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RESUMO 

 

Estar preparado diante das mudanças globais, faz com que o tomador de 
decisões possa escolher o caminho que seja condizente a todas as 
possibilidades de acontecimento futuro, maximizando os acertos e minimizando 
os prejuízos organizacionais. Diante das incertezas no ambiente de negócios, a 
prospecção de cenários futuros é um instrumento capaz de fornecer ao 
empresário, os subsídios necessários para a montagem do planejamento 
estratégico, de forma que a tomada de decisão ocorra a partir do conhecimento 
dos possíveis cenários futuros. Com isso, esse trabalho tem como objetivo 
principal prospectar cenários para a indústria calçadista exportadora de Franca, 
para os próximos cinco anos (2015-2019). Por ser um setor que historicamente 
tem contribuído para a promoção do desenvolvimento local e regional da 
cidade de Franca, é importante que essas empresas usem os cenários futuros, 
como uma ferramenta auxiliar, em seus planejamentos estratégicos e em suas 
tomadas de decisões a fim de permanecerem inseridas no mercado 
internacional, de forma sustentável. Para a construção dos cenários foi utilizada 
a metodologia proposta por Blanning e Reinig (1998), apoiada pelo Método 
Delphi. A Matriz de Impactos Cruzados, de Marcial e Grumbach (2006), foi 
utilizada para o levantamento e a determinação das forças motrizes do sistema. 
Em conclusão foram definidos e analisados três cenários: otimista, realista e 
pessimista.  

 

 

Palavras-chave: Incertezas. Planejamento estratégico. Cenários futuros. 

Indústria calçadista exportadora. Desenvolvimento de Franca, SP. 
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ABSTRACT 

 

Being prepared towards global changes allows the decision maker to choose 

the path that is consistent to all future event opportunities, maximizing the 

successes and minimizing organizational losses. Given the uncertainties in the 

business environment, the prospect of future scenarios became able to provide 

the entrepreneur, subsidies required for assembly of strategic planning, so that 

every decision made is plausible to all possible scenarios. Thus, this work aims 

exploring scenarios for the exporting footwear industry from Franca for the next 

five years (2015-2019). Being an industry that historically has contributed to the 

promotion of local and regional development of the city of Franca, it is important 

that these companies use the future scenarios as an auxiliary tool in their 

strategic planning and in their decision-making in order to remain in the 

international market in a sustainable way. For the construction of the scenarios 

it was used the methodology proposed by Blanning and Reinig (1998), 

supported by the Delphi Method. The Crossed Impacts Matrix from Marcial and 

Grumbach (2006) was used for the survey and the determination of the driving 

forces of the system. In conclusion, three scenarios were defined and analyzed: 

optimistic, realistic and pessimistic. 

 

Key words: Uncertainties. Strategic planning. Future scenarios. Exporting 

footwear industry. Development of Franca, SP. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, foi possível perceber diversas mudanças 

significativas que impactaram o ambiente competitivo dos negócios em 

diferentes setores organizacionais.  Com isso, surgiram ideias inovadoras com 

objetivo de auxiliar as empresas a antecipar tais mudanças e, 

consequentemente, obter alguma vantagem de mercado.   

Porter (1999) associa a “vantagem competitiva” à “confiança” 

adquirida em um mercado, ou seja, um indivíduo que obtém a confiança dos 

demais consegue elevar o seu número de trocas junto á terceiros, portanto, 

podemos dizer que esse indivíduo obteve uma vantagem competitiva no 

mercado pelo qual está inserido. 

Obter vantagem competitiva se tornou uma necessidade entre as 

empresas inseridas no mundo globalizado, que buscam através da inovação 

algum diferencial que consiga o interesse e a confiança do mercado. Quando 

uma empresa obtém alguma vantagem sobre as demais, pode-se dizer que ela 

tem maiores chances de crescer, se expandir, e assim contribuir, com maior 

propriedade, para a promoção do desenvolvimento.  

Dentre as exigências impostas às empresas exportadoras, para 

serem competitivas internacionalmente, a capacidade de planejar-se para o 

futuro é a mais importante,  pois só assim podem tomar decisões coerentes 

capazes de promover vantagens e consecutivamente a contribuição para o 

desenvolvimento.  

O planejamento estratégico das empresas baseado apenas em 

dados históricos, não permite mais vislumbrar, com precisão, como o futuro irá 

se comportar. Com as mudanças globais, a projeção de um único futuro tem se 

tornado obsoleto, principalmente para as empresas inseridas no mercado 

internacional.  

Diante da pouca efetividade da abordagem projetiva, no 

planejamento estratégico das empresas, outras ferramentas foram criadas, 
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capazes de dar suportes mais precisos. Foi a partir dessa necessidade,  que 

surgiram os cenários, em meados do século XX, em Países desenvolvidos e no 

Ministério de Defesa dos EUA, ganhando maior visibilidade através da Royal 

Dutch Shell, durante a crise do petróleo nos anos 70,  (BETHLEM, 1998; 

OLIVEIRA, 2008; PORTER, 1998). 

A técnica de prospecção de cenários consiste em vislumbrar os 

possíveis cenários em que as empresas poderão estar inseridas no futuro. 

Permite também que as empresas se planejem de forma mais segura, acerca 

do que poderá ocorrer no mercado em que está competindo, sendo possível 

assim, tomar as melhores decisões, além de aumentar sua capacidade de 

inovar, obter resultados e contribuir para o desenvolvimento. 

A contribuição das empresas para o desenvolvimento pode ser de 

várias formas. Na forma direta, as empresas geram renda e empregos, além de 

colaborar com a prestação de serviços públicos, através dos tributos 

empresariais diretos e indiretos. No caso das empresas exportadoras de bens 

e serviços, há uma maior contribuição para o desenvolvimento através da 

entrada de divisas e a manutenção da balança comercial. Na forma indireta as 

empresas impulsionam o surgimento de novas empresas, seja na forma de 

prestação de serviços, fornecimento de insumos,  transportes, ou até mesmo, 

criação de novos concorrentes.   

No caso das empresas que exportam, estratégias empresariais 

inovadoras são necessárias para se obter vantagem competitiva no mercado, 

pois concorrem diretamente com outras empresas globais detentoras de 

produtos ou serviços prestados recheados de tecnologia, rapidez e com preços 

competitivos. 

A concorrência internacional imposta as empresas exportadoras as 

obrigam a procurar, através da inovação, estratégias de mercado capazes de 

torna-las mais competitivas e, com isso, se sobressaem frente as empresas 

voltadas somente para o mercado interno.  

Portanto, a partir da importância de se utilizar ferramentas que 

auxiliam as empresas a se tornarem mais competitivas internacionalmente, o 
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objetivo principal deste trabalho é prospectar cenários futuros para empresas 

calçadistas exportadoras de Franca, no horizonte temporal de 2015-2019. 

Espera-se que essas empresas usem os cenários em seus planejamentos 

estratégicos e assim, consigam tomar as melhores decisões, antecipando 

surpresas e buscando se desenvolver de forma sustentável no mercado 

externo e interno.  

Além da prospecção de cenários, o trabalho tem como objetivos 

específicos: 

1 – Expor a história e a evolução do uso da técnica prospectiva de 

cenários no planejamento estratégico; 

2 – Analisar a contribuição das indústrias de calçados para a 

promoção do desenvolvimento local e regional; 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram pesquisas em: 

livros, artigos, dissertações, teses e revistas cientificas de diferentes meios 

como: SCIELO, UNI-FACEF, USP, FGV. A pesquisa é exploratória,  pois expõe 

descobertas que comprovam a inquietação do autor (GIL, 2007). Pode ser 

considerada de abordagem quantitativa e qualitativa pois, além de quantificar 

os dados, também foi necessário analisa-los.  

Para a construção dos cenários foi utilizado uma métodologia 

descrita por Blanning e Reinig (1998) com o auxilio da técnica Delphi, que 

consiste em levantar eventos futuros, bem como analisa-los, através de um 

consenso obtido a partir de profissionais ligados ao objeto estudado. 

Posteriormente, foi aplicada a Matriz de Impactos Cruzados, método proposto 

por Marcial e Grumbach (2006), que consiste em encontrar as forças motrizes 

do sistema, também com o auxílio da técnica Delphi. 

 O trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro, há uma 

abordagem sobre as incertezas recorrentes no futuro e  os pontos de rupturas 

que existem, os quais são capazes de gerar pequenas surpresas ou, até 

mesmo, crises. Há também, uma reflexão para orientar as empresas a 

montarem um planejamento estratégico condizente com o mercado em que 
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estão inseridas e monitorar seu ambiente para obter vantagens, a partir da 

inteligência competitiva. 

No segundo capitulo, o termo “cenário” é conceituado, bem como 

exposta sua evolução nacional e mundial, através de autores que utilizaram 

essa técnica nas empresas em que trabalharam. A metodologia básica utilizada 

para prospectar cenários encerra esse capítulo.  

O terceiro capítulo apresenta o conceito de desenvolvimento nas 

visões de diversos autores. O desenvolvimento é aqui analisado sobre os 

primas econômico e social, com a ênfase na promoção do desenvolvimento 

local e regional. Também, neste capítulo, foi analisada a importância da 

exportação para a promoção do desenvolvimento. 

No quarto capítulo, o foco são as empresas calçadistas exportadoras 

de Franca, que é o objeto de estudo deste trabalho. O capítulo descreve a 

história da indústria de calçados no Brasil, em Franca e a evolução das 

exportações de calçados. 

O quinto capítulo apresenta os procedimentos metodológicos 

utilizados na elaboração deste trabalho e o sexto capítulo os resultados obtidos 

a partir da prospecção de cenários e do levantamento das forças motrizes do 

sistema.   

Por fim, são expostas as conclusões e considerações finais, bem 

como as sugestões para o desenvolvimento sustentável do setor calçadista 

exportador da cidade de Franca-SP.  
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1   INCERTEZAS SOBRE  O FUTURO 

 

Bethlem (1998) destaca que prever o futuro é uma ambição tão 

antiga quanto a inteligência do Homo Sapiens. Para os empresários, o 

conhecimento do futuro se tornou uma necessidade no mundo globalizado. 

Para Angeloni e Mussi (Org., 2008), o anseio de conhecer o futuro, 

historicamente esta presente na alma humana e ultrapassa a simples 

curiosidade sobre os acontecimentos do amanhã. A sua utilização se torna 

importante na esquematização de estratégias que visam retornos positivos em 

esferas políticas, militar, religiosa e empresarial. O efeito prático da estratégia 

depende da precisão com que o futuro é projetado.  

A forma mais simples de projetar o futuro é a partir de dados 

históricos, assim consegue–se ter uma visualização de como será o futuro, 

através de um processo quantitativo. “Em termos gráficos, é equivalente a 

colocar uma régua na linha de tendência e traça – lá para adiante” (BETHLEM, 

1998, p.164). 

Contudo, devido as constantes mudanças de tendências, as 

projeções quantitativas têm se tornado pouco satisfatórias e, quando não 

previstas com antecedência, podem levar as organizações a sérias situações 

que afetem o seu sucesso empresarial.  

Para Porter (1989) a incerteza sobre o futuro tem aumentado em 

decorrência de fatores como: oscilações nos preços de matéria-prima, do 

sistema financeiro e da moeda, desregulamentação, inovação eletrônica e 

aumento da concorrência internacional.  

As empresas, antigamente, preocupavam-se somente com o 

ambiente negocial. Hoje elas monitoram todo o macroambiente político, 

econômico, tecnológico e social, para tentar reduzir as incertezas e as futuras 

modificações que posam impactar o seu ambiente de negócios (MARCIAL, 

1999). 



21 

 

Para buscar visualizações mais seguras e possíveis, acerca do 

futuro, surgiram técnicas qualitativas que demostrem alternativas de futuros. As 

técnicas qualitativas para prospecção de futuros alternativos não focam apenas 

os dados numéricos, mas em palpites, opiniões e intuições. Neste tipo de 

técnica, todo comentário é válido e deve ser considerado. As principais 

técnicas qualitativas são: Método Delphi, consenso de grupo, pesquisa de 

mercado, previsão visionária, analogia histórica e técnicas criativas (BETLHEM, 

1998). 

O ponto crítico da estratégia empresarial é prospectar o futuro, 

devido as incertezas presentes no ambiente de negócios. Com isso, o objetivo 

de situar a empresa no futuro pode ser atingido com base em técnicas de visão 

de mundo, semicientíficas, intuição e avaliação da tendência (PINA, 1994). 

Schwartz (2003) cita que as surpresas são inevitáveis. Diante de 

situações que causam algum impacto é importante que as pessoas e os 

tomadores de decisões tenham discernimento suficiente para avaliar as 

melhores decisões que deverão ser tomadas, e não simplesmente negar ou se 

defenderem até que as situações inesperadas passem.  

 

1.1 BREAKPOINTS  

 

Além da incerteza sobre o futuro, a dinâmica do mercado 

globalizado, as políticas instáveis e as inovações tecnológicas, provocam 

mudanças repentinas que impactam o dia-a-dia dos negócios. Essas 

mudanças repentinas podem ser denominadas como: “breakpoints”, pontos de 

ruptura ou descontinuidades (STREBEL, 1993). 

“O mundo assiste ao ritmo alucinante dos acontecimentos que estão 

impactando as pessoas, as sociedades e a maneira de fazer negócios” 

(CHIAVENATO; SAPIRO, p. 6, 2003). 



22 

 

Atualmente, o cenário dos negócios está marcado por ciclos 

econômicos turbulentos, crises financeiras, instabilidade política e incertezas 

futuras que podem gerar grandes pontos de ruptura na tendência e vários tipos 

de descontinuidades (DORO, MACHADO NETO; ALMEIDA, 2013).  

A cada momento, o homem se defronta com mudanças sociais, 

políticas e econômicas, gerando para as empresas, situações inesperadas, 

como: exigência de consumidores passivos, agressividade de competidores 

tímidos e a internacionalização regional das economias (PINA, 1994). 

Nem todos os estilos de mudança são iguais. As mudanças podem 

ser progressivas ou sistemáticas, contudo, ambas geram resultados autênticos 

e permanentes. Com isso James (1998) caracteriza a mudança em três 

processos  disfuncionais: a mudança por exceção, a mudança por coerção e a 

mudança oscilante. 

[....] “As pessoas que mudam por exceção, por exemplo, preferem se 
arrastar até o futuro, oferecendo resistência em cada etapa do 
caminho. Eles não mudam seus sistemas de crenças básicos, criando 
exceções ás regras desses sistemas” [....] “A maioria de nós 
aprendeu a mudar por coerção na infância, quando quem detinha 
mais poder que nós exercia pressão. O problema da coerção é que 
ela normalmente inspira uma reação” [....] “A oscilação é o estilo de 
mudança praticado por pessoas mais rígidas. Ele envolve passar de 
um sistema fixo para outro, da hierarquia para a anarquia, do formal 
para o informal, da lealdade á empresa para a sabotagem, da atitude 
liberal para aquela conservadora. A Oscilação é o estilo preferido das 
pessoas que detestam a ambiguidade e querem o controle total” [....] 
(JAMES, 1998, p.133). 

De acordo com Pina (1994) com o aumento de inovações, criam-se 

surpresas, e os eventos se tornam diferentes, aumenta– se a complexidade e a 

velocidade da transformação e surge a instabilidade no ambiente empresarial, 

exigindo que as empresas se adaptem para continuarem competitivas no 

mercado. 

Araújo (2001) complementa que, o tempo de vida útil de uma 

inovação tem caído consideravelmente, o que se inventa hoje, em pouco tempo 

já estará superado. Diante desse atual cenário de mudanças constantes e 

imprevisíveis, é necessário que as empresas desenvolvam uma capacidade de 

adaptação, para não ficarem obsoletas. 
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Responder ás mudanças  exige que, pessoas que ocupem algum 

cargo de liderança nas organizações e nas empresas, entendam o processo 

tradicional das mudanças para acelerar o tempo de resposta (JAMES, 1998). 

Assim, para lidar com as incertezas do futuro e as descontinuidades, 

é necessário formular estratégias que permitam as empresas visualizar os 

possíveis pontos de rupturas que possam vir á impactar os negócios 

empresariais. A seguir apresenta –se o planejamento estratégico, que tem 

como objetivo traçar as estratégias da organização.    

 

1.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

O planejamento está inserido dentro de um processo estratégico 

capaz de auxiliar as empresas, inseridas em um ambiente competitivo, a 

decidir o que fazer e o que não fazer,  visando atingir os objetivos e cumprir a 

missão de seu negócio (VASCONCELOS FILHO; PAGNONCELLI, 2001).  

