço em que a identidade pode ser a cultura, o patrimônio 
natural, as vocações econômicas, o capital social, entre outros. 
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privado empresarial e de estimular assim uma cultura local de 
desenvolvimento (ALBUQUERQUE, 1996, p.3-4).  

Deve-se, então, buscar complementar o esforço das políticas 

macroeconômicas com políticas específicas, ou melhor, políticas ou atuações 

regionais ou locais, alcançando, por essas medidas, uma mudança de atitude 

frente a um enfoque em que antes se privilegiava a atração de recursos 

externos focada em problemas gerais ou de grandes grupos, voltando-se às 

possibilidades e iniciativas de desenvolvimento endógeno, em que:  

(...) é possível aproximar-se das circunstâncias e características 
concretas dos diversos territórios ou regiões e formular políticas e 
instrumentos de fomento produtivo e modernização tecnológica e 
empresarial mais ajustados ao perfil específico de cada zona 
(ALBUQUERQUE, 1996, p.5).  

Neste contexto, por fatores endógenos compreendem-se o potencial e 

as forças individuais e/ou coletivas presentes de forma implícita ou explícita em 

uma comunidade. São interesses e objetivos comuns como a identidade social, 

as diversidades de funções que podem ser forças de alavancagem (LORENZO, 

2007). 

Martinelli e Joyal (2004, p. 11) contribuem para esse conceito, ao afirmar 

que: 

Do ponto de vista regional, o conceito de desenvolvimento endógeno 
pode ser entendido como um processo interno de ampliação 
contínua de agregação de valor na produção, bem como da 
capacidade de absorção da região. Esse processo tem como 
resultado a ampliação do emprego, do produto e da renda local ou 
da região, em um modelo de desenvolvimento definido. O novo 
paradigma de desenvolvimento regional endógeno está no fato que o 
modelo de desenvolvimento passa ser estruturado a partir dos 
próprios atores locais, e não mais pelo planejamento centralizado. 

Deste modo, caracteriza-se o conceito de desenvolvimento regional, em 

que a preocupação com o desenvolvimento direciona-se para o espaço em que 

esse desenvolvimento ocorrerá, considerando, um processo interno que 

envolve o crescimento sucessivo de agregação de valor na produção, da 

capacidade de absorção e ampliação dos produtos e de serviços – em que a 

própria comunidade faz surgir suas capacidades e competências de gestão e 

melhoria das suas próprias condições de vida.  
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Ao inserir o termo sustentável junto ao desenvolvimento regional está se 

pensando em transformações de uma localidade específica sob os princípios 

de ser: “(...) socialmente desejável, economicamente viável e ecologicamente 

prudente” (SACHS, 1986, p.110) – como abordado no tópico a seguir. 

 

1.3 DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 

 

(...) urge pensar no desenvolvimento  num contexto local, reforçando 
as preocupações com os aspectos sociais. Outras visões, menos 
extremistas, ainda enfatizam o desenvolvimento  econômico, porém 
ainda sem questionar o padrão atual de desenvolvimento , em 
termos subjetivos. Nesse contexto, reforça-se a relevância da 
globalização na realidade atual, exigindo ajustes estruturais na 
economia e nas organizações, para se adaptar ao novo contexto 
globalizado. Dá-se assim grande importância aos aspectos 
econômicos, porém já com uma boa ênfase nas questões locais e 
com uma preocupação incipiente, porém já existente, com o 
desenvolvimento  em termos sociais (MARTINELLI; JOYAL, 2010, p. 
3) 

O Desenvolvimento Regional Sustentável é o resultado da ação 

articulada dos diversos agentes sociais, políticos e econômicos, públicos ou 

privados, do município ou região4, voltados ao alcance de um objetivo 

específico, por meio da mobilização das capacidades internas a localidade – as 

capacidades endógenas (MAGALHÃES; BITTENCOURT, 1997; MARTINELLI; 

JOYAL, 2004).  

Assim, ao abordar o Desenvolvimento Regional Sustentável objetiva-se 

exemplificar positivas transformações econômicas, sociais, ecológicas, 

espaciais e culturais que se sustentem no longo prazo, fomentadas e 

implementadas pela própria comunidade. Trata-se de uma combinação dos 

fatores: recursos (terra, trabalho e tecnologia); comunidade (uma população de 

um determinado espaço, região ou município); e, organizações governamentais 

ou não governamentais (tais como universidades, instituições, sindicatos, 

associações, agências, órgão governamentais no âmbito federal, estadual e 
                                                           
4 A visão regional do Desenvolvimento Regional Sustentável não é uma simples delimitação 
geográfica, mas um espaço inteligente, onde as pessoas se articulam e pensam, constituindo e 
pactuando a agenda de desenvolvimento (ZAPATA, 2006). 
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municipal) com foco em aumentar as oportunidades sociais e as condições de 

vida no plano local/regional. 

Este é o caminho a ser percorrido por uma comunidade em busca da 

qualidade de vida e participação democrática nos destinos de sua região, 

cidade ou localidade (FRANCO, 2000). Representa uma proposta de 

desenvolvimento promovido a partir das bases, com a participação ativa da 

população na identificação das necessidades e na priorização de ações, por 

meio dos atores locais, com vistas a garantir resultados que demonstrem 

melhoria na qualidade de vida da sua população.  

Destaca-se ainda que estas ações envolvam também políticas no 

sentido de promover a descentralização das decisões para fazer avançar a 

autonomia dos locais, além de um sistema de estímulo à criatividade e auto-

realização pessoal, em que os membros da comunidade aplicam sua 

verdadeira vocação.   

O conceito do Desenvolvimento Regional Sustentável como uma nova 

maneira de promover mudanças e transformações, propiciando o surgimento 

de comunidades mais equilibradas foi adotado no Brasil, a partir de 1995, com 

o programa Comunidade Solidária, ligado à Presidência da República. Por 

meio desta experiência evidenciou-se a necessidade da promoção e 

fortalecimento de parcerias entre as três esferas de governo e destas com as 

organizações da sociedade civil, no sentido de despertar de vocações locais 

para o Desenvolvimento Sustentável, com a: 

(...) identificação e o fortalecimento das potencialidades produtivas 
dos municípios-alvo, a organização da sociedade em torno de 
objetivos comuns e o suprimento de suas carências mais imediatas 
para colocar em marcha o processo de desenvolvimento (ACCARINI; 
COSTA, 2002, p.58).  

Com relação à prática do processo de Desenvolvimento Regional 

Sustentável, Albuquerque (1996) destaca ainda que o mesmo também implica 

em: criar novas instituições para o desenvolvimento territorial, com a 

participação negociada dos gestores públicos e do setor privado; impulsionar 
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iniciativas empresariais inovadoras e melhorar a capacitação da força de 

trabalho local.  

O Desenvolvimento Regional Sustentável traduz  um processo que deve 

ser administrado de forma participativa pela sociedade, com o objetivo de 

constituir um fórum representativo da comunidade, em que todos os segmentos 

necessitam estar representados para construir uma proposta que se consolide 

num projeto para a região.  Este processo presupõe atores locais unidos por 

uma vontade solidária, em prol do desenvolvimento de sua localidade municipio 

ou região.  

Assim, visualizar o Desenvolvimento Regional Sustentável é também um 

processo de perceber os desafios de cada ambiente ou comunidade, o que 

revela a importância de estudos que envolvam análise das relações e impactos 

oriundos dos atores e das atividades produtivas regionais – constituindo uma 

importante visão sobre o desenvolvimento – como abordado nos capítulos que 

seguem: Exportação, Desemprego e Violência Urbana .  
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2. EXPORTAÇÃO 
 

A partir do entendimento de que o Desenvolvimento Regional 

Sustentável compreende intervenções que possuem objetivos tanto sociais 

quanto econômicos, e, sendo a exportação uma forma de provimento do 

mercado exterior que contribui de forma decisiva para o desenvolvimento 

sócio-econômico de determinado país ou região, releva-se a sua abordagem 

no presente estudo. 

No contexto brasileiro, a atividade exportadora possui importância 

estratégica, em que se destaca sua contribuição para a geração de trabalho e 

renda, para a entrada de divisas necessária para o equilíbrio das contas 

externas, além da já citada promoção do desenvolvimento social e econômico. 

Contudo, destacam-se também no seu contexto os desafios constantes; 

especialmente aqueles ligados à globalização e às exigências de qualidade, 

produtividade e competitividade. E, compreender estes desafios se insere na 

pauta de discussão do Desenvolvimento Regional Sustentável. 

 

2.1 EXPORTAÇÃO E COMPETITIVIDADE 

 

A intensificação do processo de globalização da economia nas últimas 

décadas, promovida pela maior abertura comercial e financeira das economias 

e pela evolução das tecnologias da informação, levou a um cenário de 

acirramento da concorrência no âmbito internacional; impulsionando as 

organizações a buscar novas formas de manter e melhorar sua competitividade 

e a crescer e expandir seus mercados.  

Sob aspectos econômicos e comerciais, Lacombe e Heilborn (2006, 

p.504) conceituam que “(...) a globalização se caracteriza pela integração 

crescente de todos os mercados (financeiros, de produtos, de serviços e mão-

de-obra), bem como dos meios de comunicação e de transportes de todos os 

países do planeta”.  Ainda segundo os autores, no processo de globalização, a 
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vida das sociedades recebe influências cada vez maiores de todos os países 

do globo, inclusive nos aspectos políticos, econômicos, culturais, artísticos, 

moda, meios de comunicação, entre outros.  

Nesta nova realidade, as fronteiras nacionais, que antes costumavam 

isolar a maioria das empresas das pressões competitivas estrangeiras, 

atualmente não têm sentido nenhum na definição dos limites operacionais de 

uma organização. Assim, as organizações devem ser administradas sob uma 

“visão globalizante”. Isto significa que em cada região, as empresas devem 

considerar o mercado, a cultura, os valores e os costumes locais, agindo do 

mesmo modo como se fossem empresas locais (LACOMBE; HEILBORN, 2006, 

p.504).  

Mas a globalização não significa somente poder fazer negócios além das 

fronteiras nacionais; e sim, estabelece um aumento da competição para quase 

todo tipo de organização (ROBBINS, 2005, p. 6) – apresentando assim 

aspectos que poderão representar vantagens e riscos para as organizações. 

De modo geral, a globalização gera, nos países em desenvolvimento, 
novas oportunidades, mas também grandes desafios. Do lado 
positivo, a integração internacional carrega consigo mercados mais 
amplos para o comércio, maior diversificação de bens, mais influxos 
de capital privado e maior acesso a tecnologias. Porém, as novas 
oportunidades se fazem acompanhar de novos e grandes desafios na 
área da gestão econômica (KATO; PONCHIROLLI, 2002, p.93).   

A globalização obriga as empresas a rever suas estratégias e valores; e, 

nesse contexto, a inserção no comércio internacional destaca-se como uma 

forma de “(...) as empresas domésticas ampliarem seu potencial de mercado, 

possibilitando maior acesso de seus produtos e serviços a mercados 

estrangeiros”; conseqüentemente, ampliar a sua competitividade. Em 

contrapartida, há que se considerar que a livre entrada de mercadorias também 

disponibiliza uma grande variedade de produtos, a diferentes padrões de preço 

e qualidade, que exercem influencia nas decisões de compra dos 

consumidores e aumentam a concorrência (BUENO; AGUIAR, 2004, p. 211). 

Atualmente, o modelo de desenvolvimento adotado no mundo todo 

consiste na abertura para os mercados internacionais, com foco concreto nas 
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exportações, que, tem como resultado, um impulso ao crescimento do 

comércio mundial em um ritmo maior do que a produção mundial. Assim, 

verifica-se uma densa trama de relações comerciais, financeiras e econômicas 

criadas e de forma tal que o que acontece com um país passou a ser altamente 

relevante para todos os outros, e esta interdependência só faz crescer. Isso 

leva a uma obrigação para as organizações e seus dirigentes, de se adaptarem 

à nova realidade ou à conseqüente exclusão do processo e mercado.  

Assim, considerando a relevância que o mercado internacional 

apresenta no que diz respeito à definição de políticas públicas e estratégias 

empresariais, torna-se importante compreender, de forma adequada, os 

fenômenos associados às atividades de exportação nos diversos setores; e, 

portanto, aborda-se na seqüência, a Exportação na Indústria de Calçados 

Brasileira.  

 

2.2 EXPORTAÇÃO NA INDÚSTRIA DE CALÇADOS BRASILEIRA:  
CARACTERÍSTICAS GERAIS  

 

Na perspectiva histórica, o final dos anos sessenta representou “(...) o 

início da conquista e da ascensão dos calçados produzidos pelo Brasil, no 

mercado internacional” (AEB, 2007, p.1). Isso se deu em decorrência da 

reorganização da política econômica a nível nacional, levando a indústria de 

calçados a ampliar seu potencial de mercado, acompanhando o processo de 

internacionalização da economia brasileira, em que: 

(...) avaliadas as potencialidades e a forma de integração no mercado 
internacional, concluiu-se pela necessidade de apoio aos produtos 
industrializados a serem exportados, diante das condições de 
competição muito desfavoráveis da indústria nacional nesse novo 
mercado. Facilidades creditícias e fiscais foram criadas (...) o mercado 
externo tornou-se uma altemativa efetiva para a indústria calçadista de 
1969, quando 1% da sua produção física, 206 mil dos 23.835 mil pares 
produzidos, teve esse destino (Associação Comercial e Industrial de 
Novo Hamburgo - ACI/NH) (LAGEMANN, 1986).  
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A AEB – Associação de Comércio Exterior no Brasil - corrobora esta 

afirmação, ao apontar que, entre 1966 e 1969 foram realizadas as primeiras 

exportações de calçados brasileiros, por empreendedores que detinham 

maquinaria e sabiam fabricar calçados. Foi “(...) o início e ascensão dos 

calçados produzidos pelo Brasil, ao mercado internacional” sob os incentivos 

da política de promoção às exportações adotada pelo governo brasileiro à 

época (AEB, 2007, p.1). 