“O planejamento é o processo pelo qual acontecimentos futuros 

serão antecipados, de maneira que ações sejam implementadas para atingir os 

objetivos organizacionais” (ANGELONI; MUSSI, 2008, p.56).  

Para Maximiano (2002) o planejamento é uma ferramenta capaz de 

auxiliar as organizações a  gerenciar as suas relações com o futuro na tentativa 

de tomar as melhores decisões no presente.  

Assim, o processo de planejamento pode ser definido a partir dos  

seguintes conceitos:  

 definir objetivos ou resultados a serem alcançados; 

 definir meios para possibilitar a realização de resultados; 

 interferir na realidade, para passar de uma situação 

conhecida a uma situação desejada, dentro de um intervalo 

de tempo; e 
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 tomar decisões no presente que afetem o futuro, para reduzir 

sua incerteza. 

(MAXIMIANO, pág 105, 2002) 

Para atingir os objetivos de um empreendimento é necessário a 

criação de um planejamento estratégico, com isso se torna possível concretizar 

a visão, orientar os rumos e localizar oportunidades (SERRA et al., 2002 apud 

ANGELONI; MUSSI, 2008). 

O objetivo do planejamento é maximizar os lucros e minimizar as 

deficiências, para isso é necessário utilizar os principais princípios de gestão: 

eficácia, eficiência e efetividade (CHIAVENATO; SAPIRO, 2003).  

O planejamento proporciona a empresa uma situação de zelo por 

seus direitos e honrar aos seus deveres, bem como maximizar sua eficiência e 

manter - se no mercado ao longo do tempo, de maneira efetiva. Portanto, “o 

planejamento pode ser conceituado como um processo, desenvolvido para o 

alcance de uma situação futura desejada, de modo mais eficiente, eficaz e 

efetivo, com a melhor concentração de esforços e recursos pela empresa” 

(OLIVEIRA, 2012).  

Entretanto, Porter (1989) alerta que, as estratégias planejadas com 

base na suposição de que o passado se repete no futuro, ficam a mercê de 

eventuais rupturas que possam ocorrer no futuro.  

O planejamento estratégico deve conter diversas alternativas de 

futuro, através de eventos que possam impactar os negócios da empresa. 

Assim, a escolha da melhor estratégia para empresa se torna eficiente quando 

“cada estratégia é exaustivamente discutida e amadurecida, assegurando que 

nada escapa, evitando no futuro, armadilhas que levem a empresa ao fracasso 

no negócio” (PINA, 1994, p.17). 

De acordo com Pina (1994), o planejamento estratégico deve ser 

elaborado tendo como base a relação entre, ambiente, estratégia e 

capacitação. O ambiente envolve os fatores internos e externos da 

organização, bem como seus pontos fortes e fracos,  a estratégia utiliza o 
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ambiente para projetar a empresa em um caminho seguro e bem – sucedido 

para o futuro, e a capacitação promove transformações organizacionais através 

do conhecimento do negócio, que viabilizem a estratégia. Pode – se visualizar 

melhor a relação entre as variáveis empresariais de acordo com a Figura 1.  

Figura 1 - Estrutura básica do planejamento estratégico 

                           Conjuntura                             Futuro  

                               Hoje                                  Amanhã                  

                       

FONTE: PINA, 1994 

 

Chiavenato e Sapiro (2003) descrevem o modelo geral do processo 

estratégico em cinco etapas. Na primeira etapa são estabelecidos os objetivos 

da estratégia, na segunda são levantadas as informações necessárias para a 

prospecção dos cenários futuros, na terceira é formulado o planejamento 

estratégico, na quarta, a estratégia é implementada através de ações 

empresariais, e por último, na quinta etapa, a estratégia é reavaliada devido as 

descontinuidades  e  as mudanças de eventos.   

Através da Figura 2, elaborada por Chiavenato e Sapiro (2003) e 

adaptada  pelo autor, pode - se visualizar o modelo geral do processo 

estratégico.  
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Figura 2 – Modelo geral do processo estratégico 
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Fonte: Chiavenato e Sapiro (2003) – Adaptado pelo autor 
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organizações, tanto públicas como privadas, investindo em IC, está cada vez 

maior (ABRAIC, 2014). 

A inteligência competitiva se tornou uma atividade fundamental no 

planejamento estratégico, pois ela é a responsável por capitar, monitorar e 

analisar todas as informações relevantes para a elaboração da estratégia 

empresarial.  

Para ter inteligência é necessário possuir uma infra-estrutura de 

telecomunicações, utilizar computadores e softwares para gerar conteúdos 

informacionais, em formas de base de dados, produtos e serviços. A junção  

desses elementos exige uma gestão de informação, feita pela inteligência 

competitiva (TARAPANOFF, 2001). 

Além de ser uma matéria-prima fundamental para a elaboração do 

planejamento estratégico e tomada de decisões, a inteligência competitiva é 

considerada um processo, pois utiliza rotinas e técnicas bem estabelecidas de 

coleta de dados, processamento e análise (DELREY, 2011).  

De acordo com Tarapanoff (2001)  o objetivo do setor de inteligência 

competitiva é transformar dados esparsos em conhecimento estratégico e 

monitorar o ambiente externo, através de informações que afetem o mercado 

da organização.  

[....] “Na atual conjuntura, é necessário acompanhar as mudanças 
diante de um contexto fortemente marcado por avanços tecnológicos, 
que sugerem a evolução das formas de estruturação/representação 
da informação e do conhecimento, uma vez que as organizações 
exigem: agilidade, rapidez, flexibilidade e qualidade” [...] (VALENTIM, 
2003, p. 20). 
 

Ainda de acordo com Tarapanoff  (2001) o monitoramento feito pela 

inteligência competitiva no ambiente externo, afim de encontrar oportunidades 

e fraquezas, é capaz de prevenir a organização de surpresas e orienta a 

organização, a tomar decisões estratégicas bem-sucedidas.  

Para Marcial (1999) e Godet (2000) não há consenso entre autores 

sobre o  conceito de Inteligência competitiva, mas é unânime a união do tema 

com a definição do posicionamento futuro e a tomada de decisão  da empresa  
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no mercado, ou mais precisamente, com o planejamento estratégico da 

empresa, a partir do monitoramento dos ambientes.  
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2  CENÁRIOS FUTUROS  

       

Devido as incertezas sobre o futuro, as mudanças repentinas e as 

turbulências, se tornou necessário elaborar estratégias para as empresas 

tomarem as melhores decisões e se anteciparem contra eventos negativos. 

Para a elaboração do planejamento estratégico, além do gerenciamento da 

informação, feito pela inteligência competitiva, a elaboração de cenários  é 

capaz de fornecer a visualização dos possíveis futuros que a empresa 

percorrerá. Portanto, diante do atual momento globalizado dos negócios, 

prospectar cenários se tornou um diferencial no processo de planejamento 

estratégico das empresas.  

De acordo com Chiavenato e Sapiro (2003) os cenários ajudam as 

pessoas a tomar decisões difíceis que, de outra forma, eles não tomariam ou 

até mesmo rejeitariam. Os cenários podem ser usados no planejamento 

estratégico ou no processo decisório das organizações, instituições 

governamentais ou em decisões pessoais sobre, dietas, viagens, avaliar um 

investimentos ou até mesmo pensar em casamento.  

“Um cenário possui diversas características. A mais importante é a 

visão plural do futuro (como este não está escrito, parte – se do pressuposto de 

que existem vários futuros)” (MARCIAL; GRUMBACH, 2006, p. 51). Para 

Schwartz (2006) os cenários não fornecem aos empresário subsídios para as 

uma única tomada de decisão precisa, mas sim para melhores decisões.  

A elaboração de cenários futuros é considerada uma arte, não uma 

ciência (PINA, 1994). Pode – se construir cenários para todos tipos de 

negócios. Pequenas e grandes empresas ou até mesmo para um indivíduo, as 

técnicas são sempre as mesmas (SCHWARTZ, 2006). 
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[...] “O cenário é uma hipótese de como será o futuro em determinado 
momento. Pode  limitar –se a uma visão econômica ou podem 
combinar aspectos sociais ou políticos. Pode também ser montado 
para uma indústria, uma religião e uma nação” [...] (PINA, 1994, p. 
43) 

Dadas as incertezas sobre o futuro, os cenários se tornam um 

instrumento de compreensão das implicações estratégicas da incerteza, de um 

modo mais completo (PORTER, 1989).  

Para Oliveira (2012) a finalidade principal da elaboração de cenários 

é promover a aceitação e interesse de todos os executivos-chave da empresa, 

que geralmente são envolvidos no processo de planejamento estratégico das 

empresas. 

Os cenários não são uma previsão do que, de fato, vai acontecer, 

mas sim, uma reflexão através de hipóteses construídas, com objetivo de 

preparar melhor, as organizações e as pessoas, para os possíveis desvios dos 

padrões futuros, de forma que alterem suas decisões ou ações (BETHLEM, 

1998). 

[...] “A construção de cenários vem – se concentrando na criação de 
visões alternativas do meio político e econômico nacional ou global, 
incluindo coisas como o índice de crescimento econômico, inflação 
protecionismo, regulamentação, preços da energia e taxas de juros” 
[...] (PORTER, 1989, p.412). 

As finalidades dos cenários estão relacionados a antecipar e 

interpretar pontos de ruptura no ambiente organizacional, contribuir para o 

planejamento estratégico organizacional e concretizar a projeção da visão do 

negócio, baseadas nas expectativas identificadas e analisadas como possíveis 

pela empresa (OLIVEIRA, 2008).  

Entretanto, Godet (1996) apud Marcial (1999) alerta que não se deve 

confundir cenários e estratégias. Os cenários são prospectados a partir da 

visão de seus elaboradores e as estratégias são construídas através de 

atitudes adotadas frente aos possíveis futuros.  

A prospecção de cenários é considerada um método para orientar a 

visão sobre futuros alternativos, nos quais as tomadas de decisões deverão ser 

executadas no presente e terão seus efeitos contínuos. Assim, quanto mais o 
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ambiente organizacional se torna descontínuo e mutável e a organização se 

adapta e inova, mais necessários se tornam os cenários para o processo 

estratégico e decisório da organização (CHIAVENATO; SAPIRO, 2003). 

Marcial e Grumbach (2006) descrevem que os cenários devem 

interagir com a inteligência competitiva. Eles são capazes de fornecer, para IC, 

informações sobre o futuro, que analisa o ambiente pelo qual a empresa está 

inserida e coleta novas informações a serem repassadas para a elaboração de 

novos cenários futuros. Portanto, para que se tenha um planejamento 

estratégico eficiente é necessário que a inteligência competitiva e cenários se 

interajam mutuamente. A figura abaixo ilustra essa afirmativa.  

 

Figura 3 - Interação dos cenários com a inteligência competitiva 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MARCIAL; GRUMBACH (2006, p.55) 
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Cenário é uma visão internamente consistente daquilo que o 

futuro poderia vir a ser (PORTER, 1989). Para Godet (1983, p.183) apud 

Oliveira (2008, p.163) “Cenários são descrições de um futuro múltiplo e do 

caminho que lhe está associado”.  

 [...] “Cenário é um texto escrito em que se apresentam sequencias 
hipotéticas de situações complexas, construídas com o propósito de 
concentrar a atenção nos processos causais e pontos de decisão e 
facilitar a decisão na situação de incerteza e ignorância parcial em 
que se encontram os decisores”[...] (BETHLEM,1998, p.183). 

A palavra “cenário” é originária do termo teatral inglês “scenary” que 

significa roteiro para um filme ou peça. Cenários são histórias, criadas em torno 

do enredo de um contexto observado, sobre como poderão ser no futuro 

(CHIAVENTATO; SAPIRO, 2003).  

De acordo com Oliveira (2008) por considerar diferentes situações 

de ocorrências futuras, o termo cenários sempre aparece no plural.  

[....] “cenários são ferramentas que têm como objetivo melhorar o 
processo decisório com base no estudo de possíveis ambientes 
futuros. Não deveriam ser tratados como previsões capazes de 
influenciar o futuro, nem como histórias de ficção científica montadas 
somente para incentivar a imaginação. Os cenários têm como foco os 
assuntos e informações de grande importância para os tomadores de 
decisão, como também, os elementos previsíveis e imprevisíveis do 
ambiente que afetam o sistema em que a empresa está inserida” [....] 
(SCHOEMAKER; HEIJDEN, 1992), apud (MARCIAL,1999, p.26). 
 

Os cenários utilizados no planejamento estratégico, abordam 

principalmente, fatores macroeconômicos e macropolíticos, sendo 

denominados por Porter (1989) como macrocenários.  
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2.2   HISTÓRIA MUNDIAL E NACIONAL DOS CENÁRIOS 

 

Marcial e Grumbach (2006) alegam que, ao longo da história,  os 

homens e, principalmente os que lidavam com os negócios,  possuíam o 

desejo de conhecer o futuro, com o objetivo de tomar as melhores decisões.  

O primeiro indicio de prospecção de cenários foi com os Faraós do 

Egito, lugar que tentavam antever como seria os possíveis resultados da 

colheita, antes mesmo do plantio, a partir da observação da coloração e do 

volume do Rio Nilo  (MARCIAL; GRUMBACH, 2006).  

Entretanto, de acordo com Robbins (1995) apud Oliveira (2008) 

inicialmente, os cenários tiveram uma participação efetiva na Segunda Guerra 

Mundial, quando as forças aliadas previram as possíveis estratégias dos 

inimigos e se anteciparam com planos alternativos.  

Para Oliveira (2008) oficialmente, os trabalhos de  prospecção de 

cenários iniciaram - se na década de 50, desenvolvidos pela equipe de Herman 

Kahn, para orientar estratégias dos países desenvolvidos (BETHLEM, 1998) e 

também do Ministério de Defesa dos Estados Unidos. 

Ainda de acordo com Bethlem (1998), outros pioneiros na 

prospecção de cenários foram os professores Linneman & Klein e a empresa 

pioneira na utilização dessa metodologia, foi a americana General Eletric. 

A utilização da prospecção de cenários se tornou mais importante 

depois que  a crise do petróleo de 1973 gerou certas formas de incertezas 

futuras (PORTER, 1998). 

Para Oliveira (2008) a terminologia “cenários” foi consolidada, em 

1967, por Kahn e Wiener no livro “O ano 2000: uma estrutura para especulação 

sobre os próximos trinta e três anos”, usando como base um estudo de 

prospecção de cenários, no grupo de planejamento da Royal Dutch Shell, para 

prescrever todas as possibilidades de futuro sobre a crise energética que se 

aproximava.  
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Foi através do trabalho de Pierre Wack, planejador do escritório da 

Royal Dutch/Shell, que os cenários atingiram uma dimensão crítica. Wack e 

sua equipe chegaram a conclusão de que os Árabes poderiam aumentar o 

preço do petróleo, para tanto, elaboraram dois cenários com histórias e 

projeções de tabelas de preços, a dúvida era a data de ocorrência, projetada 

em torno de 1975. Em 1973, após a Guerra de Yom Kipur, no Oriente Médio, 

houve um choque no preços do petróleo, eclodindo uma crise energética em 

todo mundo (WACK, 1985). 

De todas as empresas de petróleo, apenas a Shell estava preparada 

para a mudanças, graças aos cenários futuros. De acordo com Wack (1985), 

havia uma necessidade de estabelecer um planejamento de longo prazo, que 

permitisse a visualização de futuros para o ano de 2000, o que foi possível 

graças a utilização de cenários.  

Após sair da Shell, Pierre Wack juntamente com Peter Schwartz 

fundou á Global Business Network (GNB), em 1988, empresa de consultoria 

em planejamento estratégico a partir da utilização de cenários. A partir deste 

momento os cenários começaram a ser utilizados mundialmente, inclusive no 

Brasil.  

No Brasil, os cenários começaram a ser utilizados, na segunda 

metade da década de 80, pela Eletrobrás e Petrobrás, estatais que realizavam   

projetos de longos períodos e necessitavam de uma visão de longo prazo 

(MARCIAL e COSTA, 2001).  

[....] “Na área acadêmica, Hélio Jaguaribe, em 1985, coordenou um 
projeto encomendado pelo governo cujos resultados foram publicados 
em 1986 com o título de Brasil 2000: para um pacto social e a 
segunda parte deste projeto lançada em 1988 com o título: Brasil: 
reforma ou caos” [...] (MAGALHÃES, 2012, p.37). 