Assim, a partir dos anos 60 e 70, a indústria segue um caminho de 

conquista do mercado internacional, abrindo espaço em um mercado em que 

os produtores italianos e espanhóis, em crise, não conseguiam atender 

plenamente - o de calçados de preço baixo (CARVALHO; ROCHA, 1998). 

Destaca-se o “espírito empresarial” despontado e reinante naquele 

período que levou os empresários desta indústria a focar “(...) ações no 

fortalecimento dos encadeamentos econômicos a jusante da fábrica” (AEB, 

2007, p.1). Com este objetivo, foram adotadas como estratégias:  

a) Estender a capacidade física das linhas de montagem dos 

calçados, fazendo aumentar o tamanho da planta industrial de 

fábricas de calçados brasileira frente à capacidade instalada dos 

países concorrentes; 

b) Incentivar o estabelecimento e a implantação das indústrias de 

componentes de calçados no entorno das fábricas; 

c) Pressionar os fornecedores brasileiros por preço e por melhoria 

na qualidade dos produtos nacionais – com vistas a obter 

insumos com preço e qualidade para atender à demanda 

internacional (AEB, 2007). 

Contudo, ainda nessa fase, aparecem alguns indicadores de 

vulnerabilidade, conforme apontados por Schmidt (1978): as vendas de 

produtos da indústria calçadista5 aos mercados externos por intermediários 

estrangeiros, sediados no Brasil; os quais detinham toda a informação de 
                                                           
5 Incluem-se aqui os seguintes segmentos: (i) o das indústrias de calçados (de couros ou de 
materiais sintéticos); (ii) o de artefatos de couro (bolsas, pastas, etc.); (iii) o das indústrias de 
curtume; e (iv) o de componentes para couros e calçados. 
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mercado – exercendo estes, conseqüentemente, o controle sobre o marketing 

mix de exportação. 

A década de 80 trouxe dificuldades, com planos econômicos sucessivos 

e mudanças na política cambial, no qual as empresas da indústria calçadista 

calçados impulsionaram suas vendas de produtos no mercado doméstico; 

liberadas de enfrentarem a concorrência internacional. Por outro lado, ao tratar 

de mercado externo, verificou-se a crescente concorrência dos países asiáticos 

(como China e Taiwan) com calçados de preço baixo – ameaçando a posição 

da indústria brasileira neste contexto competitivo (CARVALHO; ROCHA, 1998). 

Segundo Carvalho e Rocha (1998), além do acirramento da 

concorrência internacional, o setor vivenciou neste período o deságio do dólar 

e juros elevados6; o qual contribuiu para dificultar ainda mais a competitividade 

das empresas brasileiras nos mercados externos. Os autores apresentam 

ainda que o aumento do consumo promovido pelo Plano Real é apontado como 

fator de sobrevivência das indústrias calçadistas nesta fase, uma vez que fez 

com que o mercado interno absorvesse a importação dos produtos asiáticos e 

também o excesso de produção não exportado. 

Aliado a isto, destaca-se ainda a Constituição de 1988, como elemento 

determinante na elevação do custo da mão-de-obra e dificuldades como 

transferências de impostos para Estados e municípios, sem repasse de 

obrigações, levando ao aumento do desequilíbrio do orçamento federal; 

dificultando o desenvolvimento de uma política industrial centralizada. 

A análise da evolução das transações de exportações na indústria 

calçadista até o inicio dos anos 90 demonstra volatilidade e instabilidade na 

lucratividade das exportações; e, segundo a AEB (2007, p.1): 

I. A alta volatilidade da “lucratividade do negócio de exportação; 
e, 

                                                           
6 Carvalho (2007) usa o termo maxidesvalorização cambial como denominador desse 
fenômeno; destacado em 1983, e repetido nos períodos 1999 e 2003; que afetou de forma 
desfavorável o setor calçadista.   
 



 

 40

II. A constante tendência de alteração para baixo do nível médio 
de rentabilidade, o que significa que exportar calçados/couros 
é um negócio cada vez mais volátil e menos lucrativo. 

Ao aproximarem-se os anos 90, foram se aprofundando as mudanças no 

ambiente competitivo da empresas brasileiras em seus diversos setores. 

Destaca-se a sobrevalorização cambial que levou à ocorrência de déficits na 

balança comercial, em função do aumento significativo das importações e do 

fraco desempenho das exportações, como apontam Francischini e Azevedo 

(2003):   

O ambiente competitivo dos anos 90, marcado pelo processo de 
abertura comercial, pela adoção da Constituição de 1988, pela 
sobrevalorização cambial e pelas mudanças nos padrões de 
concorrência internacional, afetou de maneira diferenciada os setores 
industriais brasileiros (FRANCISCHINI; AZEVEDO, 2003, p. 251). 

A competitividade externa dos produtos brasileiros se deteriorou devido 

aos poucos investimentos realizados no setor; aliado ao estreitamento dos 

espaços de atuação do setor calçadista, devido, principalmente à: a) elevação 

da qualidade de calçados chineses; e b) redução dos custos de produção da 

Itália (GORINI; SIQUEIRA, 1999). 

Neste cenário, as organizações pertencentes à indústria calçadista, 

adotaram importantes estratégias de reestruturação e organização da produção 

para manter a competitividade, tanto no mercado nacional quanto no mercado 

internacional. Foi necessário fazer frente, por exemplo, principalmente a partir 

do governo Collor, à supressão de regimes especiais de importação, à 

diminuição da redundância tarifária e unificação da incidência de impostos 

sobre importação, além da redução de alíquotas, diminuindo também seu 

espectro.   

As ações adotadas consistiram, dentre outros, na atenção aos seguintes 

fatores: os preços praticados; os custos de produção; a qualidade de produtos; 

a tecnologia de produção; e a capacidade de inovação. Mesmo assim, não foi 

possível evitar a redução do número de empresas e pessoas empregadas na 

indústria calçadista e a subcontratação de oficinas domésticas (as “bancas” - 

compostas em geral por ex-empregados).  
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Pequenas e médias empresas foram prejudicadas também devido às 

dificuldades de acesso aos canais de comercialização e de financiamento, 

devido ao grau de informalidade das empresas terceirizadas que prestavam 

serviços a essas pequenas e médias empresas, o que fez com que a 

concentração industrial se destacasse como aspecto negativo originado deste 

período. 

A partir de 1999, com nova desvalorização cambial, as importações de 

calçados se retraíram, mas o mercado interno continuou estagnado porque o 

consumo interno do produto cresceu muito lentamente.  

Em função disso, no sentido de fomentar as exportações, o Governo 

Federal vem, nas últimas décadas, apresentando iniciativas com vistas a 

estimular o crescimento da indústria calçadista brasileira; dentre as quais se 

destacam as linhas de crédito às exportações – o chamado Programa Especial 

de Exportações (PPE); e a instalação, no âmbito do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Fórum de Competitividade 

da Cadeia Produtiva de Couro e Calçados. Esse fórum tem como objetivo o 

diagnóstico e proposição de soluções para os problemas deste setor; a partir 

da participação dos empresários, trabalhadores e governo.   

Vale ressaltar ainda a resolução aprovada pela Câmara de Comércio 

Exterior (CAMEX) em 1995 (mas que passou a ser regulamentada apenas a 

partir de 2009), sobre a Lei 9.019, que permite que medidas antidumping ou 

compensatórias já aprovadas pelo Brasil sejam estendidas à importação de 

produtos, partes, peças e componentes de terceiros países, quando a 

comercialização destes bens esteja frustrando a defesa comercial 

(SINDIFRANCA, 2010). 

Outro destaque neste sentido pode ser dado às ações da 

ABICALÇADOS (Associação Brasileira das Indústrias de Calçados) e APEX 

(Agência Brasileira de Promoções de Exportações e Investimentos), como: o 

BRAZIL LANDED, lançado no ano de 2008 no qual apóia os fabricantes a 

exportarem em pequeno volume e com custos diferenciados; ou o “Plano de 

Inserção do Calçado Brasileiro na Itália – O novo produto do Brazilian 
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Footwear para aumentar a participação do calçado brasileiro no mercado 

italiano” (ABICALÇADOS, 2010a). 

Assim, apesar das crises vivenciadas, nas últimas décadas, as 

exportações da indústria de calçados destacam-se, no Brasil, como um setor 

importante da economia, gerando empregos7 e divisas para o País. E, segundo 

o IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: 

O segmento de calçados em couro caracteriza-se pelo uso de mão-
de-obra intensiva, pela predominância de empresas de pequeno e 
médio porte e por um nível relativamente baixo de inovação 
tecnológica. Tendo-se em vista sua capacidade de exportação, seu 
mercado interno e a natureza intensiva do trabalho, o Brasil é 
também um dos maiores empregadores, do mundo, da área de 
calçados (IPEA, 2002, p.8).   

A indústria calçadista brasileira vem incorporando tecnologias modernas 

de gestão e processos, contudo, como aponta Sampaio (2006), ainda 

permanece sendo um segmento industrial intensivo em mão-de-obra. 

Esta indústria está presente em praticamente todos os Estados; dentre 

os quais se podem destacar: o Rio Grande do Sul, Ceará e São Paulo – que 

juntos, representaram 88% das exportações brasileiras em 2008 

(ABICALÇADOS, 2010b). Os Estados de Minas Gerais, Paraíba, Bahia e Santa 

Catarina também apresentam importante produção de calçados. 

No contexto mundial, essa indústria ocupa posição de destaque: é a 

terceira maior produtora e a quinta maior exportadora no ranking mundial das 

exportações segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do 

Desenvolvimento Indústria e Comércio – SECEX/MDIC (SECEX/MDIC, 2010, 

p. 24). 

Machado Neto (2006) apresenta como as formas mais freqüentes de 

inserção no mercado externo, utilizadas pelas indústrias calçadistas são: 

                                                           
7 Para Gorini e Siqueira (1999) essa estimativa no complexo calçadista representa 15,0% do 
total do emprego formal no país. Contudo, destaca-se que tais números seriam ainda mais 
expressivos se considerássemos o mercado informal. Não há estimativas seguras, mas a 
informalidade é expressiva no setor, especialmente na indústria calçadista, sendo esse um dos 
seus principais pontos do conflito trabalhista. 
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exportação por meio de terceiros; exportação direta; subsidiárias de 

comercialização próprias; e instalação de unidades de produção próprias. 

De acordo com dados apresentados pela ABICALÇADOS (2010a) em 

resenha estatística, no ano de 2009 o setor da indústria calçadista apresentou 

146 países de destino, com um valor exportado em torno de US$ 1,4 bilhão e 

126,6 milhos de pares exportados. Ainda, segundo a resenha, Estados Unidos, 

Reino Unido, Argentina, Itália e França são os cinco principais parceiros 

comerciais do Brasil, importando calçados brasileiros. Assim, três diferentes 

continentes são compradores dos calçados produzidos no Brasil: América do 

Norte, Europa e América do Sul (ABICALÇADOS, 2010a). 

Segundo a ABICALÇADOS (2010a), o país conta com 8 mil  empresas 

ligadas ao setor calçadista – dentre as quais, temos as indústrias de calçados, 

que são 0,4% de grande porte (acima de mil funcionários) e responsáveis por 

58% da produção brasileira estimada.  Já 11,6% são de médio a pequeno porte 

e fabricam em torno de 30%.  Enquanto que as microempresas são 88% do 

total e respondem por 12% da produção. 

Mesmo com estes números, a resenha da ABICALÇADOS (2010a) 

mostra, conforme observação dos dados históricos, que, em uma analise do 

comportamento das exportações de calçados brasileiros de 1990 a 2009, 

houve:  

� Aumento de 127% do número de países com os quais o Brasil 

comercializa calçado; 

� Em função da retração pela crise mundial e pela valorização do 

Real, o valor exportado caiu de US$ 1,9 bilhão para US$ 1,4 

bilhão (27,7%); 

� Em pares, houve uma diminuição de 23,7% na quantidade de 

pares, representando em 2009 um total de 126,6 milhões de 

pares exportados. 

� O preço médio, que vinha anteriormente apresentando aumentos 

consecutivos, teve uma redução de 5,3% em 2009 comparado 

com o ano anterior. 
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O IPEA (2002, p. 14) apresenta ainda que: 

A conquista de mercados externos como substitutos do mercado 
interno ocorreu via exportação de semi-acabados (crust e wet-blue), o 
que levou ao acirramento da disputa entre os diversos segmentos da 
cadeia quanto à exportação de produtos de baixo valor agregado e 
trouxe conseqüências para o setor calçadista e para a estratégia de 
desenvolvimento industrial nacional. 

Para fins da análise proposta para o presente trabalho, na Tabela 1, 

apresentada a seguir, é possível evidenciar a sensibilidade do mercado 

calçadista, em números de algumas de suas características (2005-2009): 

Tabela 1. Características Gerais do Mercado Calçadista no Brasil8 

Período 2005 2006 2007 2008 2009 

Produção de Calçados* 877 830 808 ** ** 

Exportação de Caçados* 189 180 177 166 ** 

Empregos da Indústria de 

Calçados (em mil) 

298,66 295,22 302,9 ** ** 

        Notas: * Em milhões de pares. ** Não divulgado. 

Fontes: Para o item Produção de calçados, SINDIFRANCA, 2010; para o item Exportação de 
calçados, MICT/SECEX apud SINDIFRANCA, 2010; e para o item Emprego da Indústria de 
Calçados, SINDIFRANCA, 2010. 

 

A indústria calçadista de modo geral, vem passando por transformações 

significativas no seu padrão de concorrência, com destaque para a perda 

relativa da importância do baixo custo salarial como determinante da 

competitividade do setor, em favor de fatores como qualidade, design e prazos 

de entrega (GARCIA, 1996) – e continua buscando aumentar sua participação 

no mercado exterior. 