De acordo com Buarque (1998) no final da década de 80 e durante 

os anos 90, CNPq, FINEP, Seplan /PR e IPEA, tentaram implementar o uso da 

prospecção de cenários em suas atividades.  
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[....] “Nova utilização da técnica prospectiva no Brasil foi coordenada 
pela Secretaria de Assuntos Estratégicos - SAE, que inicia, em 1996, 
o desenvolvimento dos estudos que geraram, em 1997, os Cenários 
Exploratórios do Brasil 2020 e os Cenários desejados para o Brasil 
em 1998, iniciativa que originou a retomada da discussão do tema no 
País” [....] (MARCIAL; COSTA, 2001, p.5). 

 
Para Buarque (1998), foi o BNDES, no final da década de 80,  o 

responsável por abrir  grande discussão política sobre o assuntos, após realizar 

um trabalho de cenários prospectivos. Após  1994, com a instabilidade gerada 

pela criação do plano real, os cenários ganharam força no vocabulário dos 

empresários devido ás instabilidades de médio e longo prazo geradas pelo 

contexto global. Entretanto não surgiu nenhuma abordagem nova sobre os 

cenários prospectivos, apenas adaptações á metodologias já existentes.  

 [....] “O Cenário macroeconômico, feita pela BBDTV, é um conjunto 
de estimativas para a trajetória futura de diversas variáveis 
econômicas, dentre as quais a taxa de câmbio, juros, inflação ao 
consumidor e ao atacado, crescimento do PIB, saldo da balança 
comercial, etc. O cenário de curto prazo disponibiliza as previsões 
mensais, normalmente para um período à frente de 24 meses. O 
cenário de longo prazo disponibiliza as previsões em base anual, em 
horizontes mais longos, normalmente superiores a 5 anos” [....] 

(BBDTVM, 2014). 

 

2.3  MÉTODO DE CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

 

Os cenários são construídos a partir de um abordagem prospectiva, 

através da construção de futuros viáveis, utilizando – se de variações 

qualitativas e/ou não quantificáveis, podendo ser subjetivas, bem como 

conhecidas ou não. A abordagem prospectiva difere da abordagem projetiva 

pois não utiliza um modelo determinista e não explica o futuro utilizando – se 

do passado (OLIVEIRA, 2012). 
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A partir das figuras quatro e cinco é possível visualizar a diferença 

existente entre a abordagem projetiva e prospectiva. 

Figura 4 -  Abordagem projetiva de cenários 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oliveira (2012) adaptado pelo autor 

Figura 5 - Abordagem prospectiva de cenários 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oliveira (2012) adaptado pelo autor 
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[....] “No que diz respeito ao conteúdo de um cenário, deve-se 
considerar primeiramente o sistema em que a organização atua. Esse 
sistema é composto pelo objetivo de cenarização, seu horizonte 
temporal e lugar. O sistema é visto como uma totalidade organizada 
por elementos e fenômenos interligados e interdependentes, que 
podem formar sistemas menores ou subsistemas daquele que está 
sendo considerado no cenário” [....] (MARCIAL, 1999, p.2). 

 

Para Godet (2000) os passos metodológicos não diferem muito e, 

resumidamente são, em essência, três passos:  

 

 identificação das variáveis, objetivo da análise estrutural;  

 colocação das questões-chaves para o futuro ou análise dos 

eventos;  

 redução das incertezas definindo os cenários mais prováveis. 

 
Na  elaboração prática dos cenários,  Godet (2000) divide as etapas 

da seguinte maneira: 

 
1. análise do problema em questão e delimitação do sistema 

estudado; 

2. diagnóstico completo da empresa; 

3. análise estrutural; 

4 dinâmica retrospectiva da empresa no ambiente; 

5 cenários; 

6 identificação de opção de estratégias; 

7 avaliação (reflexão) de estratégias; 

8 escolha de estratégias;  

9 planos de desenvolvimento de monitoração da estratégia 

 

Para Porter (1989) eventos macroeconômicos e políticos possuem 

um profundo efeito no sucesso de uma empresa, além disso,  os cenários são 

construídos em empresas diversificadas ao nível organizacional, portanto se 

torna imprescindível dar atenção á variáveis que impactam muitas unidades 

empresariais.  
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Porter (1989) tem como foco a indústria, desenvolvendo os cenários 

a partir de oito etapas: 

 propósito do estudo; 

 estudo histórico e da situação atual; 

 identificação das incertezas críticas; 

 comportamento futuro das variáveis; 

 análise de cenários e consistência; 

 Concorrência; 

 elaboração das histórias de cenários; 

 elaboração das estratégias competitivas; 

Chiavenato e Sapiro (2003) destacam que trabalhar com cenários 

exige estar preparado para responder á pergunta “O que acontecerá se...” 

[....] “Os cenários podem ser analisados em suas situações de mais 
provável, de otimista e de pessimista. Para cada variável identificada 
e analisada, deve – se estabelecer a capacidade de interpretação, 
bem como o tempo de reação. Alguns exemplos destas variáveis são: 
inflação, taxa de juros, energia, competitividade, PIB, tecnologia, 
costumes, legislação, sindicatos, eleições, crescimento demográfico, 
alimentação e saúde, globalização” [....] (OLIVEIRA, 2012, p.119). 

Schwartz (2006) diz que em todo processo de construção de 

cenários é necessário identificar as forças motrizes do objeto estudado. As 

forças motrizes são elementos de referência para o processo de construção 

dos cenários. Marcial e Grumbach (2006) destacam que normalmente, um 

cenário completo possui seis componentes principais: um título, uma filosofia, 

variáveis, atores, cenas, e trajetória. 

[...] “A consistência entre tendências e eventos correlatados, embora 
parcialmente sujeita a análises históricas, é essencialmente subjetiva, 
o que exige uma processo de revisão relativamente intenso dos 
cenários para evitar erros mais grosseiros e conferir maior adequação 
dos cenários aos estudos estratégicos” [...] (OLIVEIRA, 2012, p.119). 

Portanto, para Oliveira (2012) e Schwartz (2006) o ideal é que se 

consiga elaborar cenários a serem analisados em suas situações de mais 

provável, de otimista e pessimista e, para cada variável identificada e 

analisada, deve – se estabelecer a capacidade de interpretação e de reação,  
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através de histórias, com enredos distintos, que consigam fazer com que as 

empresas vislumbrem o horizonte pelo qual irão percorrer. 
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3  DESENVOLVIMENTO 

 

O conceito de desenvolvimento se diferencia do conceito de 

crescimento, por possuir características mais completas em sua análise.  O 

desenvolvimento , é considerado mais qualitativo pois, inclui uma melhor 

distribuição dos recursos nos setores da economia, altera a composição do 

produto, como propósito principal de melhorar os indicadores de bem-estar 

econômico e social.  O crescimento é  classificado a partir de um aumento 

contínuo da renda per capita durante um período determinado período 

(VASCONCELLOS; GARCIA,  1998). 

No Brasil, o indicador mais usado, para representar, de forma ampla 

o nível de desenvolvimento é o IDH, popularmente conhecido com o índice de 

desenvolvimento humano. O IDH, é uma medida resumida, do progresso a 

longo prazo, em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, 

educação e saúde. Foi Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do 

economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 

1998 (PNUD, 2014). 

Outros indicadores utilizados para medir o desenvolvimento são, a 

renda per capita, e o PIB per capita mas, por serem valores médios e somente 

econômicos,  se tornam deficientes quando, principalmente, não somam à sua 

análise, outros indicadores que possam conter informações sobre a distribuição 

da renda (CLEMENTE, 1994). 

Clemente (1994) diz que para avaliar o desenvolvimento de forma 

ampla seria necessário analisar vários aspectos, destacando o econômico, o 

social, o político e o cultural. Entretanto, os representantes do nível de vida da 

população são os aspectos econômico e social, tendo que ser analisados em 

conjunto, devido á dificuldade de desmembra –los de forma satisfatória.   

Furtado (1980) explica que o desenvolvimento pode ser entendido 

como: a evolução do sistema social de produção, através de melhorias na sua 

produtividade; como o grau de satisfação das necessidades humanas; e com o 
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atendimento de interesses de grupos dominantes. Portanto este autor define o 

desenvolvimento como “um processo de mudança social pelo qual um número 

crescente de necessidades humanas, preexistentes ou criadas pela própria 

mudança, são satisfeitas através de uma diferenciação no sistema produtivo 

decorrente da introdução de inovações tecnológicas.”  

A ciência fornece subsídios necessários para as inovações 

tecnológicas, contudo, o seu avanço está inter-relacionado com a maior 

abundância de bens e serviços, concebidas pelo desenvolvimento. Contudo, é 

relevante que se promovam condições para o avanço do progresso da ciência, 

com concepções atualizadas para o desenvolvimento econômico de um 

sociedade  (FURTADO, 1964). 

Ainda para Furtado (1964), as inovações tecnológicas, essenciais ao 

desenvolvimento, modificam a estrutura do sistema da produção e influenciam 

modificações em toda a estrutura social.  A inovação tecnológica consegue 

provocar um aumento do produto e criar um excedente que a sociedade pode 

utilizar para aumentar a capacidade produtiva e melhorar o bem – estar social. 

Souza (2012) analisa que o desenvolvimento não pode ser estudado 

somente sob os prismas socioeconômicos, deve - se também considerar a 

preservação do meio ambiente. O crescimento acelerado utiliza - se de 

recursos naturais não renováveis indispensáveis para a sobrevivência humana, 

portanto é necessário que se busque um “crescimento sustentável”  que 

preserve o meio ambiente. Só assim é possível  conseguir o desenvolvimento.  
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3.1   DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL 

 

Muito se discute sobre quais as alternativas mais eficientes para a 

promoção do desenvolvimento de um local ou de uma região. O que se tem 

como certeza são dados que comprovam a eficiência de fatores, em lugares 

distintos, que são capazes de fomentar o desenvolvimento. Os fatores podem 

ser exógenos, ou seja, incidem de fora para dentro, no processo de 

desenvolvimento, ou endógenos, sendo originários de dentro para fora. É neste 

segundo que, cada vez mais, surgem alternativas através de políticas ou 

fatores que possam contribuir para o desenvolvimento local (BECKER, 2008). 

Para delimitar um ambiente de modo que se consiga melhores 

resultados qualitativos para sociedade, que se criou o termo de 

desenvolvimento regional e local. Trata – se se agrupar em regiões ou 

localidades os indivíduos de modo que, em conjunto, consigam promover, mais 

rapidamente, o bem – estar  do que se estivessem distantes.  

Para Becker (2008) o desenvolvimento regional contemporâneo  é 

obtido através de uma dinâmica caracterizada pelo resultado da síntese de dois 

processos contrários. O primeiro processo refere – se aos fatores exógenos, 

originários de fora para dentro, impulsionado por interesses econômicos – 

corporativos em ambientes globalizados, ou seja os indicadores sócio 

econômicos são melhorados a partir de novos investimentos e projetos 

voltados dos grandes centros para a periferia.  O segundo processo  refere - se 

a regionalização das localidades, exercida de dentro para fora, de acordo com 

os interesses dos agentes locais, ou seja a melhoria nos indicadores sócio 

econômicos se dá através dos clusters, estratégias empresarias e políticas 

públicas, com o objetivo de fortalecer as periferias para competir com os 

grandes centros.  
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[....] “Há a necessidade de inserção autônoma do regional no global, 
transformando – se informação (global e regional) em conhecimento, 
a fim de se obter vantagem competitiva sustentável em longo prazo 
do lugar, ligada aos agentes local-regionais. O movimento social 
regionalizado firma relações de cooperações entre os agentes 
regionais do desenvolvimento, tendo em vista a reprodução social ( 
cultural ) e ambiental (natural) do lugar/local. Isso gera o 
reconhecimento, pelo capitalismo, da importância da região. A 
valorização do local permite a participação social no desenvolvimento 
regional, garantindo adaptação rápida ás constantes mudanças 
provenientes do dinamismo global” [....] (Becker, 2010, p.290). 

Com a notória diferença entre territórios, principalmente nos países 

latino-americanos, existe a tendência de que o sujeito do desenvolvimento seja 

a região e o objetivo dessa tendência depende do coletivismo para elaborar 

politicas e identidades sociais dos indivíduos com o seu território 

(DALLABRIDA, 2000).  

Portanto, o desenvolvimento local pode ser  obtido a partir da soma 

de esforços de atores locais, em uma determinada localidade, para a obtenção 

do bem – estar  da população de forma plena e homogênea e sustentável. 

. 

3.2  EXPORTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

Existem muitos motivos que levam as empresas a buscar o mercado 

internacional, através da exportação. Todos os motivos podem influenciar 

positivamente a promoção do desenvolvimento de uma região.  

De acordo com Minervini (1997) os principais motivos que levam as 

empresas é exportar são: 

 aumento no volume de mercado que garante uma economia de 

escala na produção;  

 diminuição da ociosidade de vendas proporcionado pelo mercado 

interno; 

 diminuição da elasticidade clima-demanda; 

 possibilidade de se conseguir um maior valor agregado; 
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 redução de custos com a produção, através de maior 

concentração em um só produto, produzido em grandes 

quantidades;  

 ciclo de vida de um produto se torna maior, podendo ser 

aproveitado em outros países; 

 proteção contra eventuais crises internas;  

 aumento na credibilidade com fornecedores e instituições 

financeiras, devido a imagem internacional; 

 seleciona ou reduz o número da concorrência no mercado interno; 

  estratégia de desenvolvimento empresarial;  

A falta de política de comércio exterior, o excesso de 

regulamentações, a falta de um sistema atualizado de identificação de 

oportunidades de negócios e  a falta de preparo do empresário exportador são 

as principais barreiras á exportação (MINERVINI, 1997). 

Ainda de acordo com Minervini (1997) alguns caminhos se tornam 

importantes para se começar e exportar: assistir feiras internacionais, preparar 

um catálogo de contatos, realizar cursos de treinamentos em comércio 

internacional, contratar um agente alfandegário, associar – se á consórcios e 

outras empresas internacionalizadas e avaliar os pontos fortes e fracos da 

capacidade de internacionalização são os primeiros para iniciar a exportação. 

De acordo com a Fundação Dom Cabral, as formas mais utilizadas 

para a inserção no mercado externo, das empresas brasileiras são: 
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 exportação direta; 

 exportação através de terceiros; 

 escritórios de comercialização próprios; 

 alianças e estratégias com empresas brasileiras e 

 instalação de subsidiárias ou unidades de produção próprias. 

(MACHADO NETO, 2006) 

Entretanto, Machado Neto (2006) resume que existem dois tipos 

mais comuns de exportações, as diretas e as indiretas. As exportações diretas 

são realizadas pelas próprias empresas fabricantes dos produtos com os 

demandantes, já as exportações indiretas são realizadas através de um 

intermediário, conhecido como trading ou corretor. 

Para Dabbah (1998) a qualidade do produto fabricado para o 

mercado externo é superior á qualidade de um produto fabricado somente para 

o mercado interno. As empresas que exportam, tem que investir em tecnologia 

e inovação, se quiserem fazer frente á concorrência internacional.  

Castro (2000) sugere que, se as empresas desejam conquistar o 

mercado internacional, deve destinar inicialmente uma parcela da produção a 

exportação e só com o tempo aumentar a sua participação internacional, assim 

a empresa já terá tradição exportadora, quando atingir grandes volumes.  

Machado Neto (2006) diz que é preciso que as empresas invistam 

em estratégias que permitam a internacionalização bem como a melhoria na 

qualidade dos produtos a serem exportados, com isso, será possível melhorar 

a imagem dos produtos nacionais, no exterior. 

Enquanto no mercado interno o risco se restringe, em grande parte, 

aos compradores, no mercado externo, as empresas devem conhecer também 

a situação do país comprador, ou seja, sua estrutura econômica, política e 

social (CASTRO, 2000). 

Um aspecto importante é o nível de qualificação profissional das 

empresas ligadas diretamente com a atividade exportadora,  onde são melhor 

preparados para lidar com seus compradores internacionais. Castro (2000) diz 
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que as empresas com atividade de exportação, não devem contratar 

profissionais, motivados pelo grau de parentesco ou amizade, mas sim, 

profissionais qualificados para as atividades da área, em especial no que se 

refere aos agentes de exportação.  

Castro (2000) lembra ainda que para se evitar constrangimentos, ou 

algum tipo de dificuldade e facilitar o relacionamento com os compradores o 

caminho é ter o domínio do inglês ou idioma do comprador.  

O importador exige da empresa brasileira, um produto que seja 

competitivo a nível internacional, consequentemente a empresa com atividade 

exportadora tem que sempre se inovar, além de acompanhar as evoluções 

tecnológicas. Com a aquisição desse know-how, para atender a demanda 

externa, as  empresas exportadoras passam a atender o mercado interno com 

esses produtos, fazendo com que as tornem mais competitivas do que seus 

concorrentes, com vendas voltadas somente para o mercado interno.  

Porter (1989) alerta que, antes de entrar no mercado internacional, 

uma empresa deve avaliar se possui características favoráveis à competição 

global. Para analisar se suas características são favoráveis, é necessário 

avaliar os benefícios do volume da demanda mundial, através da redução dos 

custos de produção ou da superioridade dos serviços oferecidos, desde que o 

resultado desses benefícios seja maior que os custos adicionais para suprir a 

demanda mundial.  

Várias são as razões que permitem explicar, o que levam os países 

a comercializarem entre si. Para os economistas clássicos, a economia teórica 

básica para o comércio internacional foi explicada a partir do princípio das 

vantagens comparativas, formulado por David Ricardo em 1817.  

[...] “A teoria das vantagens comparativas sugere que cada país deva 
se especializar na produção daquela mercadoria em que é 
relativamente mais eficiente ou que tenha um custo relativamente 
menor. Esta será, portanto a mercadoria a ser exportada. Por outro 
lado, esse mesmo país deverá importar aqueles bens cuja produção 
implicar um custo relativamente maior (cuja produção é relativamente 
menos eficiente). Desse modo explica – se a especialização dos 
países na produção de bens diferentes, a partir da qual concretiza – 
se o processo de troca entre eles” [....] (VASCONCELOS; GARCIA, 
1998, p.162).  
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A exportação contribui para a geração de renda, manutenção de 

divisas e equilíbrio das contas externas, possuindo assim, uma alto valor 

estratégico na promoção do desenvolvimento social e econômico para 

determinada região ou nação  (RUWER, 2011). 

Quando se fala em desenvolvimento, as nações consideradas 

desenvolvidas, possuem em comum, um ou mais setores com forte presença 

de indústrias no mercado global. Para Becker (2008) a competitividade de um 

país depende da capacidade de inovação da sua indústria.   

Para Porter (1989) em um cenário mundial cada vez mais 

globalizado, lançar – se no mercado internacional se torna necessário para 

suprir as falhas de demanda interna e conseguir a competitividade,  onde a 

capacidade de inovar, fornece para a empresa, um potencial global que serve 

para se posicionar melhor,  a frente de seus concorrentes. 

A partir do pensamento de Bresser-Pereira (2006) sobre o 

desenvolvimento econômico, fica claro a necessidade de se buscar novos 

mercados internacionais para suprir a falta de demanda interna por produtos 

manufaturados. A exportação garante: estabilidade econômica da empresa, 

estabilidade política, renda e consequentemente promove a melhoria de 

aspectos sociais como: saúde, moradia e educação. Entretanto Becker (2008) 

alega que as competências regionais possuem relações diretas com a 

competitividade das nações. 

A exportação se torna importante no processo de desenvolvimento, 

principalmente no inicio, pois, molda as estruturas produtivas da região, através 

das exigências do mercado externo e não do interno (OLIVEIRA; NOBREGA; 

MEDEIROS, 2012). As exportações são uma fonte de geração de emprego, 

renda e divisas para o país, capaz de permitir ganhos de escala e proporcionar  

competitividade para as empresas (CATERMOL, 2008). 

A exportação é uma alternativa estratégica no processo de 

desenvolvimento econômico de uma região, pois, garante o poder de compra 

de bens e serviços no exterior, permite economias de escala e melhor 

utilização dos recursos na produção.  
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Para Souza (2012), a abertura das empresas para o comércio 

internacional, através das exportações, gera melhorias no processo produtivo, 

aumenta o número de empregos, dinamiza a competição interna e 

consequentemente, aumenta a produtividade econômica o nível de renda dos 

grupos sociais.  

Diante situações de baixa demanda interna, uma das alternativas 

encontradas pelas empresas para equilibrar suas contas são as demissões. A 

empresa que exporta, pode receber á vista ou prazo, mas também pode 

antecipar os recursos da exportação, descontados em taxas de juros 

internacionais, antes mesmo do embarque para o exterior ou do pagamento 

pelo importador (CASTRO, 2000). Esse adiantamento do recebimento, garante 

á empresa o equilíbrio do fluxo de caixa e do capital de risco e, diante de uma 

situação de baixa demanda interna, as demissões não serão necessárias. 

Evitar demissões se torna uma situação favorável a promoção do 

desenvolvimento de uma região, pois mantém a renda e o PIB per capita.   

As atividades comerciais voltadas para o mercado interno expõe a 

empresa a riscos de instabilidade decorrentes de eventuais alterações na 

política econômica (CASTRO, 2000).  

Para Bryce (1970), as indústrias voltadas para o mercado interno se 

limitam a um crescimento que depende da renda e poder aquisitivo nacional e 

até o ponto de explorar todas as alternativas de substituição das importações, 

enquanto as indústrias exportadoras, crescem a um ritmo mais acelerado, 

graças ao mercado internacional de consumo ilimitado, que torna possível 

maior poder aquisitivo e consequentemente maior produção de mercadorias.  

[...] “A empresa que exporta adquire vantagens em relação aos 
concorrentes internos, pois diversifica mercados, aproveita melhor 
sua capacidade instalada, aprimora a qualidade do produto vendido, 
incorpora tecnologia, aumenta sua rentabilidade e reduz custos 
operacionais. A atividade de exportar pressupõe uma boa postura 
profissional, conhecimento das normas e versatilidade. Para exportar, 
a empresa deve buscar junto à Receita Federal a sua habilitação para 
operar no comércio exterior” [...] (Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio exterior, 2014). 
 

Para manter uma região desenvolvida é necessário que se tenha um 

planejamento de longo prazo, para que assim, as surpresas momentâneas  não 
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gerem instabilidade. Quando uma empresa destina parte de sua produção á 

exportação, ela consegue diluir os riscos econômicos, entre mais de um 

mercado, pois não é comum que ocorram instabilidades em mercados distintos  

(CASTRO, 2000). Isso permite maior segurança na tomada de decisões e um 

planejamento seguro de longo prazo. Para Porter (1989) a estratégia 

internacional consiste em criar vantagem competitiva através da globalidade.  

Schulz (2000) diz que a exportação de manufaturados no exterior 

possui vantagens "mensuráveis" e "não-mensuráveis” e que, ambas são 

propulsoras de desenvolvimento econômico e social a partir da exportação. A 

primeira são as vantagens que aparecem diretamente no resultado financeiro 

da empresa (aspectos produtivos e financeiros) e a segunda são medidas que 

não resultam financeiramente, mas são de grande importância (vantagens no 

aspecto mercadológico, tecnológico e promocional da marca).  

Para Vasconcellos e Garcia (1998) á industrialização é a chave para 

o desenvolvimento, contudo duas variáveis se tornam necessárias nesse 

processo: aumento de produtividade agrícola, para aumentar a mão de obra e 

recursos para as áreas urbanas; e o escoamento da produção dos produtos 

manufaturados , via exportações.  

Richardson (2001) apud Galetti (2010) relaciona os efeitos positivos 

da exportação como promotora de desenvolvimento, em quatro momentos: 

primeiro, a exportação é importante pois, aumenta o número empregos e, em 

conjunto com a produtividade corrente, gera mais produto e renda; em um 

segundo momento auxilia na manutenção da balança de pagamentos; no 

terceiro momento, as exportações divulgam o país no exterior; e por último, em 

um quarto momento, apresentam vantagens de economia de escala, através 

de maior rapidez na diluição dos custos, através de uma maior base de clientes 

proporcionada pelo comércio exterior.  

De acordo com Bryce (1970), as indústrias de exportação merecem 

maior atenção dos programas desenvolvimentistas pois, para sobreviverem á 

concorrência mundial é necessário manter a eficiência e seguir os padrões 

mundiais de qualidade.  
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Entretanto, para Furtado (1968), o comércio internacional é um 

fenômeno estimulante e impeditivo do desenvolvimento e cita Cuba como um 

país que se desenvolveu á partir da integração crescente no comércio 

internacional mas encontra dificuldades de sair da estagnação, devido, 

também, às relações internacionais.  

Clemente (1994) descreve duas hipóteses acerca da influência que 

o desenvolvimento de uma região  possa ter sobre outras regiões. A primeira 

hipótese alega que, com o crescimento de uma região desenvolvida, se torna 

necessário importar matéria-prima de regiões vizinhas, isso promove a entrada 

de capital humano e recursos que impulsionam o desenvolvimento nas demais 

regiões. A segunda hipótese diz que uma região já desenvolvida passa a 

exercer forte dominação, pois atrai recursos financeiros, capital humano, jovens 

empreendedores e educados, deixando as regiões vizinhas incapazes de 

desenvolver – se.  Para este autor, a primeira hipótese é bastante contestada e 

a segunda hipótese possui maior importância para a política de 

desenvolvimento regional.   
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4 - A HISTÓRIA DA INDÚSTRIA CALÇADISTA NO BRASIL 

 

Na Idade Média, tanto homens como mulheres usavam sapatos no 

estilo sapatilhas. O material mais usado era a pele de vaca e as botas de 

melhor qualidade eram feitas com pele de cabra (SAPATOSITE, 2014). 

Foram os alemães que implantaram a cultura do calçado no Brasil, 

por volta de 1824, pois não concebiam realizar trabalhos com os pés no chão, 

igual os brasileiros. Os calçados eram confeccionados a partir da sobra de 

couro, usado na fabricação de pertences de montaria. Incialmente todo a 

produção era feita por artesãos vindos da Europa (SAPATOSITE, 2014). 

O primeiro centro produtor de calçados se concentrou na cidade do 

Rio de Janeiro, devido ao fornecimento eficiente de energia elétrica, meios de 

transporte adequado para o escoamento da produção e por ser, na época, o 

principal centro político e comercial do país (SAPATOSITE, 2014).  

De acordo com Carvalho Neto (2005) a partir de meados do século 

XX, o setor calçadista se tornou um dos mais importantes do mundo, devido a 

grande variedade de fornecedores, maquinas e insumos.  

Carvalho Neto (2005) destaca três movimentos que marcaram o 

setor de calçados nos últimos trinta anos: “a interiorização da produção, a 

descentralização regional e, mais recentemente, a intensificação de formas de 

terceirização do processo produtivo”.  
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Gráfico 1 - Faturamento da indústria calçadista exportadora                                   
brasileira (2003 a 2013) 

 

     Fonte - MICT/SECEX apud SINDIFRANCA 

A média do faturamento anual da produção de calçados, no Brasil, 

nos últimos dez anos (2003 á 2013) ficou em 1.723,1 milhões de dólares,  

conforme ilustra o gráfico 1, acima.  
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Grafico 2 - Exportações de pares da industria calçadista brasileira  
(2003 a 2013) 

 

     Fonte - Fonte: MICT/SECEX apud SINDIFRANCA 

 
As exportações brasileira de calçados nos últimos dez anos (2003 

a 2013) tiveram uma média anual de 172,9 milhões de p. No gráfico 2 é 

possível observar o movimento das exportações no período analisado.  

 
 

4.1   A HISTÓRIA DA INDÚSTRIA CALÇADISTA EM FRANCA  

 

A indústria de calçados de Franca surgiu no século XIX, 

impulsionadas pelo conjunto de fatores estratégicos, como: a presença de 

atividade criatória, a indústria de curtumes, a chegada da ferrovia e a expansão 

da cafeicultura (NAVARRO, 1999 apud CARVALHO NETO, 2005). Devido a 

localização geográfica, "viajantes” (tropeiros) usavam Franca como ponto de 

descanso em suas rotas, e durante o tempo livre faziam reparos em arreios, 

botas, sapatos e outros artefatos de couro (RUWER, 2011). 

Através da obra: "Investigação sobre a natureza e as causas da 

riqueza das nações" de Smith (1984), é possível entender o sucesso do 

surgimento das indústrias de calçados de Franca. A região que possuía 

recursos abundantes e mão - de - obra criativa, conseguiu-se especializar na 
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produção de calçados e realizar trocas nacionais e internacionais, amparadas 

pela vantagem absoluta dos baixos custos de produção.  

A pecuária, abundante na região de Franca foi significante para o 

desenvolvimento do município e para manufatura de calçados pois possibilitou 

matéria – prima para a produção de couros e para fabricação artesanal de 

chinelos e sapatos, além de possui um parque fabril de calçados integrado, 

possibilitando uma complementariedade através da fabricação de seus 

insumos como: borracha, couro e peles (BADESP, 1975). 

Reis (1994) destaca dois fatores principais que permitiram a 

implantação e o desenvolvimento da indústria calçadista de franca. Primeiro, a 

mão de obra Italiana, que  possuía uma técnica apurada na produção de 

calçados. O segundo fator foi á matéria-prima (couro) abundante na região.  

De acordo com Almeida e Rosa (2004), em 1850, a cidade de 

Franca possuía 17 oficiais de sapateiro, chegando ao número de 32 em 1865. 

O primeiro curtume surgiu em 1855, chamado "Cubatão".  Em 1910, haviam 18 

fábricas de calçados e em 1921 surgiu a primeira empresa com um processo 

de produção mecanizado, seu nome era "Jaguar" e os equipamentos foram 

importados da Alemanha.   

A partir da modernização dos meios de produção, surgiram na 

década de 30 e 40 outras empresas, impulsionadas pelo capital internacional 

com a mecanização necessária para competir com empresas de São Paulo e 

Rio de Janeiro. Já na década de 60, Franca já produzia 32% de todo calçado 

fabricado no Estado de São Paulo e iniciara a produção de artefatos de 

borracha (ALMEIDA; ROSA, 2004). 

Após a década de 70, o País sofreu inúmeras mudanças 

macroeconômicas que impactaram diretamente o desenvolvimento das 

indústrias de calçados de Franca. 
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[...] “De um lado, o Estado brasileiro passou a exercer um papel 
decisivo no desenvolvimento da indústria nacional de bens 
manufaturados, que dependia da capacidade de consumo dos 
trabalhadores.  O baixo poder aquisitivo da população, resultante da 
corrosão inflacionária do salário mínimo, obrigou o Estado a 
incentivar as exportações de produtos manufaturados para dinamizar 
as indústrias do setor. Por outro lado, em decorrência dessa política, 
as indústrias de calçados se dinamizaram e conquistaram uma fatia 
importante do mercado consumidor dos países capitalistas 
desenvolvidos” [....] (ALMEIDA; ROSA, 2004, p. 51).  

 

Na década de 90, devido a implantação do plano real (1994) a 

moeda nacional se valorizou em relação ao dólar e provocou um declínio nas 

exportações de calçados, momento pelo qual as empresas tiveram suas 

receitas reduzidas e o foco voltou – se para o mercado interno. No decorrer do 

século XX, o setor calçadista de Franca adquiriu toda  estrutura de produção de 

um cluster. Além de fabricar calçados, a cidade conta com produtores de 

insumos, como solados, adesivos, curtumes, maquinas e equipamentos, 

agentes de mercado interno e externo, além de instituições que buscam 

desenvolver o setor, através de inovações e capacitações (CARVALHO NETO, 

2005). 

De acordo com os dados da indústria de calçados de Franca, a 

produção anual de calçados feitos na cidade de Franca pouco evoluiu na 

primeira década do século XXI (BNDES – A indústria calçadista de Franca, 

2000).   

De 2000 á 2013 a produção de pares cresceu 21,5%, enquanto o 

número de funcionários cresceu cerca de 64%, no mesmo período. Isso 

demonstra claramente a contratação de funcionários para setores que não 

estejam ligados diretamente á produção, conforme ilustra o quadro 1. 

 



56 

 

Quadro 1 - Dados da indústria de calçados de Franca 

ANO PRODUÇÃO ANUAL 

DE PARES (MILHÕES) 

 

MÉDIA DE 

FUNCIONÁRIOS 

 

2000 32,5 17.474 

2001 32,5 17.942 

2002 26,0 18.754 

2003 28,6 20.644 

2004 35,5 25.579 

2005 35,3 25.460 

2006 33,8 24.534 

2007 35,0 25.224 

2008 34,8 25.106 

2009 32,2 23.267 

2010 36,0 25.981 

2011 37,2 26.823 

2012 37,8 27.279 

2013 39,5 28.496 

Fonte - Sindifranca (2014) – Resenha estatística. 