Destaca-se assim que o aumento das exportações neste setor é 

relevante, não somente para melhorar os resultados das contas externas do 

país, como também para redução das taxas de desemprego. O que nos conduz 

a pensar e compreender a importância do desemprego e seu debate na 

contemporaneidade, e também de ações de recuperação do nível de emprego 

                                                           
8Segundo o IPEA (2002, p. 14): “As estatísticas de produção nacional são dificultadas pela 
dispersão da produção em pequenas unidades muitas vezes informais”. 
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para o Desenvolvimento Regional Sustentável, como abordado no próximo 

capítulo. 
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3. DESEMPREGO 
 

A geração de emprego e renda é um aspecto implícito no contexto do 

Desenvolvimento Regional Sustentável, uma vez que a sustentabilidade social 

passa pela construção da equidade econômica entre os indivíduos e classes, 

deve-se, portanto, entender que é preciso que o trabalho e emprego dos 

cidadãos sejam acessíveis e protegidos. 

A preocupação com o emprego e o desemprego é comum ao Estado, 

Política e Sociedade Civil; envolvendo trabalhadores, sindicatos, autoridades, 

estudiosos de problemas sociais e sociedade em geral. Contudo, considera-se 

para efeito do presente estudo, que não há uma teoria “única” para explicá-lo, 

ou a totalidade de suas causas e efeitos; e, não é pretensão do estudo 

aprofundar esta teoria ou esgotar o tema. Portanto, este capítulo contempla a 

discussão de aspectos considerados relevantes para atender aos objetivos 

propostos. 

 

3.1 A SOCIEDADE CAPITALISTA E O MERCADO DE TRABALHO    

 

Nas sociedades capitalistas, o mercado de trabalho é apontado como 

principal solução institucional para um duplo problema de alocação, que deve 

ser resolvido em todas as sociedades: de um lado o sistema de produção deve 

ser alimentado com a entrada de trabalho por ele requerido, e por outro lado, a 

força de trabalho que deve ser remunerada para a sua subsistência 

(OFFE,1989). 

O desemprego parece ser tão antigo quanto as pirâmides, porém, a 

convivência com esse fenômeno se dá a partir da organização social que 

passou a conceber o trabalho como pura mercadoria é recente, mais 

precisamente, é a partir da revolução industrial que o trabalho, assim como 

seus preços, passa a ser regulados por leis estritamente econômicas, 

baseadas nas leis da oferta e procura. 
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A teoria econômica mais tradicional distingue três tipos de 
desemprego, de acordo com seus mecanismos geradores e, 
paralelamente, três perspectivas de luta contra estes. A falta de 
visibilidade e de transparência do mercado de trabalho, a informação 
imperfeita que os agentes têm, provoca uma forma benigna e 
geralmente de curta duração de desemprego, chamada friccional. A 
vaga e o candidato adequado existem, mas os dois não se 
encontram, de sorte que a vaga fica vazia e o candidato frustrado. É 
necessário circular as informações por todos os meios: meios de 
comunicação, lugares públicos, bancos de emprego etc. O 
desemprego dito conjuntural está ligado a fases de recessão da 
atividade produtiva (KATO; PONCHIROLLI, 2002, p.89). 

A natureza social do trabalho dá lugar à sua utilidade, e esta determina a 

quantidade de pessoas dotadas de empregos. Não há nessa perspectiva, 

correspondência entre oferta de empregos e necessidade social e individual de 

trabalho, para fins de sobrevivência. 

As crises econômicas são caracterizadas pelo fato de gerarem 

desemprego e subemprego como fenômenos de massa. Os governos e 

sindicatos de todos os países capitalistas desenvolvidos concordam que a 

assistência a essa massa desempregada dever ser prioritária na política 

governamental (OFFE,1989). 

O “homem produtivo”, aquele que cumpre suas missões, é um 

paradigma que surgiu na era da globalização, em busca de que não apenas se 

alcance, mas se supere e ultrapasse as metas fixadas, a qualquer custo. Exige 

um trabalhador com novo perfil: autônomo, flexível, capaz, competitivo, criativo, 

qualificado e empregável. O não atendimento a este perfil torna o trabalhador, 

ironicamente, responsável pelo seu próprio desemprego – um ônus com 

sofrimento perverso que na verdade, é conseqüência da condução das 

políticas econômicas e das mudanças tecnológicas. 

Isto implica dizer que os esforços demandados forçam o trabalhador a, 

muitas vezes, lutar contra a sua própria condição humana, e a desprezar seu 

semelhante, transformando-se em um sujeito insensível e sem condicionantes 

éticas.  E, desta forma, a precarização do trabalho, representada nas suas 

mais variadas formas, concorrem para exacerbar o problema, assim como as 

cada vez mais debilitadas estruturas de defesa coletiva do trabalhador.  
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3.2 O DEBATE CONTEMPORÂNEO SOBRE O DESEMPREGO  

 

No Brasil, ao final do século XX, destaca-se um cenário de incerteza, de 

desestímulo ao investimento e de um fraco crescimento econômico. Isso gera 

uma incerteza que, por sua vez, ocasiona uma migração dos investimentos em 

produção para o setor financeiro. Leva também à consideração de que, para 

que seja possível uma retomada dos investimentos na esfera da produção, 

deve-se criar um ambiente propício para isto. 

Assim, surgem problemas estruturais, como a intensificação do 

desemprego em massa, a insegurança dos postos de trabalho formal, a maior 

exigência por qualificação, pressões e mudanças organizacionais.  Destacam-

se as idéias de eficiência, produtividade (SCHUMPETER, 1988) e inovação, 

sob a compreensão de que o crescimento econômico depende da exploração 

de novos produtos e mercados; ou ainda de alterações significativas na forma 

de se produzir – que proporcionem vantagens frente à concorrência.   

As máquinas tomam, cada vez mais, o lugar da mão-de-obra; e, 

conseqüentemente, deixam milhares de trabalhadores à margem do mercado 

informal e amparo do Estado. 

O Estado, por sua vez, focando a estabilização econômica e o controle 

das contas fiscais, busca eximir-se da responsabilidade sobre a organização do 

sistema produtivo – adotando a função de mero regulador econômico. E, sem 

qualquer intervenção, o livre mercado reestrutura a economia, desestruturando 

a força de trabalho como nunca antes ocorrido. O que resulta em um conjunto 

de mudanças estruturais provocando “(...) a elevação do desemprego e do 

subemprego em todas as suas formas e o agravamento da exclusão social” 

(SINGER, 1988, p.7). 

O modo de produção vigente entra em estagnação, o que consolida o 

processo de reestruturação produtiva, em que a pressão da concorrência e 

competitividade dos mercados requer novos modelos de produção. Entende-

se, neste processo, que em um cenário de alta concorrência e de vendas 
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baixas é preciso dinamizar a produção e reduzir – ao máximo – os custos para 

manter-se no mercado e ainda obter lucratividade. Esse descompasso constitui 

fator inibidor da expansão do emprego:  

O atual debate social apresenta geralmente o desemprego como o 
resultado de três fatores emergentes: a mundialização dos mercados, 
que provoca uma reestruturação da produção, a introdução de uma 
tecnologia que utiliza cada vez menos mão-de-obra e o fim de uma 
era de crescimento econômico sustentado, que garantia o pleno 
emprego (KATO; PONCHIROLLI, 2002, p.88). 

Além disso, como aponta Mattos (2001), reestruturação produtiva implica 

em inovação dos processos, o que traz como conseqüências ao mercado de 

trabalho, as flexibilizações os processos de produção – as chamadas linhas de 

produção adaptativas no mercado de trabalho, a multiplicação de 

subcontratações e contratações temporárias, a intensificação e polivalência do 

trabalho, as exigências de um profissional multitarefa, a modificação de 

horários e turnos (trabalho parcial); entre outras.  

A precarização das condições de trabalho se traduz ainda na existência 

de trabalhadores que exercem suas atividades em condição ilegal 

(assalariados sem carteira assinada) ou sob vínculos que não lhes garantem o 

acesso aos direitos básicos do trabalho, como o trabalho autônomo. Além 

disso, destaca-se a expansão do sobre-emprego (aquele em que se trabalha 

mais de 45 horas semanais), e a expansão de programas assistenciais que 

buscam dar respostas ao problema do desemprego9 – principalmente devido 

às pressões de organismos internacionais financiadores. 

A produção de bens e serviços caminha para incrementos cada vez 

maiores de tecnologia (de produto ou de processos) e inovação, juntamente 

com a necessidade crescente de fornecimento de serviços financeiros e de 

aproximação/subordinação da lógica da produção com a lógica do sistema 

financeiro.  

                                                           
9 Onde considera-se também a existência da visão crítica ao modelo liberal segundo a qual, o 
desemprego não decorreria da insuficiência da demanda efetiva, como preconizava Keynes, 
mas da falta de qualificação adequada do trabalhador – culpabilizando o próprio trabalhador. 
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Neste cenário, a agenda social brasileira aborda expressivamente a 

questão do desemprego, pois, o agravamento dos níveis de desemprego faz 

proliferar os debates em torno do pensar e fazer político, econômico e social.  

 

3.3 MERCADO DE TRABALHO E DESEMPREGO NO BRASIL  

 

No Brasil o desemprego não é fenômeno recente, porém agravado no 

final da década de 80, mais especificamente pela crise do petróleo no final de 

ano de 1979 e elevação da taxa de juros no mercado internacional,  a exemplo 

do que ocorre na Europa e no restante do mundo. O cenário vigente reforçado 

e imposto pela globalização, refere-se à permanente inovação tecnológica e 

organização do trabalho, sob o incentivo de ajustes determinados pela 

dinâmica capitalista. 

Neste contexto, o aumento do desemprego está baseado em três 

aspectos fundamentais: fatores estruturais (baixo crescimento, educação 

insuficiente e legislação inflexível), conjunturais (dependência do mercado 

internacional) e sazonais (concentração da produção em determinados meses 

do ano).   

As informações sobre desemprego no Brasil envolvem considerar a 

situação atual do mercado de trabalho, que podem ser fornecidas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e também pelo Departamento 

Intersindical de Estudos Estatísticos e Sócio-Econômicos (DIEESE). Ambas as 

instituições possuem suas considerações sobre a definição para população 

desempregada; e taxas de desemprego.  

Para fins de estudo, o IBGE considera que o trabalho é uma atividade 

econômica que envolve o exercício de: 

(...) a) ocupação remunerada em dinheiro, produtos, mercadoria ou 
benefícios (moradia, alimentação, roupas, treinamento, etc.) na 
produção de bens e serviços; b) ocupação remunerada em dinheiro 
ou benefícios (moradia, alimentação, roupas, etc.) no serviço 
doméstico; ou c) ocupação econômica sem remuneração na 
produção de bens e serviços, em ajuda na atividade econômica de 
membro da unidade domiciliar (IBGE, 2010b). 
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Assim, para constituir seus índices de pesquisa, o IBGE levanta dados 

referentes à condição de atividade, condição de ocupação, rendimento médio 

nominal e real, posição na ocupação, posse de carteira de trabalho assinada, 

entre outras, tendo como unidade de coleta os domicílios. Considerando como 

desempregada toda pessoa com 16 anos, ou mais, que durante a semana em 

que se fez a pesquisa tomou medidas para procurar trabalho ou que procurou 

estabelecer-se durante a semana precedente (MOCHON; TROSTER, 1994).  

Para estabelecer essa informação, o DIEESE, por sua vez, considera 

um prazo de trinta dias, e inclui também o desemprego oculto – aquele que se 

reveste em trabalho precário e desalento (quem não trabalhou nem procurou 

trabalho nos últimos 30 dias, mas tentou nos últimos 12 meses). Desta forma, o 

percentual de pessoas desocupadas em relação ao total da população ativa 

(ocupados mais desempregados), representa a taxa de desemprego (KATO; 

PONCHIROLLI, 2002).   

Outra fonte que se destaca neste aspecto é o Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED), que oferece acesso simplificado e 

proporciona meios à obtenção de informações sobre a composição do emprego 

e sobre a movimentação de trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT). 

Ainda nessa linha de informações e análises sobre emprego e 

desemprego no Brasil, destacam-se os estudos apresentados pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).  

Segundo Kato e Ponchirolli (2002), as divergências nos elementos 

considerados por cada fonte estatística em seu conceito acabam por tornar 

incompatíveis e, da mesma forma, incomparáveis com qualquer outra fonte que 

utilize outros critérios. Isso resulta em uma dificuldade em definir o desemprego 

devido à multiplicidade de suas medidas. Ainda, segundo os autores, “(...) tudo 

o que os números podem indicar é a variação do desemprego, sua estrutura e 

natureza” (KATO; PONCHIROLLI, 2002, p.89).   
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Isto posto, buscando apresentar um panorama geral acerca do mercado 

de trabalho no Brasil, é destacado o estudo apresentado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), denominado “Mercado de Trabalho, 

conjuntura e análise” de maio de 2010, apontando: 

A título de se fornecer uma visão geral, mencione-se que, no primeiro 
trimestre de 2010, a população em idade ativa (PIA) ficou em cerca 
de 41,2 milhões de pessoas, sendo que aproximadamente 57% 
destas (23,4 milhões) integravam a população economicamente ativa 
(PEA). Na composição da PEA, mais de 21,6 milhões de indivíduos 
encontravam-se ocupados, e 1,7 milhão estavam na condição de 
desocupados, o que corresponde a uma taxa de desemprego de 
7,4%. O rendimento real habitualmente recebido no trabalho principal, 
em trajetória ascendente, atingiu R$ 1.179,02 (IPEA, 2010). 

 

Estes apontamentos são confirmados ao analisar o Gráfico 1, que 

apresenta as curvas anuais das taxas de desocupações nas regiões 

metropolitanas brasileiras,  em pesquisa do IBGE de 2002 a 2010. Na 

observação dessas curvas, destaca-se o deslocamento para baixo das 

mesmas, iniciados em 2004.     

Gráfico 1. Brasil – Regiões Metropolitanas. Taxa de Desocupação Mensal. Março de 
2002 a junho de 2010. (Em %). 

 
  Fonte: IBGE-PME (2010a). 
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Verifica-se ainda que, em junho de 2002, a taxa de desocupação estava 

situada em 11,6%; o que pode ser apontado como um patamar elevado 

relacionado ao baixo crescimento da economia brasileira dos últimos anos. Da 

mesma, forma, em 2003, depois de um período de expectativa frente ao novo 

governo, a economia brasileira toma um ciclo de crescimento econômico que 

resulta em impactos positivos nas taxas de desocupação, a qual passa a 

retrair-se. 

Da marca de 13% alcançada em junho de 2003, retorna ao patamar 

anterior a 2004: 11,7%. E, a partir daí , após atingir 13%, em junho de 2003, a 

taxa de desocupação retornou ao nível anterior, de 2004: (11,7%), e adotou um 

percurso de queda acentuada nos anos mais recentes, até atingir 7,8%, em 

junho de 2008, e posteriormente os 7,0% alcançados em junho de 2010. Vale 

destacar que, mesmo em meio aos rescaldos da crise financeira (2009), e após 

se manter em nível mais alto em comparação ao primeiro semestre de 2008, a 

taxa de desocupação recuou, no segundo semestre de 2009, aos patamares 

de 2008. Em 2010, esta curva tem se mantido abaixo dos anos anteriores. 

Já o CAGED permite visualizar no seguinte quadro a Movimentação de 

Empregos de janeiro de 2002 a dezembro de 2009, no Brasil: 
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Quadro 1.  Movimentação de Empregos no Estado de São Paulo - Jan. 2002 a dez. 
2009. 

 

Movimentação  
SP 

qtde  
Admissões   
    1º Emprego   5.284.091 
    Reemprego   26.838.443 
    Reintegração   15.841 
    Contr. Trabalho Prazo Determ.   281.325 
    Transferência   0 
Total   32.419.700 
Desligamentos   
    Dispensados sem Justa Causa   20.073.017 
    Dispensados com Justa Causa   440.915 
    A Pedido   6.404.456 
    Término de Contrato   1.774.127 
    Aposen tadoria   74.226 
    Morte   95.226 
    Término Contrato Prazo Determ.   328.617 
    Transferência   0 
Total   29.190.584 
Variação Absoluta   3.229.116 
Variação Relativa   45,42 % 
Número de empregos formais
   1º Janeiro de 2010   10.729.162 
Total de Estab elecimentos
   Janeiro de 2010   2.048.440 

                       Fonte: CAGED (2010).  
 

Ainda que o conceito tradicional de “emprego” tenha entrado em crise nos 

últimos dez anos, tendo em vista as mudanças que as corporações do mundo 

todo, tiveram a necessidade de implementar, já que seus processos produtivos 

estavam cada vez mais sujeitos a informatização, o que gerou processos de 

reestruturação e reengenharia, onde verificamos uma tendência de alta 

concentração de empresas por setor buscando ganhos de escala e diminuindo 

custos, notamos, conforme o quadro 01 acima,  uma grande movimentação de 

trabalhadores no estado de São Paulo, impulsionada principalmente pela 

migração de trabalhadores rurais para o setor da construção civil. 

Com relação ao rendimento médio obtido pelo trabalho em 2010, 

segundo o IPEA (2010, p. 14): 

O rendimento médio habitualmente recebido pelo trabalho principal 
obteve, no primeiro mês do ano, um valor inferior ao registrado no 
mesmo mês em 2009. Contudo, recuperou-se em seguida e acabou 
por superar a média trimestral do ano anterior em 0,7%. Mantendo-se 
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a comparação na esfera trimestral (1o/2010 – 1o/2009), os dados de 
rendimento por setor do emprego revelam que o dos trabalhadores 
por conta própria cresceu 1,9%, e o do setor público, 1,6%. O setor 
privado expandiu os rendimentos em 1,3%. A desagregação dos 
rendimentos mostra que os trabalhadores sem carteira de trabalho 
assinada foram os responsáveis pela expansão ocorrida no setor, 
obtendo uma variação positiva de 8,4%, enquanto os trabalhadores 
do setor privado com carteira assinada decresceram 0,4%. 

Estes dados atuais podem ser verificados também no Gráfico 2, 

apresentado pelo IBGE: 

Gráfico 2. População Ocupada, Rendimento Médio Real e Massa de Rendimentos 
(2009-2010) 

 

   Fonte: IBGE (2010a). 

Em função da heterogeneidade, cabe, no Brasil, compreender os dados 

diversos que separam as situações de trabalho (com ou sem vínculo, de 

procura ou não procura de trabalho, de indivíduos ocupados, de 

desempregados ou inativos, e outros) e sua distribuição pelo território, – da 

mesma forma, os diagnósticos devem ser locais e as políticas, baseadas 

nestes diagnósticos, devem conseqüentemente ter um caráter local. De forma 

que “(...) cada estado ou região deveria ter um diagnóstico sobre seu mercado 

de trabalho identificando seus problemas e, a partir dele, desenhar a estratégia 

de intervenção” (RAMOS, 2003, p.24). Para tanto, detalha-se esse aspecto 
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observado na Cidade de Franca/SP, no Capítulo 5 que trata da 

contextualização do estudo.  

Por fim, além de compreender o cenário vigente relativo ao desemprego 

e seus aspectos fundamentais, deve-se observar que, ele se constitui num dos 

elementos possíveis que originam a promoção da violência no contexto urbano 

e do Desenvolvimento Regional Sustentável, como abordado no capítulo a 

seguir.  
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4. VIOLÊNCIA URBANA 
 

Ao iniciar a abordagem sobre o tema Violência Urbana é necessário a 

compreensão de que a violência é construída e operacionalizada em função do 

modelo de sociedade que vivemos e forma como a sociedade está organizada; 

e “(...) o aprofundamento ou não da violência é produto da prática social e 

coletiva dos homens, confrontada pela correlação de forças e das lutas sociais 

coletivamente estabelecidas em determinado momento histórico” (SILVA, 2004, 

p. 140). 

Assim, a exemplo do capítulo anterior, considera-se para efeito do 

presente estudo, que não há uma teoria “única” para explicar a violência e não 

se pretende esgotar o tema, mas contemplar uma abordagem acerca de alguns 

aspectos específicos dentro do complexo circuito em que a mesma se produz e 

reproduz na sociedade.  

Estes aspectos encontram-se diretamente relacionados ao 

Desenvolvimento Regional Sustentável, contemplando o desafio necessário de 

compreender a associação da violência às condições sociais; que penalizam 

sociedade, em especial, no âmbito urbano.  

Destarte, este capítulo pretende contribuir para ampliar a compreensão a 

respeito da complexidade envolvida no fenômeno da violência urbana.  

 

4.1 A VIOLÊNCIA E SUAS MÚLTIPLAS EXPRESSÕES 
 

A violência é um tema relevante para a sociedade atual, contudo, devido 

ao seu caráter multifacetado; o debate produzido a esse respeito, bem como os 

estudos encontrados acerca dessa problemática abordam aspectos distintos, 

ou seja: a violência nas suas mais diversas manifestações.  

Nesta perspectiva, segundo Minayo e Souza (1998), qualquer reflexão 

teórico-metodológica sobre o tema violência pressupõe reconhecer a 
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complexidade, a polissemia e a controvérsia do objeto; o que, por isso mesmo, 

gera muitas teorias – entretanto, todas parciais. Assim, por se tratar de uma 

realidade plural, diferenciada, cujas especificidades precisam ser conhecidas, 

só é possível falar em violências. 

Compreendendo estas múltiplas expressões da violência na 

contemporaneidade, entende-se a existência de estudos que abordam a 

violência a partir de diferentes ângulos de compreensão da temática; mas que 

representam, na sua totalidade, teorias que buscam compreender esses 

processos e as condutas de violência como estratégias sócio/históricas de 

sobrevivência das camadas oprimidas pelas contradições gritantes do 

capitalismo.  

Referindo-se às agruras e conseqüentemente à violência resultante da 

fase de expansão do capital, Mészáros (2002) apresenta que o mesmo 

revestiu-se de um efeito progressista, mas cuja trajetória, inevitavelmente, por 

sua lógica auto-expansiva, com interesses voltados exclusivamente para sua 

auto-reprodução ampliada, sem considerar as necessidades humanas; 

resistirá, mas de forma destrutiva, a qualquer coisa que se interpuser em seu 

caminho, com vistas a atingir seu objetivo de ampliar a produção da mais-valia.   

(...) Em si, o capital não é mau nem bom, mas “indeterminado” 
em relação aos valores humanos. No entanto, essa 
“indeterminação” abstrata, que o torna compatível com o 
progresso concreto sob circunstâncias históricas favoráveis, 
adquire uma destrutividade devastadora, quando as condições 
objetivas associadas às aspirações humanas começam a 
resistir a seu inexorável impulso expansionista (MÉSZÁROS, 
2002, p.252). 

Segundo o autor, frente à gravidade dessa situação historicamente 

dada, destaca-se a urgência da superação do capital, antecipando-se ao ponto 

em que nada mais seja possível fazer pela humanidade. Destaca os sinais já 

perceptíveis, como: a contínua destruição do meio ambiente, o aumento 

alarmante do distanciamento entre ricos e pobres, o aumento acelerado da 

violência, o desemprego estrutural, a demanda constante por cortes de gastos 

na área social, justamente num momento de aumento da pobreza. 
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Assim, mais do que nunca, para se manter, visando a sua reprodução 

ampliada, o capital intensifica sua destruição em relação à natureza e à 

humanidade, desemprega e precariza o trabalho, embora esta não seja uma 

maneira nova de o capital resolver os problemas, de forma destrutiva; isso, 

hoje, é intensificado (MÉSZÁROS, 2002).   

 

4.2 A VIOLÊNCIA COLETIVA E URBANA: PROBLEMÁTICA ATU AL 

 

O termo violência tem origem no latim violentia, que se refere a vis e 

significa vigor e potência no emprego da força física, ou também quantidade, 

abundância, essência ou caráter essencial de algo (HARPER, 2009). É 

apresentado no dicionário Aurélio como “(...) qualidade de violento, ato violento 

e ato de violentar” (FERREIRA, 1993, p. 568). 

A violência, entendida no aspecto multifacetado, em sua forma coletiva, 

pode ser estudada a partir de diferentes perspectivas, a exemplo da violência 

coletiva, apresentada pela OMS e que permite a seguinte caracterização: a) 

Violência Política : em que se situam as guerras e processos de aniquilamento 

de povos e nações por outros; b) Violência Social : em que se incluem os 

crimes cometidos por grupos organizados, ações terroristas e crimes contra 

multidões; e, c) Violência Econômica : que comporta os ataques a grupos e 

nações, motivados por intuitos econômicos, geralmente motivados por 

intenções e interesses de denominação. 

Na linguagem laica, os termos crime e violência são utilizados com 

múltiplos sentidos para designar agressões e outros tipos de atos que ofendam 

pessoas, grupos específicos ou toda a sociedade. Ouve-se, por exemplo, que o 

aumento dos impostos é um crime, e que é uma violência alguém ter que 

esperar horas para receber atendimento médico em um hospital. Na linguagem 

técnica, entretanto, e, sobretudo para efeitos de estatísticas, é necessário partir 

de definições precisas e restritivas que permitam delimitar com maior clareza 

os fenômenos acima citados.  
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Considerando estes aspectos, pode-se abordar a violência na 

perspectiva do uso ou ameaça de uso da força física, ou ainda atitudes 

(mesmo que não intencionais) do indivíduo que causem ou ameacem causar 

danos físicos a si próprio ou a terceiros. E conforme definição da Organização 

Mundial da Saúde – OMS existe uma intencionalidade associada à realização 

do ato, independentemente do resultado produzido:   

(...) uso de força física ou poder, real ou ameaça, contra si próprio, 
contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que 
resulte ou tenha grande probabilidade de resultar em lesão, morte, 
dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (KRUG 
et al., 2002, p.5).  

Da mesma forma, o Crime pode ser abordado como um “ato ilícito” da 

forma em que prevê a Constituição Federal em seu artigo 5º. : “Não existe 

crime sem uma lei anterior que o defina” (BRASIL, 1988).  

Por estas concepções, percebe-se crime e violência como conceitos de 

natureza distinta; em que a primeira parte do ordenamento jurídico, existente 

em uma sociedade, e o segundo, designa um aspecto das ações humanas, 

sejam elas puníveis ou não, que é capaz de causar danos físicos ao próprio ou 

na outrem.  Para fins dessa pesquisa, entretanto, não haverá a distinção de 

ambos, pois os dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública, não 

trazem essa especificação. 

Também neste contexto, considerar-se-á a violência urbana como termo 

que designa ofensivas à lei e à ordem pública, em uma determinada região, 

território ou país; ou seja, como o conjunto das várias formas de violência, 

como assassinato, seqüestros, roubos e outros tipos de crime contra a pessoa 

ou contra o patrimônio – dados, principalmente, no âmbito urbano.  