 

De acordo com dados do RAIS/CAGED apud Sindifranca é possível 

analisar (gráfico 2) que, a média anual de funcionários empregados na 

produção de calçados de Franca é dependente da evolução anual de produção 

de calçados.  

Outro aspecto importante é a participação da indústria calçadista na 

geração de empregos. Segundo o CAGED, Franca fechou o ano de 2013 com 

um saldo médio de 93.430 empregos formais, sendo que, 28.486 pertenciam a 
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indústria de calçados local. Esse montante represente mais de 30% do volume 

total de empregos.   
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Gráfico 3 - Comparativo da produção anual de pares  x  média de empregos 
em Franca 

 

Fonte - RAIS/CAGED apud SINDIFRANCA Adaptado pelo autor 
 
 

De acordo com o Mapeamento da Cadeia Produtiva Coureiro 

Calçadista de Franca/SP e Região, atualmente existem 461 empresas 

produtoras de calçados em Franca, divididas em micro (212); pequena (195); 

média (54); grande (6); e cerca de 265 empresas prestadoras de serviços para 

a produção de calçados, divididas em micro (234); pequena (27); média (4); 

grande (0), conforme é possível visualizar nos gráficos 3 e 4.  
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Gráfico 4 - Número de empresas de calçados em Franca 
 

  
Fonte - Mapeamento da Cadeia Produtiva Coureiro Calçadista de Franca/SP e 
Região – SINDIFRANCA – NICC estatística, Novembro de 2014 
 
 
Gráfico 5 -  Número de prestadoras de serviço para as empresas de calçados 

de Franca 
 

 
Fonte - Mapeamento da Cadeia Produtiva Coureiro Calçadista de Franca/SP e 
Região – SINDIFRANCA – NICC estatística, Novembro de 2014 
 

O destino da produção de calçados em Franca, historicamente, foi o 

mercado interno, com um “divisor de águas” estabelecido, a partir da criação do 

plano real que fez desvalorizar a taxa de cambio brasileiro em 1993, fazendo 

aumentar a diferença no destino da produção. De acordo com dados do 

MDIC/SECEX, atualmente  a parcela da produção de calçados destinados ao 



60 

 

exterior é mínima (cerca de 2,8%) em relação ao total, conforme é possível 

evidenciar no gráfico 5.  

Gráfico 6 - Comparativo do destino da produção de calçados de Franca (em          

milhões de pares) 

Fonte - MDIC/SECEX apud SINDIFRANCA Adaptado pelo autor 

 

A inexperiência em mercados externos (decorrente da exportação 

por intermédio de agentes e com marcas de terceiros), a falta de domínio de 

idiomas estrangeiros, a inexistência de um planejamento estratégico, o cambio 

desfavorável e o alto custo Brasil, além da dependência de um só comprador, 

são fatores apontados por Machado Neto (2006) como determinantes para a 

não internacionalização das empresas calçadistas de Franca.  

Com isso, se torna necessário utilizar a técnica de prospecção de 

cenários para possibilitar as empresas calçadistas de Franca aumentar os seus 

níveis de exportações, a partir de um planejamento estratégico consistente.  
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4.2  A INDÚSTRIA CALÇADISTA EXPORTADORA DE FRANCA  

 

Em 1970, foram iniciadas as exportações e criado a INFAPEC, 

Cooperativa para exportação, formada pelas empresas: Agabê, Pestalozzi, 

Sândalo e Terra. Em 1980 as exportações atingiram uma média de 35% da 

produção, permanecendo assim até 1994, ano em que as exportações de 

sapatos, assim como outros vários produtos, diminuíram consideravelmente, 

“devido ao impacto negativo da defasagem cambial” (A indústria de calçados 

de Franca – BNDES).  

Através de incentivos e políticas adotadas pelo governo 

juntamente com a fraca demanda doméstica nas décadas de 60, 70 e 80, as 

empresas de calçados brasileiras, elevaram seus níveis de exportações 

(CARVALHO NETO, 2005), e foi neste período que a empresa SAMELO, 

começou a exportar calçados para os Estado Unidos, juntamente com 

empresas calçadistas do Rio Grande do Sul e São Paulo (MOTTA, 2004 apud 

DORO 2012).  

A comercialização internacional de calçados rendeu para Franca 

um aumento de vendas, consequentemente elevou - se a produtividade, 

gerando mais empregos e renda e uma constante modernização dos fatores 

tecnológicos de produção para obter competitividade. 

Para Ricardo (1984), se um país possui vantagem comparativa de 

um determinado produto em relação a outro país, através de menores custos 

relativos e maior produtividade de sua mão-de-obra, este, deve procurar 

exportar para países que possuem menor vantagem comparativa e importar 

outros produtos que não seja vantajoso ser produzido em seu país. A partir da 

Teoria das "Vantagem Comparativa", podemos entender o sucesso imediato 

das exportações de calçados brasileiros, principalmente destinados aos 

Estados Unidos.  

As exportações de calçados de Franca, tiveram ao longo da história 

um comportamento irregular, ocasionados por dois motivos. O primeiro motivo 

é a exportação ser considerada um complemento da demanda interna, ou seja, 

a exportação só é utilizada quando o mercado interno está desfavorável. O 
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segundo motivo é a política cambial, que impulsiona as exportações quando 

está favorável e, quando a moeda interna esta valorizada, as exportações 

diminuem. (GARCIA, 1996 apud ALMEIDA; ROSA, 2004). 

De acordo com ALMEIDA e ROSA (2004), a consolidação das 

exportações de calçados de Franca, se deu na década de 70, impulsionadas 

pelo processo de urbanização e industrialização, vividos no País. As 

exportações deste período aumentaram o volume de produção, bem como as 

unidades produtivas, gerando novos postos de empregos á região.  

Em 1994, as empresas calçadistas exportadoras  de Franca, assim 

como várias outras brasileiras, enfrentaram forte turbulência, devido a política 

econômica nacional e a desvalorização do dólar frente ao real, após a 

implantação do plano real (BRAGA, 2000).  

As exportações de calçados de Franca só foram possíveis graças á 

presença de escritórios de exportações na cidade, que são responsáveis pelos 

pedidos do exterior e repasses aos produtores (ALMEIDA; ROSA, 2004) 

Entretanto, Reis (1994) alerta que os agentes de exportação, não só 

foram responsáveis pela promoção das exportações, como criaram um vinculo 

destas empresas com os escritórios de exportação, o que gerou uma  

dependência para o escoamento  da produção para o exterior.  

Atualmente, a estimativa da produção de calçados de Franca para 

2014 é de 38,1 milhões de pares, sendo 95,2% destinado ao mercado interno e 

4,8% ao mercado externo (MDIC/SECEX, 2014). 

Portanto, para que as empresas calçadistas de Franca, exportem de 

maneira segura e constante e  assim, mantenham  ou aumentem seu quadro 

de funcionários, gerando renda e desenvolvimento para a região, é necessário 

que estas se preparem, com antecedência, através do planejamento 

estratégico, para enfrentar as turbulências provocadas pelas incertezas do  

futuro, que possam vir á atrapalhar o andamento dos seus negócios. 
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5  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho foi escrito a partir de uma pesquisa exploratória, com o 

objetivo de familiarizar o objeto de estudo e torná-lo mais explícito. Gil (2007) 

diz que pesquisas exploratórias consideram vários aspectos relacionados ao 

fato estudado, como: levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas da 

área estudada e exemplos como forma de compreensão.  

Esse trabalho também possui uma pesquisa bibliográfica para 

fundamentar a temática proposta. A finalidade da pesquisa bibliográfica é 

colocar o pesquisador em contato com o que já se produziu e registrou a 

respeito do seu tema de pesquisa (PÁDUA, 2004).  

Para compor o referencial teórico do trabalho, foram consultadas as 

seguintes fontes: livros, artigos nacionais e internacionais, dissertações, teses 

e revistas de diferentes meios: SCIELO, UNI-FACEF, USP, FGV.  

Essa dissertação é considerada quantitativa e qualitativa, pois em 

sua parte prática, os respondentes atribuíram notas de acordo com as opiniões 

subjetivas.  

Esse trabalho pode ser usado uma ferramenta, que fornece ao 

planejamento pessoal ou empresarial uma visão de longo prazo, através de 

cenários futuros acerca do objeto estudado.  

Para Marcial e Grumbach (2006), os cenários dão maior ênfase ao 

aspecto qualitativo, pois, como o horizonte temporal é longo, as variáveis 

quantitativas perdem valor, devido á incerteza implícita, portanto para uma 

elaboração precisa de cenários é necessário se basear em variáveis 

qualitativas.   

Para a construção dos cenários, nesta dissertação, foi utilizada a 

metodologia proposta por Blanning e Reinig (1998), a qual consiste em levantar 

eventos futuros com o auxílio da técnica Delphi. Posteriormente, o método de 

Impactos Cruzados de Marcial e Grumbach (2002), complementado pela 

técnica Delphi, foi usado para encontrar as forças motrizes do sistema. 

A prospecção de cenários tem como objeto de estudo as empresas 

calçadistas exportadoras, instaladas na cidade de Franca. Essas empresas são 
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responsáveis por fomentar o desenvolvimento local, através da geração de 

renda, empregos, receitas públicas e entrada de divisas. Portanto, visualizar o 

futuro através de cenários alternativos, se torna importante para o 

planejamento estratégico dessas empresas, de forma que, reduzam as 

incertezas e expandam seus negócios de forma sustentável.  

Nesta dissertação as informações e considerações  são 

direcionadas as empresas exportadoras da cidade de Franca/SP, por ser um 

setor empresarial que, historicamente, colabora com o desenvolvimento 

econômico e social da região. A ideia é que estas empresas utilizem os 

cenários futuros levantados, para um horizonte temporal de cinco anos, como 

uma ferramenta que permita maior segurança no planejamento estratégico e 

nas tomadas de decisões.  

 

5.1 MÉTODO DELPHI  

 

 “A expressão Delphi (ou Delfos) se inspira no oráculo de Delfos, na 

Grécia antiga, dedicado a Apolo (BETHLEM, 1998, p.170). 

O Método Delphi, como ferramenta de prospecção de cenários, foi 

desenvolvido pela RAND Corporation na década de 50. É uma técnica que 

busca consenso de opiniões de um grupo de especialistas e outros, acerca de 

eventos futuros (MARCIAL; GRUMBACH, 2006). No intervalo de cada rodada 

das entrevistas, são feitas análises estatísticas das respostas e o resultado é 

compilado em novos questionários que, por sua vez, são novamente 

distribuídos ao grupo, para que se busque uma convergência nas opiniões 

(KAYO; SECURATO, 1997). 

Técnica ou método Delphi tem como objetivo convergir as opiniões 

de um determinado grupo de pessoas que podem ser, ou não, especialistas do 

assunto estudado. Num primeiro momento, um questionário é entregue aos 

especialistas, para que emitam suas opiniões acerca do assunto e a partir das 

respostas, o coordenador elabora um relatório contendo um conjunto das 

respostas. No segundo momento o coordenador envia o relatório da primeira 
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fase, para que os especialistas emitam suas opiniões de concordância ou 

discordância a respeito do conteúdo. Após a convergência de opiniões, o 

coordenador formula um relatório final sobre o desenvolvimento futuro da 

problemática em questão (ANGELONI; MUSSI, 2008).                         

[...] “O método Delphi consulta um grupo de especialistas a respeito 
de eventos futuros através de um questionário, que é repassado 
continuadas vezes até que seja obtida uma convergência das 
respostas, um consenso, que representa uma consolidação do 
julgamento intuitivo do grupo” [...] (WRIGTH, GIOVINAZZO, 2000, 
p.1). 

No grupo de especialistas, é relevante que seja composto por 

pessoas que tenham capacidade de imaginar  e avaliar situações futuras, que 

possam impactar no objeto de estudo estudado. Todos os participantes são 

anônimos, isso evita que a opinião de um especialista influencie a de outro. Só 

o coordenador conhece os participantes e é o responsável por manter a não 

comunicação durante a realização do método (BETHLEM, 1998). 

Bethlem (1998) também ressalta que o número de “entrevistas” aos 

especialistas depende da disponibilidade dos participantes, custos e da 

convergência das opiniões e número de participantes pode variar de acordo 

com o complexidade do problema. 

 

5.2  MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS  

 

Para complementar a prospecção de cenários nesta dissertação foi  

utilizado o método de Impactos Cruzados descrito por Marcial e Grumbach 

(2006), que serve para analisar as relações de motricidade e de dependência 

entre os eventos.  

O objetivo dos Impactos Cruzados é levantar as “forças motrizes” do 

sistema, ou seja, aqueles eventos que, se virem a ocorrer, irão impactar a 

ocorrência dos demais. São eventos que, por sua natureza, deverão ser objeto 

de especial atenção, por ocasião do planejamento estratégico das empresas do 

setor (MARCIAL; GRUMBACH, 2006).  
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A matriz de impactos cruzados determina a interdependência de 

todos os eventos levantados no contexto do problema. O grau de motricidade 

(o quanto um evento pode influenciar os demais) e o grau de dependência (o 

quanto um evento pode ser influenciado pelos demais) é avaliado, geralmente, 

em uma escala de 0 á 10, por um grupo de peritos especialistas, a partir da 

aplicação da técnica Delphi. (MARCIAL; GRUMBACH, 2006)  

A utilização do método de impactos cruzados, na elaboração dos 

cenários, conta com programas que servem como suporte para a montagem da 

matriz (CRISTO, 2003). 

 

5.3  ELABORAÇÃO PRÁTICA DOS CENÁRIOS 

 

Neste trabalho, os cenários foram elaborados a partir da  

metodologia proposta por Blanning e Reinig (1998), que consiste em levantar 

eventos portadores de futuro, através da convergência de opiniões e 

posteriormente, complementada pela Matriz de Impactos Cruzados de Marcial 

e Grumbach  (2002), que consistem em encontrar as forças motrizes do 

sistema. Portanto, a parte prática desta dissertação está dividida em três 

partes.  

Na primeira, um grupo de pessoas, podendo ou não ser 

especialistas do objeto de estudo, mas que tenham o conhecimento da técnica 

(Delphi) ou ao menos boa visão de futuro, são entrevistadas com o objetivo de 

sugerir até cinco eventos que possam impactar as empresas calçadistas 

exportadoras de Franca, no horizonte traçado (2015-2019). Após a resposta, as 

opiniões foram compiladas para selecionar cerca de vinte eventos. 

 Na segunda parte, os eventos foram enviados para o grupo de 

pessoas, da etapa anterior, para que atribuíssem notas de 0 á 10,  de acordo 

com as opiniões pessoas,  sobre a probabilidade e favorabilidade de cada 

evento á vir ocorrer, no período estabelecido. As respostas foram convergidas, 

através de uma média, para chegar num consenso sobre  o grau de 

probabilidade e favorabilidade de cada evento.  
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Na terceira parte, os eventos e suas probabilidades/favorabilidade  

foram reenviados ao grupo de pessoas para que atribuíssem notas de 0 á 10, 

sobre o grau de influência que cada evento possui sobre os demais. As notas 

dos participantes que divergiram da média, foram reavaliadas, de acordo com o 

método Delphi. 

O grupo de peritos durante a prospecção dos cenários pode sofrer  

mudanças, não é necessário que permanecem as mesmas pessoas durante as 

etapas e não há um número mínimo participantes, o objetivo é que se tenha 

uma convergência das opiniões.  

Após percorrer as três etapas foi possível identificar quais são as 

forças motrizes do sistema, ou seja aqueles eventos que devem ter maior 

atenção, devido ao seu alto grau de influência sobre os demais.  

Almeida, Onusic, Machado Neto (2005) sugerem  que sejam 

prospectados, no mínimo, três cenários: otimista, pessimista e realista. Os 

eventos classificados com alta favorabilidade e alta probabilidade, fazem parte 

do cenário otimista. Os eventos com baixa favorabilidade e alta probabilidade 

pertencem ao cenário pessimista. Os eventos com maior probabilidade de 

ocorrer, favoráveis ou não compõem o cenários realista.   

Após selecionar os eventos dentro de cada cenário, foram feitas 

conclusões, para que se tenha uma visão clara do que as empresas 

exportadoras calçadistas de Franca, poderão encontrar nos próximos cinco 

anos.  
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6 - RESULTADOS  

 

O objetivo geral deste trabalho foi prospectar cenários para a 

indústria calçadista exportadora de Franca para os próximos cinco anos (2015 

á 2019). Abaixo está descrito o passo-a-passo da prospecção dos cenários.  