SOUZA apud FRANCISCO FILHO (2004, p. 9) apresenta a violência 
urbana como:  

(...) diversas manifestações da violência interpessoal explícita que, 
além de terem lugar no ambiente urbano, apresentem uma conexão 
bastante forte com a espacialidade urbana e/ou com problemas e 
estratégias de sobrevivência que revelam ao observador, 
particularidades ao se concretizarem no meio citadino, ainda que não 
sejam exclusivamente ‘urbanos’ (...) e sejam alimentados por fatores 
que emergem e operam em diversas escalas, da local à internacional. 
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A massiva concentração das atividades econômicas em determinadas 

metrópoles é apontada por SANTOS (2004) como fator que propicia processos 

descompassados como o redirecionamento e convergência de fluxos 

migratórios; o déficit nos empregos; a ocupação desordenada de determinadas 

regiões; a marginalização de estratos sociais; entre outros. Segundo o autor, 

nos centros urbanos a violência criminalizada está enraizada à desigualdade 

que se verifica entre as classes abastadas e as populações desprivilegiadas – 

aliada à má distribuição de renda e riqueza e recursos urbanos de toda ordem.  

Contudo, a causa da violência não se reduz a fatores isolados, mas a 

um conjunto de fatores (SANTOS, 2004). Nesta perspectiva, a maneira 

desigual e contraditória pela qual o espaço urbano é construído e reproduzido, 

transforma a cidade em palco privilegiado para os conflitos e desentendimentos 

interpessoais – em que emana a violência emana influenciada ainda pela 

segregação social. Assim, da mesma forma como o espaço urbano é 

fragmentado, pode-se afirmar que a violência se desdobra distintivamente 

atingindo estratos da sociedade de formas diferentes. 

A violência urbana é um processo que não compreende somente os 

crimes propriamente ditos, ocorridos em determinado local; mas também todo o 

efeito produzido sobre as condições de vida e regras de convívio no espaço 

urbano. Representa desta forma, um problema atual que envolve a sociedade, 

polícia, legislação, políticas preventivas, aplicação de penas, dentre outros 

tipos de enfrentamentos e medidas. 

São diversos os valores que podem determinar a violência urbana, 

dentre os quais se destacam: valores sociais, culturais, econômicos, políticos e 

morais de uma determinada sociedade. E se manifesta, principalmente, em 

sociedades com tradição cultural de violência e divisões étnicas, sociais e 

econômicas e ainda com mecanismos deficientes no que diz respeito ao 

controle social, político e jurídico. 

Adorno (2002), ao tratar sobre o cenário da violência urbana aponta que: 

A sociedade brasileira, egressa do regime autoritário, há duas 
décadas, vem experimentando, pelo menos, quatro tendências: a) o 
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crescimento da delinqüência urbana, em especial dos crimes contra o 
patrimônio (roubo, extorsão mediante seqüestro) e de homicídios 
dolosos (voluntários); b) a emergência da criminalidade organizada, 
em particular em torno do tráfico internacional de drogas, que 
modifica os modelos e perfis convencionais da delinqüência urbana e 
propõe problemas novos para o direito penal e para o funcionamento 
da justiça criminal; c) graves violações de direitos humanos que 
comprometem a consolidação da ordem política democrática; d) a 
explosão de conflitos nas relações intersubjetivas, mais propriamente 
conflitos de vizinhança que tendem a convergir para desfechos fatais. 
Trata-se de tendências que, conquanto relacionadas entre si, radicam 
em causas não necessariamente idênticas (ADORNO, 2002, p. 8). 

No Brasil, a problemática da violência urbana torna-se objeto de 

constante interesse e discussão de diversos setores da sociedade, e alvo da 

preocupação dos cidadãos. Entretanto, apesar de todos os esforços, os 

resultados ainda se mostram fracos no sentido de prevenir e reprovar a 

criminalidade – e a impunidade se mantêm como um grave problema no país. 

Com essa base inicial, é possível verificar que o tema violência urbana é 

bastante amplo e permite inúmeras abordagens diferentes; motivo pelo qual, 

ainda não há uma base nacional de dados a respeito da criminalidade.  

 

4.3 A VIOLÊNCIA URBANA: DELIMITAR PARA COMPREENDER  

 

Atualmente, mensurar a distribuição espacial da violência é um propósito 

amplamente perseguido pelos gestores públicos, pesquisadores, estudiosos 

especializados e demais formadores de opinião. Nesta tentativa, várias 

metodologias têm sido propostas, contudo, são muitas as limitações – 

considerando ainda  que abordar um tema do porte da violência urbana é de tal 

complexidade que dificilmente, seria possível abrangê-lo como um todo.  

Isto leva à necessidade de delimitar seu objeto para melhor 

compreensão dos dados obtidos. Para tanto, utiliza-se aqui um recorte, 

direcionado pelo objetivo da presente pesquisa, das seguintes formas 

selecionadas para denotar a complexidade da violência urbana: Homicídios 

dolosos; Furtos; Roubo (patrimônio); Roubo e furto (veículos) – que constituem 

indicadores criminais a partir de eventos letais e não letais, os quais têm 
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demonstrado uma magnitude e uma intensidade que demandam estudos 

aprofundados.  

O cenário de diversidade e discordância exige também um delineamento 

quanto à identificação, a classificação e rotulação, a importância e, enfim, à 

própria concepção de causalidade da violência. Em vista desse quadro, 

aborda-se aqui a violência, considerando que o ambiente em que ela se 

encontra e está relacionado aos que praticam a violência – o ambiente do 

desemprego. 

No Brasil, o tema da violência urbana torna-se, cada vez mais, objeto 
de preocupação nacional. Um dos pontos aprofundados no presente 
estudo é que seu crescimento deve ser analisado levando-se em 
conta o fato de que vivemos em um sistema globalizado. Todavia, 
existem particularidades e fragmentações locais que podem nos 
auxiliar a entender as diferenças na forma como a violência urbana se 
manifesta nacionalmente, regionalmente ou localmente. Daí a 
importância dos estudos e pesquisas que procuram interpretar essas 
especificidades, articulando-as com análise dos fatores mais gerais 
do sistema (ZALUAR, 1996).  

Aliado a isso e compreendendo-se que a violência urbana – enquanto 

processo social - aumenta quando as políticas públicas são insuficientes ou 

nulas; e que possuem características e causas multifacetadas; pode-se pensar 

em buscar explicações de sua ocorrência e crescimento acelerado nos centros 

urbanos, principalmente, tendo como parâmetros de fomentação do 

desemprego e do subemprego (CERDEIRA, 2007). 

No mundo do trabalho, a insegurança reflete sobremaneira no cotidiano 

das cidades. A segurança pública hoje é um assunto senão maior, mas tão 

importante quanto à economia e saúde. Assim, o presente estudo constituirá 

um panorama da violência urbana em Franca/SP, analisando os dados10 de 

homicídios dolosos, roubo, furto, e roubo e furto de veículos.  

 

 

                                                           
10

 Não é objeto do presente estudo a questão de gênero, idade, raça ou cor – portanto não será 
constituída esta análise. 
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5. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Neste capítulo empreende-se o esforço de situar histórica e socialmente 

o lócus da pesquisa – a cidade de Franca/SP, com o intuito de demonstrar as 

características de Franca como cidade; e, principalmente, como pólo da 

industria calçadista brasileira, e os desdobramentos advindos desta relação, 

relacionando também aspectos referentes aos temas em estudo – Exportação, 

Desemprego e Violência Urbana - ao contexto estudado.  

 

5.1 FRANCA/SP: CONTEXTO HISTÓRICO E INDÚSTRIA CALÇA DISTA 

 

Em Franca, a indústria de calçados, principal atividade fabril da cidade, 

remonta os anos 1850. Naquela época, o local servia de descanso para os 

viajantes (tropeiros) que aproveitavam a estadia para fazer reparos em arreios, 

botinas, polainas e sapatos, todos de couro.  

Assim, quando surgiram as primeiras fábricas de calçados, na década 

de 1940, muitas pessoas já produziam sapatos artesanalmente em suas 

residências (CRICO, 2006).  

Houve, desde então, uma ampliação da indústria calçadista, do 

maquinário fabril e dos empregos, mesclando novas técnicas de produção aos  

modo de vida existente.  

Ao longo das décadas, o desenvolvimento desta atividade foi tão 

acentuado que Franca passou a ser conhecida mundialmente como “Capital do 

Calçado Masculino”11; o que se justifica pela capacidade instalada de produção 

                                                           
11 No Brasil, a estrutura produtiva de calçados pode ser representada em dois pólos: Vale dos 
Sinos (RS), especializado em calçados femininos e Franca (SP), em calçados de couro 
masculino. No estado de São Paulo, duas outras cidades se destacam na produção de 
calçados: Birigui na linha infantil e Jaú, na feminina. Outros estados como Santa Catarina e 
Minas Gerais também têm tradição no setor (LOURENÇO; BERTRANI, p. 154, 2009). 
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anual de 37,2 milhões de pares, sendo que, destes,  84% são destinados ao 

público masculino (SINDIFRANCA, 2010).  

Na década de 50 temos a consolidação de Franca como cidade 
símbolo da produção calçadista, com destaque aos incentivos 
gerados por Vargas. Durante os anos posteriores a economia 
francana viria-se cada vez mais dependente da industria, fato que 
levaria a um crescimento maior da cidade, mas que custaria muito 
alto nas décadas finais, principalmente pelas sucessivas quedas do 
dólar, diminuindo a exportação e gerando diversas crises na 
economia, sucessivos períodos de desemprego. Ainda desde a 
década de 1970, “a cidade tem sido descrita pelos meios de 
comunicação e pelos trabalhos acadêmicos como uma grande oficina 
de sapatos” (LEME, 1994, p. 33), fato que ate hoje é marcado, 
principalmente com a frase “Franca, Capital do calçado” (ATIÉ; 
SILVA, 2010). 

Franca é um município localizado na região nordeste do Estado de São 

Paulo, e fica a 401 Km da capital São Paulo e a 712 Km do Distrito Federal. 

Possui uma área de 609,333 km², dos quais 26,349 km² estão em zona urbana. 

Esta localização pode ser visualizada na Figura 2:  

Figura 2. Localização da Cidade de Franca/SP 

 

         Fonte: UNI-FACEF (2010). 

E, de acordo com a estimativa de 2009 do IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, o município de Franca possui em torno de 330 mil 

habitantes; e, mesmo tendo começado a diversificar sua econômica nos 
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últimos 5 anos (via instalação de grandes redes de varejo e indústria de 

lingerie) ainda é dependente do setor calçadista: 70% da arrecadação é 

proveniente das indústrias de calçados e sua cadeia produtiva (SINDIFRANCA, 

2010).  

Quanto aos tipos de calçados produzidos, destacam-se: a) sapatos de 

couro (Masculino/Feminino-Adulto/Infantil); b) botas de couro 

(Masculino/Feminino-Adulto/Infantil); e c) tênis de couro, lona e nailon. As 

principais matérias primas utilizadas são: Couros Bovinos, Caprinos, Metais, 

Têxteis, Adesivos, Sola de Couro, Borracha, TR, EVA (SINDIFRANCA, 2010). 

A presença da indústria de calçados atraiu também indústrias do setor 

de curtumes, de borracha, de processamento de couros e de colas, que juntos 

formam a cadeia produtiva de calçados em Franca e municípios vizinhos.  

Segundo o SINDIFRANCA – Sindicato das Indústrias de Calçados de 

Franca – e Machado Neto (2006), existiam no ano de 2010, cerca de 760 

(setecentas e sessenta) indústrias de calçados na cidade de Franca, que se 

encontram assim distribuídas, quanto ao porte: 552 micro-empresas; 130 

empresas de pequeno porte; 65 empresas de porte médio; e 13 empresas de 

grande porte (Uni-Facef/IPES apud SINDIFRANCA, 2010); que empregam 27,2 

mil trabalhadores12 (CAGED/TEM apud SINDIFRANCA,  2010).  

É importante observar que nestas estatísticas não são incluidas as 

Bancas de Pesponto e Corte em Calçados, consituídas, em sua maioria, de 

forma informal, em momentos de apogeu da produção, geralmente de março a 

novembro – sendo que, após este período, geralmente fecham, tendo em vista 

que não há demanda de serviço (LOURENÇO; BERTANI, 2009). 

                                                           
12 São poucas e falhas as estatísticas oficiais a respeito do número total de bancas de 
pesponto, de corte, de “blaqueação”, de chanfradura etc. existentes em Franca, assim como 
também são falhas e poucas aquelas referentes a outras modalidades de trabalho realizado em 
domicílio, como a costura manual, a colocação de enfeites e “tressê” e o número de crianças 
envolvidas na produção de calçados no município. A facilidade de se encontrar pessoas 
trabalhando nessas condições no município e o reconhecimento, por parte dos empresários 
locais, dos sindicalistas, dos trabalhadores e demais moradores da cidade, da existência de um 
número elevado de pessoas envolvidas nessa modalidade de trabalho dão a entender que os 
números oficiais, quando existem não refletem a realidade (NAVARRO, 2006). 
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A maioria das grandes e médias empresas de Franca destina sua 

produção tanto para o mercado externo como para o interno; isso é possível 

pois, mantendo uma produção relativamente constante, de forma que, estando 

o mercado interno em recessão, o nível mínimo de demanda é garantido pela 

exportação (MACHADO NETO; GIRALDI, 2008). 

A comercialização dos calçados produzidos em Franca no mercado 
internacional teve início em 1969, quando a Calçados Samello S.A. 
realizou o primeiro embarque para o exterior. Durante a década de 
1970, as exportações de calçados produzidos em Franca vão se 
consolidar, tornando o município o maior pólo exportador de calçados 
masculinos de couro do país, embora o volume da produção 
comercializado no exterior tenha suplantado poucas vezes por aquele 
destinado no mercado interno (NAVARRO, 2006, p. 146-147). 

A ascensão e consolidação da cidade de Franca como principal produtor 

de calçados masculinos de couro do Brasil, compreendendo a expansão do 

mercado interno e externo e de postos de trabalho se deu na década de 80, em 

decorrência das medidas protecionistas do governo à exportação de calçados 

(NAVARRO, 2006). 

Schmitz (1999) apresenta que na tentativa de se lançar no mercado 

mundial, as empresas de Franca, na sua maioria de pequeno e médio porte, 

têm encontrado barreiras e dificuldades quanto à competitividade e escala de 

seus produtos com desvantagens em relação ao design e à capacidade 

inovativa das empresas brasileiras. 

Assim, nos anos seguintes, apresentam-se altos e baixos para a 

Indústria Calçadista de Franca, como: 

� Em 1984, a produção de calçados em Franca, alcança o número 

de 32 milhões de pares de calçados, e cerca de 34 mil postos de 

trabalho – deste montante, 15 milhões de pares foram destinados 

ao mercado interno e 16,7 milhões ao mercado externo (LARA, 

2007). 

� Em 1986, com o Plano Cruzado, foi incentivada a formação de 

microempresas e o consumo interno – quando então, a produção 

calçadista em Franca alcançou o número recorde de 35 milhões 

de pares. Mas esse boom foi tão intenso quanto rápido, uma vez 
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que, no ano seguinte, com o esgotamento do Plano Cruzado a 

produção foi reduzida à metade, com queda brusca dos postos de 

trabalho (NAVARRO, 2006). 

� No início dos anos 2000, em seqüência à forte crise vivenciada 

pela indústria calçadista na década de 90, registra-se uma 

retomada na produção, chegando a 32,5 milhões de pares de 

calçados; com um número de 18 mil postos de trabalho (LARA, 

2007). Segundo Machado Neto (2006, p. 68) esta melhora na 

produtividade do setor se deu “(...) dois anos após o fim da 

paridade cambial, é que (quando) o setor deu início ao processo 

de recuperação das vendas externas.” 

� Em 2004, a produção alcança 35 milhões de pares de calçados 

(SINDIFRANCA, 2010). Segundo Machado Neto (2006), nesse 

ano houve expansão no volume de calçados exportados, que 

ficou em torno de 12% maior em relação a 2003 e que o setor 

representou 3,5% do total das exportações do país. 

� No início de 2006 a indústria calçadista francana passava por uma 

das mais graves crises em relação ao mercado externo, que 

resultou no encerramento de atividades de várias empresas e na 

queda de participação nas exportações brasileiras do produto 

(MACHADO NETO, 2006). 

� Desde setembro do ano 2009, com a aplicação da 

regulamentação antidumping, segundo a ABICALÇADOS 

(2010a), o setor calçadista cresce em todo país, incluindo Franca 

em que se verifica uma retomada dos empregos no setor. Dados 

do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) demonstram 

mostram que a criação de vagas formais bateu recorde em todos 

os meses de 2010 (ABICALÇADOS, 2010a). 

Com relação aos números das características gerais do mercado 

Calçadista de Franca, contemplando os números sobre exportações de 

calçados, apresentamos para análise, na seqüência a Tabela 2: 
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Tabela 2. Características Gerais do Mercado Calçadista de Franca 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MERCADO CALÇADISTA DE FRA NCA 

(2002 - 2009) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Produção de Calçados* 30,0 32,1 35,4 27,9 25,5 28,2 28,7 25,3 

Vendas para o Mercado 

Interno* 

24,6 25,6 25,6 19,4 19,3 20,8 24,2 22,2 

Exportação de Caçados*  5,4  6,5 9,7  8,5  6,2  5,3  4,4  3,1 

Empregos da Indústria de 

Calçados (média/ano) 

18.754 20.644 25.579 25.460 24.258 24.357 24.851 22.390 

Notas: * Em milhões de pares. 

Fontes: Para o item Produção de calçados, SINDIFRANCA, 2010; para o item Exportação de 
calçados, MICT/SECEX apud SINDIFRANCA, 2010; e para o item Vendas para o mercado 
intero e Emprego da Indústria de Calçados, SINDIFRANCA (2010). 

 

Os principais países para os quais se destinam as exportações de 

calçados de Franca, conforme dados acumulados até julho de 2010,  são: 

Estados Unidos (42, 83%), Reino Unido (6,72%), Espanha (4, 78%), Arábia 

Saudita (4,28%) e Chile (3.47%) (MDIC/SECEX apud SINDIFRANCA, 2010).    

 

5.2 EXPORTAÇÃO, DESEMPREGO E VIOLÊNCIA EM FRANCA/SP   

 

O processo de globalização também tem influências locais, que, 

observadas em Franca/SP, levam à percepção de que a mesma permitiu a 

inserção econômica das indústrias calçadistas em maior grau no mercado 

internacional, possibilitando dessa forma, aumentar os saldos comerciais.  

Acompanhando essa inserção, existe uma maior exigência de 

tecnologias no setor produtivo do calçado, de forma a elevar sua produtividade 

e eficiência. Para fazer frente a estas exigências, verificam-se mudanças tanto 

nas formas de produção, quanto nas relações de trabalho, levando, 
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conseqüentemente, a uma maior fragilidade e deteriorização destas relações 

(DEDECCA, 1999).  

Assim, nas várias fases econômicas da indústria calçadista, é possível 

identificar os efeitos negativos deste processo, na forma da contribuição para o 

desemprego estrutural e a conseqüente ampliação das desigualdades sociais 

neste meio.  

Em tal contexto, observa-se a realidade do que apresenta Oliveira 

(1998), ao destacar que, frente a um processo de livre circulação de bens e 

capitais as economias dependentes sofrem grandes impactos negativos em 

nível de renda produção e mercado de trabalho, ficando sujeitas a crises e a 

desestruturações econômicas a qualquer momento.  

Pode-se relatar que essa perspectiva ficou evidente em 1990, quando a 

cidade de Franca/SP se viu frente a enormes desafios em função do câmbio e 

da defasagem tecnológica da industria calçadista (que empregava cerca de 

80% da mão de obra),  e precisou despender enormes esforços de forma a 

retomar as exportações. 

Observando-se o Quadro 2 apresentado pelo CAGED (2010), sobre a 

movimentação de Empregos13 do Município de Franca/SP percebe-se que o 

volume de emprego formal em Franca vem apresentando números expressivos 

nos últimos anos:  

 

 

 

 

                                                           
13 Observa-se neste ponto, a necessidade de apresentar que a compreensão dos números 
acerca do emprego é condição elementar para se abordar o desemprego ou o déficit de 
empregos. 
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Quadro 2. Movimentação de Empregos do Município de Franca/SP - Jan. 2002 a dez. 
2009. 

 
 
Movimentação  

Município  
qtde  % 

Admissões   
    1º Emprego   42.103 0,8 
    Reemprego   341.982 1,27 
    Reintegração   708 4,47 
    Contr. Trabalho Prazo Determ.   851 0,3 
    Transferência   0 - 
Total   385.644 1,19 
Desligamentos   
    Dispensados sem Justa Causa   286.349 1,43 
    Dispensados com Justa Causa   1.191 0,27 
    A Pedido   41.482 0,65 
    Término de Contrato   32.870 1,85 
    Aposentadoria   1.311 1,77 
    Morte   810 0,85 
    Término Contrato Prazo Determ.   1.309 0,4 
    Transferência   0 - 
Total   365.322 1,25 
Variação Absoluta   20.322    
Variação Relativa   38,66 %    
Número de empr egos formais
   1º Janeiro de 2010   73.886 0,69  
Total de Estabelecimentos
   Janeiro de 2010   19.954 0,97  

         Fonte: CAGED (2010).  
 

Alguns fatores como a abertura comercial externa, a apreciação do Real 

e a intensificação da utilização de formas de sub-contratação por parte das 

maiores empresas pode ser uma explicação para esta tendência. 

Com relação à violência urbana, destaca-se que no Estado de São 

Paulo, a divulgação dos dados é feita pela Secretaria da Segurança Pública14, 

por intermédio da Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP), que é 

responsável pela análise dos dados de interesse policial, e pela realização de 

estudos visando prevenir e reprimir a criminalidade.  Esse conteúdo também é 

responsável pela possibilidade de monitorar a evolução e as tendências dos 

principais indicadores criminais do período, bem como na tomada de decisões 

visando à repressão criminal.  

                                                           
14 A coleta de dados criminais em todo o Estado de São Paulo obedece à resolução 160, de 08 
de maio de 2001, que busca padronizar e organizar o fluxo de dados coletados das 
corporações, a partir do registro de ocorrências criminais. Os dados criminais são divulgados 
trimestralmente no portal da Secretaria da Segurança Pública 
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A interpretação destes dados envolve uma série de limites de validade e 

confiabilidade15; devendo haver prudência na sua interpretação; contudo, com 

possibilidades de representar um retrato do processo social de notificação de 

crimes de um determinado local ou região.  

Os quadros apresentados na sequencia procuram ilustrar estes dados 

para a realidade de Franca/SP: 

Quadro 3.  Taxa de delito por 100 habitantes na cidade de Franca 

Ano  Homicídio 

Doloso 

Furto  Roubo  Furto e Roubo 

de Veículos 

2005 6,88 2.308,36 231,87 192,13 

2006 6,14 2.226,02 232,98 215,48 

2007 4,22 1.797,30 209,27 184,58 

2008 4,32 1.383,79 186,74 174,37 

2009 5,94 1.526,19 203,06 215,82 

Fonte: Adaptado de Dados da Res SSP 160/01 e Fundação SEADE. Disponível em: 
http://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/dados.aspx?id=188. Acesso em 15 de dezembro 
de 2010. 

 

Quadro 4. Ocorrências policiais por ano na cidade de Franca 

Ano  Homicídio 

Doloso 

Furto  Roubo  Furto e Roubo 

de Veículos 

2005 22 7.377 741 614 

2006 20 7.252 759 702 

2007 14 5.969 695 613 

2008 11 4.857 619 578 

2009 20 5.141 684 727 

Fonte: Adaptado de Dados da Res SSP 160/01 e Fundação SEADE. Disponível em: 
http://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/dados.aspx?id=188. Acesso em 15 de dezembro 
de 2010. 

 

                                                           
15 Para estar incluído nas estatísticas oficiais, são necessárias três etapas sucessivas: o crime 
deve ser detectado, notificado às autoridades policiais e, por último, registrado no boletim de 
ocorrência 
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Destarte, neste capítulo foi possível apresentar o entendimento sobre a 

Cidade Franca/SP, vislumbrando as principais transformações pelas quais a 

mesma foi afetada, no contexto regional e internacional e relacionado aos 

temas em estudo: Exportação, Desemprego e Violência Urbana.  

Percebidas as diversas circunstâncias abordadas, fundamenta-se a 

presente dissertação num contexto marcado por influências do intensivo 

processo do capitalismo e da industrialização e modernização; que avança, 

muitas vezes sem compreender a construção e reconstrução do 

desenvolvimento regional Sustentável.   

A partir deste ponto, pode-se concretizar o que se pretende na 

metodologia descrita no próximo capítulo; encaminhando o estudo para os 

resultados finais, conforme demonstrado adiante. 
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6. METODOLOGIA  

 

A investigação científica depende de um “conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos” (GIL, 1999, p.26) para que seus objetivos sejam 

atingidos: o método científico. É o método que confere cientificidade à pesquisa 

e, na concepção de Triviños (1990), o valor científico dos achados do 

investigador dependerá, fundamentalmente do modo como se faz a descrição 

do que se observa.  

Nesta perspectiva, o projeto aqui apresentado adotará os procedimentos 

metodológicos descritos na seqüência. 

 

6.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Com relação aos objetivos, a presente pesquisa é de Caráter 

Exploratório , que, segundo Gil (2002), se justifica ao buscar proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. 

Richardson (1999) corrobora esta escolha, ao indicar a pesquisa exploratória 

para conhecer as características de um fenômeno e procurar, à posteriori, 

explicações das causas e conseqüências de tal fenômeno.  

É também Descritiva , pois irá descrever as características de 

determinados fenômenos – exportação, desemprego e violência - e também 

porque visa descobrir a existência de associações entre variáveis que dizem 

respeito ao mesmo. 

Quanto à natureza, trata-se de uma Pesquisa Aplicada  pois objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas 

concretos, que envolvem verdades e interesses locais. 
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A motivação principal das pesquisas aplicadas (...) está na 
contribuição para resolver um problema. Para tal, ela aplicará 
conhecimentos já disponíveis, mas das aplicações podem resultar 
não apenas a resolução do problema que a motivou, mas também a 
ampliação da compreensão que se tem do problema, ou ainda a 
sugestão de novas questões a serem investigadas (SANTAELLA, 
2001, p.140). 

Quanto à forma de abordagem, essa pesquisa será Qualitativa  e 

Quantitativa , pois o levantamento de dados teóricos em torno do problema e 

sua análise, justifica-se usando uma abordagem qualitativa, entretanto, ao se 

levantar indicadores numéricos a abordagem quantitativa será necessária. 

Nesta perspectiva, a abordagem qualitativa é justificada, segundo 

Richardson (1999) quando se procura entender a natureza de determinado 

fenômeno social; e, no presente estudo, pretende-se verificar a relação entre 

os indicadores de exportação, desemprego e violência, compreendidos entre 

os anos de 2005 e 2009 e o seu impacto no desenvolvimento regional.  

Ainda, para o autor, as investigações que utilizam a abordagem 

qualitativa são as que tratam de situações complexas ou estritamente 

particulares, ou ainda, quando se procura compreender e classificar processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais e possibilitar a compreensão mais 

profunda do comportamento dos indivíduos. No caso desse trabalho a 

abordagem qualitativa mostra-se interessante, já que ao final do mesmo e com 

os resultados da pesquisa, poderá fornecer subsídios aos poderes públicos, 

podendo ser constituídos na formulação de políticas públicas, com vistas ao 

bem-estar social.  