 

6.1  OS EVENTOS  

 

Na primeira etapa da pesquisa, foram enviados setenta formulários, 

via e-mail, para as empresas calçadistas exportadoras de Franca, obtendo a 

colaboração e resposta de quatro empresas. Também, foram enviados 

questionários a professores do Centro Universitário de Franca e discentes do 

programa de mestrado. Foram obtidas nove respostas positivas.  

O grupo montado para a primeira etapa da prospecção de cenários 

foi composto por treze (13) representantes:  todos do sexo masculino, de 

quatro empresas fabricantes de calçados em Franca, de grande porte, e que, 

atualmente, exportam; quatro professores titulares do Centro Universitário de 

Franca (Uni-FACEF), dentre eles, dois mestres e dois doutores, com faixa 

etária de trinta á sessenta anos, todos do sexo masculino; quatro discentes no 

programa de mestrado, em desenvolvimento regional, ingressantes em 2014, 

com faixa etária de vinte e cinco á sessenta anos, sendo três do sexo 

masculino e um do sexo feminino; um administrador, com titulação de mestre e 

especialista na técnica de prospecção de cenários.  

De acordo com a metodologia proposta por Blanning e Rainning 

(1998), inicialmente foram levantadas variáveis passíveis de ocorrer (disponível 

no apêndice A) no horizonte temporal escolhido (2015 a 2019) e que possam 

impactar, de alguma forma, o objetivo de estudo em questão.  

Foram recebidos oitenta eventos e, com o auxilio da técnica Delphi, 

foram definidos os vinte eventos, a seguir relacionados, para serem utilizados 

na prospecção dos cenários:  

 

Evento 1 – Redução na demanda norte americana por calçados – Além da 

concorrência Chinesa, uma possível diminuição na oferta de crédito para os 
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americanos, através da elevação da taxa básica de juros, pode influenciar uma 

diminuição na importação de calçados brasileiros. 

 

Evento 2 – Novos programas de incentivos para projetos e feiras no 

exterior – Programas que impulsionam a exposição da marca e promovem 

parcerias com Países compradores em potencial, semelhantes ao programa 

“Brazilian Footwear”, que tem como objetivo consolidar novos mercados e 

promover a marca Brasil, associando-a a valores como qualidade, confiança, 

inovação, contemporaneidade e agilidade. É um programa realizado entre a 

Abicalçados e a Agência de Promoção às Exportações e Investimentos (Apex-

Brasil).  

 

Evento 3 – Criação de um programa de exportação em Franca – 

Programa semelhante ao “EXPORTA-RS”, que tem por objetivo 

incrementar a participação das empresas gaúchas no comércio 

internacional, através de diversos programas e ações a serem 

desenvolvidos em parceria com as entidades gaúchas que buscam o 

mesmo propósito. Esse programa  amplia a competitividade dos setores que 

integram a matriz produtiva gaúcha, capacitando-os para a inserção 

internacional, com ênfase no desenvolvimento de estratégia exportadora e 

prospecção de mercados. 
 

 

  

Evento 4 – Novos investimentos em tecnologia – Com a  exigência do 

consumidor e o aumento da concorrência internacional na oferta de calçados, 

as empresas calçadistas exportadoras necessitam  investir  em pesquisas e 

desenvolvimento de novos design de produtos, novos processos produtivos e 

estratégias que sejam capazes de fornecer competitividade internacional. “O 

novo ambiente competitivo exigiu das empresas a capacidade de adotar 

estratégias tecnológicas com o objetivo de ampliarem suas capacidades 

tecnológicas”  (AZEVEDO e FRANCISCHINI, 2003). 

 



70 

 

Evento 5 – Redução da alíquota do ICMS em até 2 pontos percentuais – 

De acordo com o Decreto n.º 57996/2012, a alíquota de ICMS (Imposto sobre 

circulação de mercadorias e serviços)  que antes era de 18% e, 

posteriormente, 12% foi reajustada para 7%. Isso fez as indústrias de calçados, 

componentes e distribuidores do Estado de São Paulo, se tornarem mais 

competitivas frente á outros Estados, que chegam á ter uma alíquota de 3%. 

 

Evento 6 – Melhoria na qualificação do empresário calçadista exportador 

francano – De acordo com Machado Neto (2006) há uma relação entre o porte 

da empresa e a formação acadêmica do seu diretor, ou seja, geralmente o 

diretor de uma empresa de grande porte possui melhor formação acadêmica, 

enquanto o dirigente de uma empresa de pequeno porte possui pouca ou 

nenhuma formação acadêmica. O domínio de idiomas, pelos dirigentes, 

também foi apontado, por Machado Neto (2006), como um fator determinante 

entre as empresas calçadistas que exportam.  

 

Evento 7 - Centro de Distribuição Chinês no Brasil – De acordo com 

notícias veiculadas na mídia, um centro de distribuição Chinês pode ser 

instalado no Sul, gerando maior concorrência na oferta interna por calçados. 

 

Evento 8 – Melhoria na infraestrutura logística do setor calçadista 

exportador – Expansão de ferrovias, permitindo a redução de custos e maior 

rapidez na entrega de carga até o porto. 

Evento 9  – Nova legislação com redução da carga de horário de trabalho 

– Com pressões sindicais cada vez mais exigentes, além do aumento salarial, 

podem haver mudanças, através de projetos de leis, reduzindo, assim, a 

jornada de trabalho nas indústrias de calçados. 

 

Evento 10 – Aumento de novas bancas de pesponto – Com a alta demanda 

por sapatos, a terceirização de etapas no processo produtivo de calçados tem 

se tornado uma alternativa no setor (CORSI E OUTROS, 2013).  
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Evento 11 - Mudança de Governo - Com uma possível mudança de governo, 

pode-se, também, mudar a política cambial, tributária e de incentivos ao setor 

exportador de calçados.   

Evento  12 - Redução da taxa de juros (Selic) em até 2% – Com a atual taxa 

de inflação (medida pelo IPCA) dentro da meta e a produtividade em tendência 

de baixa (medida pelo PIB), o crédito poderá ser utilizado para estimular a 

economia e, com isso, a taxa básica de juros (Selic) deverá ser reduzida até o 

percentual que não promova mais inflação.  

Evento 13 - Aumento no preço do couro nacional, em até 20%, no período 

analisado – De acordo com notícias veiculadas em Jornais como: “O Globo” e 

“Folha de São Paulo”, em 2014 as exportações de couro para países 

produtores de calçados cresceram consideravelmente, gerando, no médio 

prazo, inflação no preço do couro, elevando os custos de produção do calçado 

brasileiro.  

 Evento 14 - Crise econômica na Argentina – Segundo a ABICALÇADOS, a 

Argentina é o segundo maior importador de calçados brasileiros entretanto, o 

atual governo argentino adotou políticas protecionistas para impulsionar a 

indústria local, que impedem a importação de produtos internacionais, fazendo 

diminuir a exportação de calçados brasileiros para o país vizinho.  

Evento 15 - Diversificação da economia local – Historicamente, Franca teve 

sua economia voltada para a produção de calçados mas, recentemente, além 

do setor de serviços, que cresceu substancialmente, novas indústrias de 

seguimentos diferentes surgiram gerando mais renda e poder de compra ao 

consumidor.  

Evento 16 – Elevação do dólar acima dos R$ 2,50 no período – Com a 

redução dos estímulos promovidos pelo FED, pode haver uma diminuição na 

oferta de dólares no mercado nacional, elevando a taxa de câmbio.   

Evento 17 -  Crescimento da indústria de lingerie em Franca – O número de 

indústria no setor de lingeries instaladas na cidade de Franca tem crescido 

exponencialmente. Sabendo que, este tipo de produção não é necessária a 
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utilização de mão de obra especializada, gera–se uma concorrência com a 

indústrias de calçados, elevando os salários.  

Evento 18 - Alteração no processo de sucessão nas empresas calçadistas 

de Franca – Antigamente a sucessão das empresas eram estabelecidas, 

principalmente,  a partir da hierarquia familiar, hoje, nos grandes centros, a 

sucessão empresarial dá-se a partir do currículo profissional.  

Evento 19 – Substituição dos moldes de sapatos por impressões  3D no 

processo de produção – Impressão 3D, também conhecida como 

prototipagem rápida, é uma forma de tecnologia de fabricação na qual um 

modelo tridimensional é criado por sucessivas camadas de meteriais.   

Evento 20  - Reconhecimento Internacional do Selo de Procedência da 

Indústria Calçadista de Franca – Franca possui o selo de procedência na 

produção de calçados, obtido em 2013. Segundo levantamento do Sebrae 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o preço pode 

subir até 30% quando o consumidor identifica os benefícios do selo.  

Na segunda parte, também com o auxílio da técnica Delphi, buscou 

– se montar um grupo de peritos, quatro pessoas concordaram em participar, 

sendo: um representante das empresas calçadistas exportadoras de Franca, 

do sexo masculino; Um professor, economista, do Centro Universitário de 

Franca; Um administrador, professor e mestrando do Centro Universitário de 

Franca; Um administrador, conhecedor da técnica de prospecção aplicada 

neste trabalho. Esse grupo avaliou o grau de probabilidade e favorabilidade de 

cada evento (apêndice B). 

Na terceira parte, o mesmo grupo de peritos da segunda parte, 

analisou a Matriz de Impactos Cruzados, com o objetivo de encontrar as forças 

motrizes do sistema, ou seja, aqueles eventos que merecem atenção especial, 

pois influenciam a ocorrência dos demais.  

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabrica%C3%A7%C3%A3o_aditiva&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
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6.2 OS CENÁRIOS: OTIMISTA, REALISTA E PESSIMISTA 

   

Os eventos selecionados foram avaliados, pelo mesmo grupo que os 

levantaram e, como ilustra o quadro 2 abaixo, foram–lhes atribuídos notas, de 0 

a 10, de acordo com a sua probabilidade e favorabilidade de ocorrência. Esse 

processo foi realizado nos meses de julho, agosto e setembro de 2014.  

 

Quadro 2 – Média das notas de Probabilidade e Favorabilidade sobre os 
eventos selecionados. 

  Eventos Prob Fav 

1 Redução na demanda norte americana por calçados  6,1 2,4 

2 Novos programas de incentivos para projetos e feiras no exterior  6,3 7,2 

3 Criação de um programa de exportação em Franca  4,7 6,4 

4 Novos investimentos em tecnologia  5,9 6,8 

5 Redução da alíquota do ICMS em até 2 pontos percentuais  4,8 6,4 

6 Melhoria na qualificação do empresário calçadista exportador francano  5,6 6,3 

7 Centro de Distribuição Chinês no Brasil 6 2,1 

8 Melhoria na infraestrutura logística do setor calçadista exportador  4,3 5,1 

9 Nova legislação com redução da carga de horário de trabalho 4,3 4 

10 Aumento de novas bancas de pesponto  6 5,8 

11 Mudança de Governo   6,8 5,8 

12 Redução da taxa de juros (Selic) em até 2% 4,8 5,6 

13 Aumento no preço do couro nacional, em até 20%, no período analisado  6,5 2,4 

14 Crise econômica na Argentina  8,1 4,1 

15 Diversificação da economia local  6,7 5 

16 Elevação do dólar acima dos R$ 2,50 no período  5,1 6,3 

17 Crescimento da indústria de lingerie em Franca  6,5 4,4 

18 Alteração no processo de sucessão nas empresas calçadistas de Franca  4,6 4,8 

19 Substituição dos moldes de sapatos por impressões  3D no processo de produção 6,4 6,4 

20 Reconhecimento Internacional do Selo de Procedência da Indústria Calçadista de Franca  7,2 7,6 

Fonte – Elaborado pelo autor com base nos dados levantados.  

 

Após plotar os eventos em um gráfico cartesiano foi possível 

delinear os cenários para a indústria calçadista exportadora de Franca, para 

2015-2019. Conforme observado no gráfico 7, os eventos com alta 

probabilidade de ocorrência e alta favorabilidade compõe o cenário otimista.              

O cenário realista é composto pelos eventos com alta probabilidade de 

ocorrência e com alta ou baixa favorabilidade. Já os eventos com alta 
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probabilidade de ocorrência, mas com baixa favorabilidade, compõem o 

cenário pessimista. 

 

Gráfico 7 – Cenários para a indústria calçadista de Franca 

 

Fonte – Elaborada pelo autor de acordo com informações levantadas 

 

Cenário Otimista: Os eventos que compõem este cenário são: 

evento dois (2): “Novos programas de incentivos para projetos e feiras no 

exterior”; Evento quatro (4): “Novos investimentos em tecnologia”; Evento seis 

(6): “Melhoria na qualificação do empresário calçadista exportador francano”; 

Evento dez (10): “Aumento de novas bancas de pesponto”; Evento onze (11): 

“Mudança de Governo”; Evento dezesseis (16): “Elevação do dólar acima dos 

R$ 2,50 no período”; Evento dezenove (19): “Substituição dos moldes de 

sapatos por impressões 3D no processo de produção”; Evento vinte (20): 

“Reconhecimento internacional do selo de procedência da indústria calçadista 

de Franca”. 

Os eventos: dois (Novos programas de incentivos para projetos e 

feiras no exterior), quatro (Novos investimentos em tecnologia), seis (Melhoria 

 

OTIMISTA 

REALISTA 

PESSIMISTA

AAAA 
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na qualificação do empresário calçadista exportador francano) e dezenove 

(Substituição dos moldes de sapatos por impressões 3D no processo de 

produção) são eventos que dependem das decisões internas, ou seja, cabe as 

empresas planejarem, executarem e se adequarem as novas evoluções e 

oportunidades que o setor irá oferecer.   

Os eventos: dez (Aumento de novas bancas de pesponto), onze 

(Mudança de Governo), dezesseis (Elevação do dólar acima dos R$ 2,50 no 

período) e vinte (Reconhecimento Internacional do Selo de Procedência da 

Indústria Calçadista de Franca) são de aspecto macroeconômico, ou seja, 

somente o planejamento e execução interna não são suficientes. É necessário 

um monitoramento externo mais intenso para que, assim, as firmas se 

adequem e tirem vantagem com a ocorrência destes eventos.  

Portanto, diante o cenário otimista, a indústria de calçados calçadista 

exportadora de Franca poderá vira a se beneficiar com eventos micro e 

macroeconômicos os quais trarão novas ou melhores vantagens para o setor.  

Cenário realista: este cenário é composto pelos seguintes eventos: 

onze (11): “Mudança de Governo”; Quatorze (14): “Crise econômica na 

Argentina”; quinze (15): “Diversificação da economia local”; Dezessete (17): 

“Crescimento da indústria de lingerie em Franca”; Vinte (20): “Reconhecimento 

Internacional do Selo de Procedência da Indústria Calçadista de Franca”. 

Todos os eventos deste cenário requerem um monitoramento 

preciso, pois possuem uma grande probabilidade de ocorrência e, de alguma 

forma, irão impactar os negócios do setor calçadista exportador de Franca.  

Estes eventos são considerados favoráveis ou desfavoráveis, 

entretanto cabe ás empresas se planejarem, de forma que consigam alguma 

vantagem sobre a ocorrência dos eventos favoráveis neste cenário, como: a 

diversificação da economia local e o reconhecimento internacional do selo de 

procedência da indústria calçadista exportadora de Franca. Também, cabe as 

empresas, planejarem-se de forma defensiva diante a ocorrência dos eventos 

desfavoráveis neste cenário: mudança de governo, crescimento da indústria de 

lingerie em Franca e crise econômica na Argentina.  

Cenário pessimista: os eventos que compõe este cenário são: 

evento um (1): “Redução na demanda norte americana por calçados”; evento 
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sete (7): “Centro de distribuição Chinês no Brasil”; evento treze (13): “Aumento 

no preço do couro nacional, em até 20%, no período analisado”. 

O evento um (1), pode fazer com que diminua as receitas das 

empresas calçadistas exportadoras de Franca, já que a maior parte da 

exportação de pares é destinada ao mercado norte americano. Isso pode 

acarretar em demissões, queda na produção e diminuição da arrecadação 

tributária do município.  

Diante a ocorrência do evento sete (7), as empresas fabricantes e 

exportadoras de calçados de Franca sofrerão com o aumento da concorrência 

interna, em razão do provável aumento no volume de calçados importados.  