Já a abordagem quantitativa caracteriza-se por enfatizar o 

desenvolvimento da investigação dentro de protocolos estabelecidos e técnicas 

específicas – transformando opiniões e informações em números para 

possibilitar a classificação e análise, utilizando como recursos as técnicas 

estatísticas. Para Richardson (1999), esta modalidade de pesquisa caracteriza-

se pelo emprego da quantificação desde a coleta das informações até a análise 

final por meio de técnicas estatísticas, independente de sua complexidade.  
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Segundo Oliveira (1997) o método quantitativo é empregado no 

desenvolvimento de pesquisas descritivas de âmbito social, econômico, de 

comunicação, mercadológicas e de administração e representa uma forma de 

garantir a precisão dos resultados, evitando distorções. 

 

6.2 COLETA DE DADOS 

 

Tendo em vista os objetivos propostos para a presente pesquisa, de 

referenciar teoricamente os temas Desenvolvimento Regional, Exportações, 

Desemprego e Violência Urbana, a coleta de dados contempla inicialmente, um 

Levantamento Bibliográfico  para subsidiar o embasamento teórico e crítico, 

com vistas ao aprofundamento da argumentação sobre a investigação e 

posterior análise dos resultados. Para tanto, foram usados dados secundários a 

partir da pesquisa em: livros, documentos, artigos de periódicos e dissertações 

do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado 

Interdisciplinar, do Centro Universitário de Franca - Uni-FACEF; bem como de 

outros programas e universidades, a exemplo da UNESP – Campus de 

Franca/SP, FEA/USP – Ribeirão Preto/SP, Universidade Corporativa Banco do 

Brasil e INEPAD – Ribeirão Preto/SP. 

Cervo e Bervian (1996, p. 48) corroboram a utilização da pesquisa 

bibliográfica como “(...) meio de formação por excelência”; pois, segundo os 

autores, é por meio da pesquisa bibliográfica que o se proporcionará o contato 

direto com tudo o que foi publicado, dito, filmado ou de alguma outra forma 

registrado sobre o tema. 

Em seguida, para contextualizar o Pólo Calçadista de Franca e suas 

especificidades; o comportamento das exportações de calçados e dos índices 

de desemprego e violência urbana neste âmbito, nos anos 2005 a 2009, está 

sendo realizado um Levantamento Bibliográfico  e Documental,  que 

contempla os indicadores para os períodos referenciados, em: revistas, jornais 

e dados de fontes acadêmicas, documentos sindicais e governamentais, e 
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também disponíveis na Internet, como: Programa de Pós-graduação em 

Desenvolvimento Regional – Mestrado Interdisciplinar, do Centro Universitário 

de Franca - Uni-FACEF; UNESP – Campus de Franca/SP; FEA/USP – Ribeirão 

Preto/SP; IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) ; SECEX/MDIC 

(Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior/Secretaria de 

Comércio Exterior); ABICALÇADOS (Associação Brasileira das Indústrias de 

Calçados) ; SINDIFRANCA (Sindicato da Indústria de Calçados de Franca); 

AEB (Associação do Comércio Exterior do Brasil); CAMEX (Câmara do 

Comércio Exterior); BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 

Social); IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística); CAGED 

(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados); Secretaria de Segurança 

Pública de São Paulo; Conselho de Segurança Pública de Franca; entre outros. 

Caso se verifique a necessidade, esta etapa contemplará também a visita a 

empresas e a órgãos representativos do setor. 

O período compreendido para o desenvolvimento da investigação 

proposta e construção da efetividade dos resultados é o compreendido entre 

2005 e 2009. 

Estes dados coletados, registrados, compilados e transcritos, farão parte 

dos Procedimentos Estatísticos , com a utilização do aplicativo estatístico 

EXCEL. Esta etapa foi conduzida de forma a proporcionar gráficos e tabelas 

que possibilitem uma análise comparativa dos dados numéricos identificados, 

bem como o cruzamento dos referidos indicadores e dados qualitativos 

constantes nos objetivos desta pesquisa. 

A partir desta nova base de dados resultante, realizou-se a Análise e 

Interpretação dos Dados que, para Rauen (1999), é a parte da pesquisa em 

que se apresentam os resultados obtidos no decorrer da mesma, analisa-os 

sob o crivo dos objetivos e/ou das hipóteses. Desta forma, a apresentação dos 

dados é a evidência das conclusões e a interpretação consiste no 

contrabalanço dos dados com a teoria. 
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Busca-se verificar se: existe correlação entre os índices de 

exportação, desemprego e violência urbana, na cidad e de Franca (SP), 

entre os anos de 2005 e 2009?   

E, como Conclusões da Pesquisa , pretende-se apontar presença ou 

ausência de correlação entre os temas propostos, no âmbito estudado, e os 

reflexos no desenvolvimento regional. 

 

6.3 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Por se tratar de um estudo exploratório, não se estabelecem hipóteses, 

mas foram definidos objetivos que orientam a pesquisa. Para alcançar os 

objetivos propostos, a pesquisa esta dirigida nas seguintes etapas: 
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Quadro 5. Etapas da Pesquisa 

ETAPAS DA PESQUISA 

ETAPA ATIVIDADE DESCRIÇÃO RESULTADOS 

 

 

 

I 

 

Levantamento 
Bibliográfico 

Conceitos e contextualização dos 
temas: 

� Desenvolvimento 
Regional; 

� Exportações; 
� Desemprego; 
� Violência. 

 

 

 

Referencial Teórico 

 
 

Levantamento 
Bibliográfico e 

Documental 

Contextualizar o Pólo Calçadista 
de Franca e suas especificidades; 

o comportamento das 
exportações de calçados e dos 

índices de desemprego e 
violência urbana neste âmbito, 

nos anos 2005 a 2009. 

 

 

II 

 

Procedimentos 
Estatísticos 

Registro, compilação, transcrição 
e cruzamento dos dados, com a 
utilização do aplicativo estatístico 

EXCEL. 

Gráficos e tabelas para 
análise. 

 

 

 

  III 

 

Análise e 
Interpretação dos 

dados 

 

Interpretação referencial 
(tratamento e reflexão) dos dados 

obtidos. 

 

Respostas à pergunta de 
pesquisa: Existe 

correlação entre os 
índices de exportação, 
desemprego e violência 

urbana, na cidade de 
Franca (SP), entre os anos 

de 2005 e 2009?  

 

Conclusões da 
Pesquisa 

 

Contribuição Acadêmica e 
Teórica da Dissertação 

Apontar a presença ou 
ausência de correlação 

entre os temas propostos, 
no âmbito estudado, e os 

reflexos no desenvolvimento 
regional. 
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7. RESULTADOS 

 

Conforme objetivos propostos para o presente estudo e especificações 

definidas no Capítulo 6 – Metodologia; após o levantamento bibliográfico e 

documental foram realizados os Procedimentos Estatísticos, por meio do 

registro, compilação, transcrição e cruzamento dos dados, utilizando-se o 

aplicativo EXCEL.  

Os Procedimentos Estatísticos proporcionam uma visão geral dos 

dados, enquanto que a sua análise à luz dos fundamentos teóricos elencados 

no decorrer da dissertação permite desvelar as informações relevantes para o 

estudo. E será o fundamento empírico para as conclusões do trabalho, 

conferindo-lhe validade científica com vistas a contribuir para a compreensão 

dos fenômenos estudados. 

Tais procedimentos foram conduzidos de forma que proporcionassem os 

diagramas abaixo, numerados de 01 a 06, bem como do Quadro 6 

(apresentado na seqüência) para a posterior análise16, sendo que para análise 

dos mesmos devemos levar em consideração que na análise do Diagrama de 

Dispersão mostrará que a correlação será tanto mais forte quanto mais próximo 

estiver o coeficiente de –1 ou +1, e será tanto mais fraca quanto mais próximo 

o coeficiente estiver de zero, conforme segue:  

a) Correlação perfeita negativa (-1): Quando os pontos estiverem 

perfeitamente alinhados, mas em sentido contrário, a correlação é denominada 

perfeita negativa. 

b) Correlação negativa (-1 < rxy < 0): A correlação é considerada 

negativa quando valores crescentes da variável X estiverem associados a 

valores decrescentes da variável Y, ou valores decrescentes de X associados a 

valores crescentes de Y. 

                                                           
16 Devido a limitações do programa, não será possível a correlação entre as três variáveis. 
Assim, esta correlação será apresentada de duas em duas, analisando-se comparativamente 
conforme combinações possíveis: violência X desemprego; violência X exportação; e 
exportação X desemprego.  
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c) Correlação nula (rxy = 0): Quando não houver relação entre as 

variáveis X e Y, ou seja, quando os valores de X e Y ocorrerem 

independentemente, não existe correlação entre elas. 

d) Correlação positiva (0 < rxy < 1): Será considerada positiva se os 

valores crescentes de X estiverem associados a valores crescentes de Y. 

e) Correlação perfeita positiva (rxy = 1): A correlação linear perfeita 

positiva corresponde ao caso anterior, só que os pontos (X, Y) estão 

perfeitamente alinhados. 

f) Correlação espúria: Quando duas variáveis X e Y forem 

independentes, o coeficiente de correlação será nulo. Entretanto, algumas 

vezes, isto não ocorre, podendo, assim mesmo, o coeficiente apresentar um 

valor próximo de –1 ou +1. Neste caso a correlação é espúria. 

Diagrama 1. Correlação entre Violência x Exportação 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

No Diagrama 1 verifica-se a existência de uma correlação crescente 

média para Baixa, ou seja, nota-se uma correlação, porém não é  forte o 

suficiente para afirmar que haja uma relação de linearidade entre elas, em 

outras palavras, não se pode afirmar que "quando uma variável aumenta a  

outra aumenta também". Outra forma de se observar esse fato empírico é 

olhando o gráfico de dispersão acima em que os pontos não estão agrupados 

no formato de uma reta. 
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Diagrama 2. Correlação entre Violência x Desemprego 

 

                     Fonte: Dados da pesquisa 

No Diagrama 2 percebe-se uma correlação descrente baixa, ou seja, 

existe uma correlação, porém não é  forte o suficiente para afirmar que haja 

uma relação de linearidade entre elas, em outras palavras, não se pode afirmar 

que "quando uma variável aumenta a  outra diminui". Outra forma de se 

observar esse fato empírico é olhando o gráfico de dispersão acima em que os 

pontos não estão agrupados no formato de uma reta. 

Diagrama 3. Correlação entre Exportação x Desemprego 

 

           Fonte: Dados da Pesquisa 

No diagrama 3 verifica-se uma correlação crescente baixa, no entanto 

não é forte o suficiente para afirmar que haja uma relação de linearidade entre 

elas. 
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Diagrama 4. Correlação entre Violência x Desemprego - Dezembro/2005 a Abril/2006 
 

 
       
                               Fonte: Dados da Pesquisa. 
 
 

No Diagrama 4 a pesquisa apontou uma correlação decrescente média 

para alta, ou seja,  há uma correlação que indica a existência de uma relação 

de linearidade entre elas. 

 
Diagrama 5.  Correlação entre Violência x Desemprego - Dezembro/2006 a Abril/2007 

 

   Fonte: Dados da pesquisa 
 

No diagrama 5 percebe-se uma correlação crescente média para baixa. 
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Diagrama 6. Correlação entre Violência x Desemprego - Dezembro/2008 a Abril/2009 
 

 
 

  Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

No diagrama 6 a pesquisa apontou uma correlação decrescente baixa. 
 
 
 
 
Quadro 6.  Correlação entre os eventos violência, exportação e desemprego, relativo 

ao período de 2005 a 2009. 
 
 

ANO/EVENTOS VIOLÊNCIA/DESEMPREGO VIOLÊNCIA/EXPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO/DESEMPREGO 

2005 -0,337942326 0,476040007 0,036484072 

2006 -0,017571783 0,206880131 0,143838244 

2007 -0,712395893 -0,110005938 0,012492067 

2008 -0,003802738 -0,171839239 -0,394201732 

2009 0,209086731 -0,334724177 0,331586869 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Levando-se em consideração a “Teoria de Pearson”, em que foram 

calculados os coeficientes de correlação, responsáveis por estas estimativas, 

percebe-se uma visualização inicial do comportamento dos dados. Foi 

realizada uma análise anual de correlação entre as duas variáveis, no período 

compreendido entre os meses de janeiro a dezembro, referente aos anos de 

2005 a 2009, sendo que no ano de 2007, o coeficiente de correlação de 

Pearson, forneceu uma correlação negativa igual a -0.712395893.  

Parágrafo teórico sobre o que acontece com a exportação nesse 

quadrimestre.  No primeiro quadrimestre do ano a produção diminui; e como 
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conseqüência a exportação também diminui. Tendo em vista que os mercados 

interno e externo definem suas demandas a partir da apresentação das 

tendências nas feiras de calçados que acontecem de janeiro a abril de cada 

ano. 

Quando analisados os itens crimes e demissões, ficando evidente que 

quando uma variável cresce a outra diminui, como de fato aconteceu, sendo 

observado, no entanto, que a variável demissões cresceu, e a variável crimes 

diminuiu no período em questão. 

 

Quadro 7. Análise dos eventos “violência e desemprego”, relativo ao primeiro 
quadrimestre referente aos anos de 2005 a 2009. 

 
PERÍODO/EVENTO VIOLÊNCIA/DESEMPREGO 

Jan 2005 a Abr 2005 -0,270191308 

Jan 2006 a Abr 2006 0,033961083 

Jan 2007 a Abr 2007 -0,891247845 

Jan 2008 a Abr 2008 -0,876975124 

Jan 2009 a Abr 2009 -0,628031983 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

O acima compreende os quatro primeiros meses dos anos de 2005 a 

2007, fazendo cair por terra a crença popular local, de que no início do ano 

existe um aumento da criminalidade da cidade, por conta das demissões. A 

pesquisa apontou que não existe correlação entre as variáveis crimes e 

demissões, apesar dos coeficientes estarem muito próximos a (-1), indicando 

que uma variável cresce quando a outra diminui. De fato existe esta variação, 

porém o que ficou evidente foi a queda dos números da criminalidade urbana, 

aqui representados pelos crimes de homicídio doloso, furto, roubo e furto e 

roubo de veículos, e o aumento das demissões no período. 

Para aqueles que já defendiam a tese da independência das variáveis 

nos quatro primeiros meses do ano, em especial criminalidade e desemprego, 

podemos argumentar em sua defesa que o total das demissões de parcelas do 
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seguro desemprego saltou de 2.697 em 2005, para 44.085 em 2009, aí já 

incluídas as parcelas do seguro desemprego e bolsa qualificação, sendo que 

no mesmo período verificamos um aumento do valor médio de cada parcela de 

51,63%, saindo de R$ 372,56 para R$ 564,93 
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CONCLUSÕES 

 

Este capítulo destina-se às conclusões decorrentes da pesquisa e 

análise apresentadas ao longo do trabalho.  

No desenvolvimento desta dissertação foi possível abordar o tema 

Desenvolvimento Regional Sustentável, buscando compreender a sua grande 

complexidade e sua relação com os temas: Exportação, Desemprego e 

Violência Urbana. 

Como demonstrado, estes temas vêm sendo discutidos amplamente por 

vários setores da sociedade, considerando-se que as transformações 

econômicas e sociais que vivencia o mundo contemporâneo; expressas em 

fatores como a globalização dos mercados, os avanços tecnológicos, e novas 

relações de produção, bem como, do processo de industrialização, provocaram 

conseqüências de modo a produzir uma nova organização social.  

Nessa nova organização social aparecem também as discussões sobre 

o papel do Estado, que parece reduzir-se a seguir as exigências do próprio 

sistema capitalista; o que se percebe com a sinalização de cortes nos gastos 

sociais, aumento do desemprego e situação de pobreza, precarização das 

relações de trabalho, e simples implantação de políticas de proteção social. E, 

na realidade, o Estado deveria ser responsável por propiciar alternativas tanto 

econômicas quanto sociais para os desequilíbrios sistêmicos.  

Frente a esta perspectiva e conforme apresenta a pesquisa realizada, o 

Desenvolvimento Regional Sustentável exige um conjunto de mudanças 

estruturais e articuladas, que compreendem a dimensão da sustentabilidade 

nos seus diversos níveis: políticos, ambientais, sociais e econômicos. De forma 

a constituir, acima de tudo, um espaço em que os atores locais participam 

ativamente do processo potencializando recursos disponíveis. 

Neste ponto, é preciso ressaltar novamente a diferença entre 

crescimento e desenvolvimento, em que o primeiro não garante a igualdade e 

nem à justiça social, pois considera apenas o acúmulo de riquezas; ao passo 
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em que o outro apresenta preocupação com a geração de riquezas e, 

principalmente, com as formas de distribuí-la, de maneira a proporcionar 

melhorias equitativas e qualitativas para a sociedade.  

Cabe apontar ainda que, ao analisar o Desenvolvimento Sustentável 

Regional a partir de uma visão endógena, é possível compreender a 

importância de que a base produtiva instalada em determinada região, como o 

caso de Franca/SP, seja capaz de gerar encadeamentos produtivos que 

acelerem o desenvolvimento de forma qualitativa para sua população. E, sendo  

este também num pólo exportador;  considera-se que a exportação vem se 

destacar como mecanismo de indução de investimentos produtivos e geradores 

de inovação – com possibilidades de levar ao crescimento e desenvolvimento 

ascendentes. 

 Sem esses mecanismos de indução de investimentos produtivos, ou 

sem propiciar oportunidades aos fatores internos da região, uma comunidade 

como Franca/SP, pode se deparar com um crescimento de forma 

desequilibrada, que por sua vez, leva ao déficit de emprego ou desemprego, 

também fundamentado nesta dissertação e como já ocorreu em passado 

recente nesta cidade. 

 O Desemprego, como abordado anteriormente, origina-se, 

principalmente, por suas causas históricas e estruturais, e, na perspectiva do 

Desenvolvimento Regional Sustentável, pressupõe ações de políticas públicas 

com fins de amparar, proteger ou preparar o trabalhador em relação ao 

mercado de trabalho. Esta formulação oportuniza promover a melhoria das 

condições de vida das camadas excluídas da sociedade, pelo desenvolvimento 

de tecnologias e ações de inclusão social e econômica, que proporcionem 

geração de trabalho e renda; e, desta forma, promovam o bem estar social nas 

comunidades.  

A contextualização do estudo, referenciado na cidade de Franca/SP leva 

a reconhecer que a delimitação de problemas relacionados ao 

Desenvolvimento Regional Sustentável e a busca de suas soluções, não 
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podem ser feitos isoladamente do contexto histórico, e da realidade político-

social em que esses mesmos problemas foram gerados e são mantidos. 

A questão do desemprego leva considerações sobre a ampliação dos 

números relativos à violência urbana, demonstrando que, em função das 

desestruturações promovidas na sociedade – pelos diversos motivos 

anteriormente expostos -  é que a mesma pode originar-se. Isso demonstra 

novamente que o papel das ações do Desenvolvimento Regional Sustentável 

podem influenciar neste elemento tão importante dentro do processo social – 

destacando ainda mais a necessidade da adoção e investimento em políticas 

públicas que gerem trabalho e renda, proporcionando segurança, educação e 

saúde. 

A partir destas considerações iniciais acerca dos temas abordados, este 

trabalho busca responder à problemática enunciada no início da dissertação, 

assim definida com base na pesquisa teórico-empírica: Existe correlação 

entre os índices de exportação, desemprego e violên cia urbana, na cidade 

de Franca (SP), entre os anos de 2005 e 2009?   

Destarte, com base no que foi apresentado anteriormente, as 

considerações que se seguem procuram responder a essa questão principal e 

atender aos objetivos geral e específico da pesquisa, consolidando a 

identificação, análise e discussão da dependência causada pelo Pólo 

Calçadista e o comportamento das exportações de calçados, de forma a 

verificar se existe correlação entre os índices de exportação, desemprego e 

violência urbana, na cidade de Franca (SP), entre os anos de 2005 e 2009. 

Os capítulos anteriores já responderam aos objetivos específicos 

propostos pela pesquisa:  

I. Os capítulos 1 a 4 identificaram junto à literatura especializada o 

“Referencial Teórico” sobre os temas Desenvolvimento Regional, 

Desemprego e Violência Urbana.  

II. O capítulo 5 retratou as características da unidade de análise em 

estudo e contextualizou o Pólo Calçadista de Franca e suas 
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especificidades; o comportamento das exportações de calçados e do  

desemprego e violência urbana neste âmbito. 

III. O capítulo 6 apresentou a Metodologia da pesquisa, delineando o 

processo pelo qual se obtiveram os dados e como se procedeu a 

análise e conclusões. 

IV. O capítulo 7 apresentou os resultados da pesquisa, com análise 

referente aos dados constituídos para verificar a existência de 

correlação entre os índices de exportação, desemprego e violência 

urbana, na cidade de Franca (SP), nos anos de 2005 e 2009. 

Este percurso levantou as seguintes considerações acerca dos três 

objetivos específicos da pesquisa: 

a) Referenciar teoricamente os temas Desenvolviment o Regional, 

exportações, desemprego e violência urbana. 

O presente trabalho reflete a investigação teórica sobre o 

Desenvolvimento Regional e as três variáveis que, de algum modo impactam o 

cotidiano das pessoas e geram controvérsias com relação a práticas de 

políticas públicas, principalmente aos itens segurança pública, desemprego e 

comércio exterior. Pelo exposto, pode-se apreender que a boa gestão destas 

três variáveis; possui influência no bem estar da população e qualidade de vida 

da população; bem como na diminuição do gasto público; e, por conseqüência, 

melhor sorte na prática do desenvolvimento regional. 

b) Contextualizar o Pólo Calçadista de Franca e sua s 

especificidades; o comportamento das exportações de  calçados 

e dos índices de desemprego e violência urbana nest e âmbito, 

nos anos 2005 a 2009. 

Contextualizar o caso do Pólo Calçadista de Franca e suas 

especificidades permitiu visualizar adequadamente o objetivo da pesquisa; ao 

abordar a correlação entre os índices de exportação, desemprego e violência 

urbana, na cidade de Franca (SP). 
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c) Registrar e analisar os dados de forma a verific ar a existência de 

correlação entre os índices de exportação, desempre go e 

violência urbana, na cidade de Franca (SP), nos ano s de 2005 e 

2009. 

Os registros dos dados levantados, do período 2005 a 2009, através da 

realização do levantamento bibliográfico e documental levou tanto a 

fundamentação dos temas em estudo e contextualização do caso, como à 

possibilidade de visualizar os indicadores de exportação, desemprego e 

violência urbana, extraindo um referencial de análise comparativa dos dados 

numéricos e qualitativos identificados, capaz de definir sobre a presença ou 

ausência de correlação entre os temas propostos. 

Assim, sem a pretensão de construir modelos, busca-se apropriar dos 

capítulos anteriores os conhecimentos que podem melhor se ajustar ao 

problema de pesquisa proposto na dissertação.  

Os resultados demonstram que, com a aplicação de fórmulas estatística, 

através de aplicativos como o Excel, é possível conhecer a relação entre as 

variáveis, como também a mensuração dessa relação através do calculo do 

coeficiente de correlação. Estes resultados percebidos vão em desencontro ao 

que é normalmente relatado pela mídia local; através, principalmente de órgãos 

ligados a segurança pública; de que entre os meses de dezembro e abril, existe 

um aumento dos índices de criminalidade, tendo em vista as demissões 

ocorridas no setor industrial, em especial no setor calçadista.  

O estudo mostrou ainda que, não existe correlação entre os índices de 

exportação, desemprego e violência urbana, na cidade de Franca (SP), entre 

os anos de 2005 e 2009 – e a inexistência da relação entre as variáveis 

estudadas, contraria uma crença local, de que existe um aumento da 

criminalidade sempre que há uma retração das exportações e por 

conseqüência aumento dos níveis de desemprego.  

Os cálculos estatísticos demonstraram que não existe uma correlação 

entre as variáveis pesquisadas, sendo que as mesmas têm um comportamento 
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independente, mesmo em períodos em que se verifica um aumento significativo 

das demissões, como no ano de 2007, sem levar a um aumento dos índices de 

criminalidade. Assim, de fato, a pesquisa demonstrou uma diminuição dos 

números da violência urbana nesse período. 

Contudo, isso não inviabiliza que se proponham sugestões acerca dos 

temas abordados, com vistas à promoção do Desenvolvimento Regional 

Sustentável para a cidade de Franca/SP – unidade de estudo. São elas: 

� Considerar as potencialidades e oportunidades locais e a buscas 

por novos conhecimentos, em futuros planejamentos de políticas 

públicas, buscando, até mesmo em outras regiões e em outras 

áreas de especialização, de forma a estimular a difusão espacial 

do capital e do progresso tecnológico; evitando a concentração da 

economia em apenas um tipo de mercado. 

� Intensificar o planejamento e a implantação de políticas públicas e 

estratégias que considerem a geração de trabalho e renda, cursos 

profissionalizantes em áreas afins, com o objetivo de preparar 

estas pessoas para os desafios impostos pelo mercado de 

trabalho. 

Após completar o período proposto para efetividade da pesquisa, 

evidenciam-se também as dificuldades do pesquisador das Ciências Sociais 

Aplicadas na coleta das informações necessários à elaboração de trabalhos 

acadêmicos, como o aqui realizado.  

São, portanto, limitações de pesquisa: 

� O Desenvolvimento Regional Sustentável é um tema em permanente 

construção e evolução e, portanto, não se pretendeu analisar a sua 

totalidade, nem a discussão exaustiva dos modelos de 

desenvolvimento, mesmo porque está em curso um considerável 

número de ações, o que torna pode tornar frágil à busca de padrões 

ou modelos demarcatórios. 
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� O trabalho não origina avaliação de planos ou projetos de 

Desenvolvimento Regional Sustentável, e não se aprofunda na 

análise dos mesmos, o que demandaria um longo período de tempo, 

muito superior ao prazo para conclusão deste curso de mestrado.  

� A heterogeneidade de elementos que compõe os diferentes 

indicadores que refletem as situações de trabalho; do desemprego e 

da violência. São inúmeros termos e elementos distintos, que 

dificultam a análise comparativa, uma vez que não possuem o 

mesmo conteúdo diagnóstico.  

� Os temas apresentados neste trabalho não consistem um módulo 

fechado, mas uma abordagem de aspectos considerados 

importantes para o debate proposto. Assim, não existe a pretensão 

de esgotar o tema, uma vez que seu resultado é uma contribuição 

teórica para Desenvolvimento Regional sustentável.  

� A dificuldade no acesso e disponibilização de diversos dados e 

controles. Sendo que cada instituto de pesquisa trabalha com 

elementos específicos, não existindo um único padrão para 

determinação dos dados. Entretanto, neste aspecto, percebe-se uma 

melhora nos controles e disponibilização dos dados, principalmente 

daqueles ligados ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a partir 

do ano de 2005.  No que diz respeito aos dados relativo à segurança 

pública, arquivos com uma quantidade maior de dados somente 

começaram a ser disponibilizados a partir do ano de 2008.  

� Por fim convém registrar que se trata de um estudo de uma região - 

unidade de estudo e que possui, portanto, suas limitações próprias, 

não podendo ter seus  resultados generalizados. 

Com a conclusão da etapa do trabalho de pesquisa, percebe-se a 

necessidade de continuidade das pesquisas, talvez com um aprofundamento 

específico em cada uma das variáveis analisadas, no sentido de verificar 

modelos para identificação, implementação e acompanhamento das mesmas, 

de forma a contribuir com as ações e programas de desenvolvimento regional, 

constituindo mudanças quando necessário.  
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