O evento treze (13) aparece diante do desencadeamento do evento 

sete (7), ou seja, por conta de um aumento da concorrência interna, o preço do 

couro nacional (principal insumo na fabricação de calçados) se elevará.  

É importante que a indústria calçadista exportadora se antecipe e 

consiga obter alternativas que as façam sobressair sobre os concorrentes 

durante a ocorrência deste cenário.  

Os eventos: três (3): “Criação de um programa de exportação em 

Franca”; Cinco (5): “Redução da alíquota do ICMS em até 2 pontos 

percentuais”; Oito (8): “Melhoria na infraestrutura logística do setor calçadista 

exportador”; Nove (9): “Nova legislação com redução da carga de horário de 

trabalho”; Doze (12): “Redução da taxa de juros (Selic) em até 2%”; Dezoito 

(18): “Alteração no processo de sucessão nas empresas calçadistas de 

Franca”, apesar de serem considerados impactantes nas empresas calçadistas 

exportadoras de Franca, não foram considerados com alta probabilidade de 

ocorrência, portanto não fazem parte de nenhum cenário, sendo necessário 

somente o seu monitoramento isolado.  
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6.3  MOTRICIDADE E DEPENDÊNCIA  

 

Após o levantamento dos cenários, os eventos foram novamente 

avalizados com o objetivo de encontrar as forças motrizes do sistema, ou seja, 

aqueles eventos que as organizações deverão se atentar caso ocorram.  

Foram consultados 04 peritos, os mesmos que avaliaram a 

probabilidade x favorabilidade e, a partir das notas atribuídas, foi possível obter 

as médias de motricidade e dependência de cada evento. 

 A tabela abaixo Ilustra a média de notas que cada evento obteve, 

de acordo com a sua motricidade x dependência, ou seja, o quanto um evento 

é capaz de influenciar os demais e o quanto ele pode ser influenciado.  

 

Quadro 3 – Média de notas da Matriz de Impactos Cruzados  

Evento 
Prob.

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Dep. 

1 61,1%   2,3 1 3 3,5 4 2,3 4 2,5 3,5 6,5 2 3 5 4,3 4,8 2 0,5 1,8 4 3,1 

2 63,3% 4,8   2,3 1,8 3 4,3 1,3 1,8 2,3 3,3 2,5 1,5 6,8 5,8 3,8 5,3 4,5 2,8 1 2 3,1 

3 46,6% 3 3,5   5,8 3,3 4 5,3 4 5 2 1,8 5,3 3 4,8 4,8 2,5 4 3,3 3,8 3 3,8 

4 58,8% 3 2,5 2,3   3,3 4,3 2 3,8 2,8 5,5 2,5 3,8 3,8 5,3 4,5 4,8 5 2,3 4 3 3,6 

5 47,7% 3,5 3,3 6,3 5,5   3,8 2 8 2,3 2,5 3 2,5 4,3 5,5 4 3,3 4,3 3,5 3,8 1,5 3,8 

6 55,5% 7,8 6,3 4,3 6,3 4,8   2,8 4 5,3 7,5 7 3,3 2,8 6,8 8,3 5,5 2,8 3,3 3,8 4 4,9 

7 60,0% 0,5 1,5 3 2 0 1   1 4,5 0,5 0,8 4 0,5 1,8 1,3 1,5 1,3 0 1,5 0,8 1,5 

8 43,3% 5,5 5 6,3 7,5 6,8 4,3 3,5   2,5 3,8 5 2,5 4,8 6,3 5 5,3 4 3,5 4,8 3,8 4,7 

9 43,3% 2,3 3,3 3,8 3,3 3,3 4,5 4,5 3,3   3 4 7,3 2,5 4 4,5 3,3 1,3 4,3 3,8 3,8 3,7 

10 60,0% 6,5 4,8 3,3 6,3 3,3 7,3 2,3 4,3 3,3   6,8 2,8 1,5 7 6,3 6 3,5 4 2 3 4,3 

11 68,8% 7,5 4,3 3,5 4 4 7,3 2,3 5 3,5 4,5   2,5 2,3 7,8 6,8 6,8 3 2,5 2,3 6 4,3 

12 47,7% 2 2 3 1,8 2,8 2,8 4,3 2 4 2,8 2,8   3 2,3 3,5 3 3,5 3,5 2 2,3 2,8 

13 64,6% 2 5,3 2,8 3,3 2 2,5 1,3 1,8 2,5 1,5 2 6,5   4,5 3,3 3,8 2,3 0,5 2,3 3 2,8 

14 80,8% 7 4,3 4,8 6,8 4,8 7,5 2,5 6 2,5 6,8 6,5 4,5 6   6 7 3,8 4 4,8 6,8 5,3 

15 66,6% 6,3 4,3 4 7,5 4,5 8,5 2 6 6,3 7 7 4,5 2,8 6,5   6,8 5 3,8 4,5 6,3 5,4 

16 51,1% 6,3 4,5 5 3 3 8 2,5 3,5 5,8 6,5 6 3,8 2,8 6,5 7,5   2,3 2,3 3,5 7 4,6 

17 65,0% 2,8 3 4,3 2,8 3,3 5,5 2 4,3 3,3 3,8 3,3 4,5 3 4,8 5 5,3   2,8 1,8 4 3,7 

18 46,6% 2,3 3 2,5 2,8 3 5,3 2,3 3,5 5 3 2,3 4,8 2,8 4 5 4,8 2,5   1,5 2,8 3,4 

19 
63,3% 3,3 1 3,5 3 2,8 2,3 3 3,3 4,8 3,3 1,8 2,8 1,8 3,3 4,3 4 3 1,5   2 2,8 

20 71,6% 6 3 3,8 4 3,5 6 2,5 4,3 3,5 3,3 7,5 1,8 3,8 8,3 5,8 6 3,8 3,5 3   4,3 

    4,3 3,5 3,6 4,2 3,4 4,9 2,6 3,9 3,8 3,9 4,1 3,7 3,2 5,3 4,9 4,7 3,2 2,7 2,9 3,6   

Fonte – Elaborado pelo autor com base nos questionários.  
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A partir das médias de notas da Matriz de Impactos Cruzados do 

quadro 3, foi possível identificar, no Gráfico 8, quais os eventos considerados 

“Forças Motrizes do Sistema”, ou seja, aqueles que possuem uma alta 

capacidade de influência sobre os demais. Esses eventos estão presentes no 

quadrante 1.  

Os eventos considerados com alta capacidade de influência são: 

doze (12), “Redução da taxa de juros (Selic) em até 2%”; e treze (13), 

“Aumento no preço do couro nacional”, em até 20%, no período analisado”. 

Estes são os eventos considerados as “Forças Motrizes do Sistema”, ou seja, 

aqueles que, se vierem a ocorrer, podem impulsionar o ocorrência dos demais.  

O evento doze (12) possui uma probabilidade de ocorrência baixa 

(48%), por isso não faz parte de nenhum cenário. Atualmente, com o atual 

governo, a taxa básica de juros está crescendo, justificando a baixa 

probabilidade de ocorrência desse evento. Entretanto, é importante ficar atento 

a esse evento, pois a sua ocorrência pode influenciar a ocorrência de outros 

eventos. 

O Evento treze (13), por ser um evento considerado pessimista, 

pode influenciar o desencadeamento de outros eventos, inclusive de eventos 

otimistas, numa tentativa de buscar alternativas econômicas de matérias-

primas.  
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Gráfico 8 – Forças Motrizes do sistema 

 
Fonte – Elaborado pelo autor com base na média de notas da matriz de 
impactos cruzados 
 

Portanto os eventos do quadrante 1 merecem uma atenção especial 

na elaboração do planejamento estratégico das empresas calçadistas 

exportadoras de Franca pois, caso venham a ocorrer, outros eventos poderão 

ocorrer também.  

Os eventos presentes no quadrante dois (2), são considerados “de 

ligação”, ou seja, são eventos com alta probabilidade de influência e alta 

probabilidade de serem influenciados. São eles: evento um (1): “Redução na 

demanda norte americana por calçados”; Evento dois (2): “Novos programas de 

incentivos para projetos e feiras no exterior”; Evento três (3): “Criação de um 

programa de exportação em Franca”; Evento quatro (4): “Novos investimentos 

em tecnologia”; Evento (5): “Redução da alíquota do ICMS em até 2 pontos 

percentuais”; Evento (6): “Melhoria na qualificação do empresário calçadista 

exportador francano”; Evento (8): “Melhoria na infraestrutura logística do setor 

calçadista exportador”; Evento (9): “Nova legislação com redução da carga de 

horário de trabalho”; Evento (10): “Aumento de novas bancas de pesponto”; 

1 2 

3 4 
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Evento (11): “Mudança de Governo”; Evento quatorze (14): “Crise econômica 

na Argentina”; Evento quinze (15): “Diversificação da economia local”; Evento 

dezesseis (16): “Elevação do dólar acima dos R$ 2,50 no período”; Evento 

dezessete (17): “Crescimento da indústria de lingerie em Franca”; Evento vinte 

(20): “Reconhecimento internacional do selo de procedência da indústria 

calçadista de Franca”.  

Os eventos do quadrante três (3) são considerados “autônomos”, ou 

seja, são eventos que não influenciam nem são influenciados por outros 

eventos, apresentando, portanto, baixa motricidade e baixa dependência. São 

eles: evento sete (7): “Centro de distribuição Chinês no Brasil” e o evento 

dezenove (19): “Substituição dos moldes de sapatos por impressões 3D no 

processo de produção”. 

Os eventos do quadrante quatro (4) são considerados “de resultado” 

por apresentarem baixa capacidade de influenciar e alta capacidade de serem 

influenciados.  Neste caso, o único listado é o evento dezoito (18): “Alteração 

no processo de sucessão nas empresas calçadistas de Franca”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta desta prospecção teve como motivação a importância 

histórica das empresas calçadistas na promoção direta e indireta do 

desenvolvimento socioeconômico de Franca–SP e região. Por serem empresas 

consideradas com baixo nível de internacionalização e inseridas em um 

ambiente de negócios cada vez mais competitivo se torna necessário diminuir 

os riscos organizacionais e tomar as melhores decisões a partir de um 

planejamento estratégico bem elaborado.  

O objetivo deste trabalho foi elaborar cenários futuros para a 

indústria calçadista exportadora, tendo como foco as empresas instaladas na 

cidade de Franca, Estado de São Paulo, para o período de 2015 a 2019.  

Inicialmente, nesta dissertação, foram descritos as formas que 

empresas calçadistas exportadoras, instaladas na cidade de Franca, 

contribuem com a promoção do desenvolvimento regional e local e o que deve 

ser feito para que elas continuem contribuindo de forma sustentável. A ideia é 

que essas empresas utilizem os cenários futuros levantados, para um horizonte 

temporal de cinco anos, como uma ferramenta que permita maior segurança no 

planejamento estratégico e nas tomadas de decisões.  

Ter um planejamento estratégico preciso permite que as empresas 

minimizem os riscos ocasionados pelos “breakpoints”, mais conhecidos como 

pontos de ruptura e também pelas incertezas do ambiente de negócios. Para 

isso, foram prospectados três cenários futuros: otimista, realista e pessimista.  

O cenário otimista foi composto por 32% dos eventos levantados, o 

cenário realista teve 12% dos cenários levantados e o cenário pessimista foi 

composto, também, por 12% do total de cenários. Os outros eventos que não 

comporam nenhum dos cenários representam 56%.  

O sistema estudado teve dois (2) eventos considerados como 

“Forças Motrizes”, representando 8% do total, os quais são observados como 

eventos com capacidade de influenciar a ocorrência dos demais. 

 Foi possível perceber que, momentaneamente, há uma tendência 

favorável ao setor calçadista exportador, devido a maior parte dos eventos 

serem considerados como “otimistas” para este setor. Vale destacar que o 
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evento dezesseis (16): “Elevação do dólar acima dos R$ 2,50 no período” está 

ocorrendo no momento e, se mantenha assim, poderá aumentar o faturamento 

das empresas calçadistas exportadoras ou, até mesmo, estimular novas 

empresas a se internacionalizarem.  

Entretanto, não se deve deixar de considerar, na elaboração do 

planejamento estratégico, os outros cenários prospectados. Apesar de ambos 

terem 12% dos eventos levantados, caso venham a ocorrer, podem ser uma 

ameaça para as empresas calçadistas exportadoras, como é o caso do evento 

quatorze (14) – “Crise econômica na Argentina” presente no cenário realista e o 

evento sete (7) – “Centro de distribuição Chinês no Brasil”  presente no cenário 

pessimista.  

 Também, é necessário monitorar, através do setor de inteligência, 

os eventos considerados como forças motrizes do sistema, são eles: evento 

doze (12): “Redução da taxa de juros (Selic) em até 2%” e treze (13): “Aumento 

no preço do couro nacional”, em até 20%, no período analisado” que, se vierem 

a ocorrer, poderão influenciar a ocorrência de outros eventos.  

No caso do evento (12) - “Redução da taxa de juros (Selic) em até 

2%”, a tendência de curto prazo tem se mostrado exatamente ao contrário, isso 

porque a ocorrência deste evento depende da política econômica do atual 

governo que, tem elevado os juros momentaneamente para conter a inflação. 

Mas, diante uma inflação controlada e uma economia enfraquecida, a 

tendência é que os juros diminuam para estimular a demanda por crédito e 

fazer com que a economia volte a crescer.  

Já o evento treze (13) “Aumento no preço do couro nacional”, em até 

20%, no período analisado”, considerado também como Força Motriz do 

Sistema, depende de um aumento da demanda interna por couro nacional para 

promover a sua ocorrência. 

Assim como foi usado neste trabalho, o método de prospecção que 

envolve criar cenários a partir de eventos futuros (BLANNING; REINIG, 1998) 

com o auxílio da Técnica Delphi e finalizado com a Matriz de Impactos 

Cruzados (MARCIAL; GRUMBACH, 2006) pode ser usado, como ferramenta 

de auxílio, no planejamento estratégico de diversos outros setores empresariais 

ou até mesmo no planejamento pessoal dos agentes econômicos.  
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Portanto, pode–se concluir que os objetivos desse trabalho foram 

atingidos, pois foi possível entender qual a importância do setor calçadista 

exportador na contribuição do desenvolvimento regional e local de Franca e 

região, e utilizar os cenários prospectados (otimista, realista e pessimista) a 

partir dos eventos, como uma ferramenta que forneça ao planejamento pessoal 

ou empresarial uma visão de longo prazo, acerca do objeto estudado.  

 

 

LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Durante a elaboração deste trabalho foi encontrada dificuldade em 

montar os grupos de pessoas necessárias para a prospecção dos cenários. Por 

ser uma técnica de pouco conhecimento para as pessoas, exigiu – se muita 

explicação para que os resultados fossem atingidos.  

Por ser uma técnica pouco utilizada nas organizações brasileiras, há 

poucas referencias bibliográficas sobre o assunto “cenário”.  

Após o aprofundamento no assunto, pode – se perceber que a 

prospecção de cenários pode ser utilizada em vários seguimentos 

organizacionais, instituições e, até mesmo, no planejamento individual das 

pessoas.  
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Anexo A 

 

Eventos levantados na primeira parte da pesquisa 

 

  Eventos Frequência 

      

1 Alta do dólar 7 

2 Mudança de governo em 2015 6 

3 Queda da taxa Selic  6 

4 Diversificação da economia regional 3 

5 Inovação na tecnologia de produção (advento das impressoras 3D) 3 

6 Redução oferta de couro 2 

7 Crise econômica da Argentina 2 

8 Redução da carga de horário de trabalho 2 

9 Crescimento da indústria de Lingerie em Franca  2 

10 Reconhecimento Internacional do selo de procedência da indústria calçadista de Franca 2 

11 Aumento da oferta de calçados asiáticos  2 

12 Mudança na política cambial  2 

13 Implantação de um centro de distribuição Chinês no Brasil  2 

14 Queda na procura por calçados pelos Norte Americanos 2 

15 Criação de ferrovias e melhorias no transporte de cargas 2 

16 Diversificação da economia local 2 

17 Novos entrantes concorrentes 2 

18 Novas Bancas de pesponto 2 

19 Ênfase à política de incentivos aduaneiros às exportações 1 

20 Ênfase à educação gestora do empresário brasileiro  1 

21 Visão mais macro dos ambientes internos e externos à empresa, pelo empresário  1 

22 
Maior observação nas políticas fiscais, tributárias do governo, nas esferas cambiais, 
aduaneiras 1 

23  Aumento da competitividade das empresas exportadoras  1 

24 Diminuição da burocracia dos processos de exportação 1 

25 melhorias nas tecnologias do processo de fabricação 1 

26 Economia verde  1 

27 Feira de máquinas e componentes para a indústria calçadista 1 

28 Redução da carga tributária 1 

29 Novos incentivos fiscais 1 

30 Redução do crescimento demográfico. 1 

31 Desvalorização cambial no período 1 

32 Aumento da inflação  1 

33 Fortalecimento de mercados regionais 1 

34 Aumento do sucateamento Fabril  1 

35 Aumento do nível profissional na sucessão das empresas 1 

36 Feira tecnológica  1 
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37 Aumento do dólar em até 20% 1 

38 benefício fiscal: Desoneração da folha de pagamento  1 

39 Manutenção da taxa de juros Selic 1 

40 Queda da taxa Selic em até 5% 1 

41 Aumento na exportação do calçado Chinês 1 

42 Aumento de Investimento em P&D 1 

43 Enfraquecimento ou dissolução da União Europeia 1 

44 Alta expressiva do dólar 1 

45 Aumento do controle sobre qualidade de matéria prima e produtos finais. 1 

46 Feira do setor curtumeiro 1 

47 Aumento de conflitos envolvendo a Rússia 1 

      

  TOTAL 80 
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Apêndice A 

Formulário aplicado no levantamento dos eventos 
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Uni-FACEF  –  Centro Universitário de Franca 

Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Desenvolvimento Regional  

PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EXPORTAÇÃO: Prospecção de 
cenários para as empresas calçadistas exportadoras de Franca,  

para 2015-2019.  

Autor: Sérgio Igor Simões 
Orientador: Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto 

______________________________________________________ 

LEVANTAMENTO DE EVENTOS 

 

O ambiente empresarial tem passado por transformações e adaptações, devido á 
globalização, inovações e incertezas. Para melhor se preparar para o futuro,   tornou – se  
necessário montar estratégias que permitam tomar decisões mais precisas e antecipar 
surpresas. Entretanto, elaborar um planejamento estratégico através da repetição do passado 
tem se tornado insuficiente perante as turbulências que o ambiente organizacional pode sofrer 
no longo prazo.  

A técnica de prospecção de cenários é utilizada como uma ferramenta capaz de 
fornecer á organização várias possibilidades de futuro, assim, se torna  possível elaborar 
estratégias mais precisas, tomar melhores decisões e reduzir as incertezas.  

O presente trabalho tem como objetivo principal a prospecção (elaboração) de 
cenários para as empresas fabricantes de calçados,  exportadoras, instaladas na cidade 
de  Franca, no horizonte temporal de cinco anos (2015-2020). É importante que estas 
empresas se planejem de forma segura, para que assim, se mantenham ou elevem as suas 
contribuições para o desenvolvimento local e regional.  

Este levantamento de eventos é parte do processo de construção dos cenários, da 
dissertação deste autor, á ser entregue no final deste ano. O que se solicita é que cada 
participante venha a sugerir eventos, que possam ter algum impacto, positivo ou negativo, 
sobre as empresas calçadistas exportadoras de Franca, de acordo com o seu conhecimento 
pessoal/profissional. 

O eventos mencionados podem ser ligados ao ambiente macro e microeconômico, 
legislação, política, moeda,  tecnologia, informação, globalização, questões locais, nacionais ou 
internacionais, entre outros que forem julgados pertinentes pelo participante e que podem 
impactar o ambiente dos negócios do objeto estudado (ex: aumento da taxa de câmbio no 
período). 

Os participantes de todas as etapas no processo de construção de cenários são 
anônimos  e, caso seja necessário, outras entrevistas serão realizadas para que se busque um 
consenso de opiniões.  

 

Sugestões de eventos 

 

 

01) 
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02) 

03) 

04) 

05) 
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Apêndice B 

Formulário aplicado para a análise de probabilidade e favorabilidade dos 

eventos. 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA  Uni-FACEF 
Programa de pós graduação – mestrado em  

desenvolvimento regional  

2ª Parte – Análise dos Eventos  

 

1. Questionário 

Esta é a segunda parte da pesquisa de campo que compõe a dissertação de 
mestrado do discente Sérgio Igor Simões. O objetivo do trabalho é prospectar cenários 
futuros para as empresas calçadistas exportadoras de Franca, Estado de São Paulo, em um 
horizonte temporal de 2015 á 2019.   

Na primeira etapa da pesquisa, foi elaborado, a partir de uma convergência de 
opiniões,  vinte (20) eventos, que poderão impactar as empresas calçadistas exportadoras.  

Nesta etapa, o objetivo é verificar a possibilidade de ocorrência dos eventos 
levantados, e  o quanto a ocorrência ou não dos eventos, é favorável as empresas calçadistas 
exportadoras de Franca.   

2. Preenchimento  

O objetivo é analisar a probabilidade de ocorrência de cada evento, 
separadamente e, a partir desta analise, indicar se isto é favorável ou não.  

A análise da probabilidade se dá em notas de 0 á 10, de acordo com a opinião do 
respondente sobre a possibilidade do evento vir a ocorrer. A análise da Favorabilidade  se dá 
da mesma forma da Probabilidade, que deve ser analisada conforme a sua possibilidade de 
ocorrência. Observe a demonstração abaixo. 

 

 

Ocorrência do evento Probabilidade 
 

Implicação do evento Favorabilidade 

Totalmente provável  10 
 

Totalmente benéfico 10 

Muito provável  9 e 8 
 

Muito benéfico 9 e 8 

Provável  7 e 6  
 

Benéfico 7 e 6  

Incerta 5 
 

Não afeta  5 

Pouco provável 4 e 3 
 

Prejudicial  4 e 3 

Muito improvável 2 e 1  
 

Muito prejudicial  2 e 1  

Totalmente improvável  0 
 

Totalmente prejudicial  0 

 

Caso  o evento analisado seja importante para as empresas calçadistas 
exportadoras de Franca, e sua Probabilidade de ocorrência seja baixa, consequentemente a 
favorabilidade será baixa. Por outro lado, se o evento analisado for prejudicial, com a 
Probabilidade igualmente baixa, consequentemente sua favorabilidade será alta.  

No caso de eventos com alta probabilidade, ocorre a mesma situação, ou seja, se 
o evento analisado for considerado totalmente provável, e benéfico as empresas calçadistas 
exportadoras, sua favorabilidade também será alta, caso contrário será baixa.  

Segue um exemplo abaixo de como os eventos deverão ser analisados, a partir de 
eventos fictícios não presentes entre os que deverão ser analisados.   
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Evento  Prob. Fav. 

      

Aumento na oferta de mão de obra pouco qualificada  3 2 

Surgimento de novos impostos sobre o setor 3 8 

Migração de mão de obra especializada para cidades maiores 8 2 

Envelhecimento populacional  10 5 

   Assim, segue abaixo os eventos explicados, a serem analisados.  

 

Evento 1 – Redução na demanda norte americana por calçados – Além da concorrência 
Chinesa, uma possível diminuição na oferta de crédito para os americanos, através da 
elevação da taxa básica de juros, pode influenciar  uma diminuição na importação de calçados 
brasileiros. 
 
Evento 2 – Novos programas de incentivos para projetos e feiras no exterior – Programas 
que impulsionam a exposição da marca e promovem parcerias com Países compradores em 
potencial, semelhantes ao programa “Brazilian Footwear”, que tem como objetivo consolidar 
novos mercados e promover a marca Brasil, associando-a a valores como qualidade, 
confiança, inovação, contemporaneidade e agilidade. É um programa realizado entre a  
Abicalçados e a Agência de Promoção às Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).  

Evento 3 – Criação de um programa de exportação em Franca – programa semelhante 
ao “EXPORTA-RS”, que tem por objetivo incrementar a participação das empresas 
gaúchas no comércio internacional, através de diversos programas e ações a serem 
desenvolvidos em parceria com as entidades gaúchas que buscam o mesmo propósito. 
Esse programa  amplia a competitividade dos setores que integram a matriz produtiva 
gaúcha, capacitando-os para a inserção internacional, com ênfase no desenvolvimento de 
estratégia exportadora e prospecção de mercados. 
 

 

 
 Evento 4 – Novos investimentos em tecnologia – Com a  exigência do consumidor e o 
aumento da concorrência internacional na oferta de calçados, as empresas calçadistas 
exportadoras, necessitam  investir  em pesquisas e desenvolvimento de novos design de 
produtos, novos processos produtivos e estratégias que sejam capazes de fornecer 
competitividade internacional. “O novo ambiente competitivo exigiu das empresas a capacidade 
de adotar estratégias tecnológicas com o objetivo de ampliarem suas capacidades 
tecnológicas” (AZEVEDO e FRANCISCHINI, 2003). 
 
Evento 5 – Redução da alíquota do ICMS em até 2 pontos percentuais – De acordo com o 
Decreto n.º 57996/2012, a alíquota de ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e 
serviços)  que antes era de 18% e 12% foi reajustada para 7%, para as indústrias de calçados, 
componentes e distribuidores do Estado de São Paulo, se tornarem mais competitivas frente á 
outros Estados, que chegam á ter uma alíquota de 3%. 
 
Evento 6 – Melhoria na qualificação do empresário calçadista exportador francano – De 
acordo com Machado Neto (2006) há uma relação entre o porte da empresa e a formação 
acadêmica do seu diretor, ou seja, geralmente o diretor de uma empresa de grande porte 
possui melhores formações acadêmicas, enquanto o dirigente de uma empresa de pequeno 
porte possui pouca ou nenhuma formação acadêmica. O domínio de idiomas, pelos dirigentes, 
também foi apontado, por Machado Neto (2006), como um fator determinante entre as 
empresas calçadistas que exportam.  
 
Evento 7 - Centro de Distribuição Chinês no Brasil – De acordo com noticias veiculadas na 
mídia, um centro de distribuição Chinês pode ser instalado no Sul, gerando maior concorrência 
na oferta interna por calçados. 
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Evento 8 – Melhoria na infraestrutura logística do setor calçadista exportador – Expansão 

de ferrovias, permitindo a redução de custos e maior rapidez na entrega de carga até o porto. 

Evento 9  – Nova legislação com redução da carga de horário de trabalho– Com  pressões 
sindicais cada vez mais exigentes, além do aumento salarial, pode haver mudanças, através de 
projetos de leis, reduzindo a jornada de trabalho nas industrias de calçados. 

Evento 10 – Aumento de novas bancas de pesponto – Com a alta demanda  por sapatos, a 
terceirização de etapas no processo produtivo de calçados tem se tornado uma alternativa no 
setor. (CORSI E OUTROS, 2013).  
 
Evento 11 - Mudança de Governo  - com uma possível mudança de governo, pode-se 

também mudar a política cambial, tributária e de incentivos ao setor exportador de calçados.   

Evento  12 - Redução da taxa de juros (Selic) em até 2% – Com a atual taxa de inflação 
(medida pelo IPCA) dentro da meta e a produtividade em tendência de baixa (medida pelo PIB) 
o crédito poderá ser utilizado para estimular a economia, com isso a taxa básica de juros 
(Selic) deverá ser reduzida, até o percentual que não promova mais inflação.  

Evento 13 - Aumento no preço do couro nacional, em até 20%, no período analisado – De 
acordo com noticias veiculadas em Jornais como: “O Globo” e “Folha de São Paulo” em 2014, 
as exportações de couro para Países produtores de calçados, cresceram consideravelmente, 
isso faz com que, no médio prazo, haja uma inflação no preço do couro, elevando – se os 
custos de produção do calçado brasileiro.  

 Evento 14 - Crise econômica na Argentina – Segundo a ABICALÇADOS, a Argentina é o 
segundo maior importador de calçados brasileiros, entretanto, o atual governo argentino adotou 
politicas protecionistas, para impulsionar a indústria local, que impedem a importação de 
produtos internacionais, fazendo diminuir a exportação de calçados brasileiros para o país 
vizinho.  

Evento 15 - Diversificação da economia local – Historicamente, Franca teve sua economia 
voltada para a produção de calçados mas, recentemente, além do setor de serviços, que 
cresceu substancialmente, novas indústrias de seguimentos diferentes surgiram gerando mais 
renda e poder de compra ao consumidor.  

Evento  16 – Elevação do dólar acima dos R$ 2,50 no período – Com a redução dos 
estímulos promovidos pelo FED, pode haver uma diminuição na oferta de dólares no mercado 
nacional, elevando -se a taxa de câmbio.   

Evento 17 -  Crescimento da indústria de lingerie em Franca – O número de indústria no 
setor de lingeries, instaladas na cidade de Franca tem crescido exponencialmente. Como para 
este tipo de produção, não é necessário a utilização de uma mão de obra  especializada,  gera 
– se uma concorrência com a indústrias de calçados, elevando os salários.  

Evento 18 - Alteração no processo de sucessão nas empresas calçadistas de Franca – 
Antigamente a sucessão das empresas eram estabelecidas, principalmente,  a partir da 
hierarquia familiar, hoje, nos grandes centros, a sucessão empresarial se dá a partir do 
currículo profissional.  

Evento 19 – Substituição dos moldes de sapatos por impressões  3D no processo de 
produção – Impressão 3D, também conhecida como prototipagem rápida, é uma forma de 
tecnologia de fabricação aditiva onde um modelo tridimensional, é criado por sucessivas 
camadas de material.  

Evento 20  - Reconhecimento Internacional do Selo de Procedência da Indústria 
Calçadista de Franca – Franca possui o selo de procedência na produção de calçados, obtido 
em 2013. Segundo levantamento do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) o preço pode subir até 30% quando o consumidor identifica os benefícios do selo.  

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabrica%C3%A7%C3%A3o_aditiva&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
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Evento  Prob. Fav. 

      

Redução na demanda norte americana por calçados    

Novos programas de incentivos para projetos e feiras no exterior    

Criação de um programa de exportação em Franca   

Novos investimentos em tecnologia    

Redução da alíquota do ICMS em até 2 pontos percentuais    

Melhoria na qualificação do empresário calçadista exportador francano    

Centro de Distribuição Chinês no Brasil    

Melhoria na infraestrutura logística do setor calçadista exportador    

Nova legislação com redução da carga de horário de trabalho   

Aumento de novas bancas de pesponto    

Mudança de Governo   

Redução da taxa de juros (Selic) em até 2%    

Aumento no preço do couro nacional, em até 20%, no período analisado   

Crise econômica na Argentina    

Diversificação da economia local    

Elevação do dólar (acima dos R$ 2,50) no período    

Crescimento da indústria de lingerie em Franca    

Alteração no processo de sucessão nas empresas calçadistas de Franca    

Substituição dos moldes de sapatos por impressões  3D no processo de 
produção    

Reconhecimento Internacional do Selo de Procedência da Indústria 
Calçadista de Franca    
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Apêndice C 

Formulário aplicado para a análise de motricidade x dependência. 

 



102 

 

Uni-Facef – Centro Universitário de Franca 

Programa de Pós Graduação – Mestrado em Desenvolvimento Regional  

Prospecção de cenários para a indústria calçadista exportadora de Franca - 

SP, para os próximos cinco anos 

 

3 - Questionário 

 

Este questionário é parte da pesquisa de campo que compõe a dissertação de Mestrado do 

discente Sérgio Igor Simões, cujo objetivo é prospectar cenários futuros para a indústria de 

calçados de Franca, estado de São Paulo, para um horizonte temporal de cinco anos.  

Na primeira etapa foram levantados, a partir de um grupo de especialistas, 

vinte eventos que possam impactar as empresas calçadistas exportadoras de Franca, para os 

próximos cinco anos. Posteriormente, foi feita uma análise da possibilidade de ocorrência dos 

eventos, bem como a sua favorabilidade em relação a ocorrência.   

Nesta última fase, o objetivo é verificar o quanto os eventos se relacionam 

entre si, de forma a identificar a dependência entre os mesmos. 

 

4 – Preenchimento 

A avaliação se da em notas de 0 a 10, de acordo com a opinião do 

respondente, sobre a real possibilidade de um evento vim a impactar a ocorrência dos demais, 

segundo a sua possibilidade de ocorrência. Conforme ilustrado abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente é necessário analisar a possibilidade de ocorrência, do evento, de 

acordo com a sua probabilidade já informada (escala de 0% á 100%) e, desse modo, verificar 

se o mesmo pode impactar os demais eventos da lista. O quadro deve ser preenchido no 

sentido vertical (coluna por coluna).  

Possibilidade de impacto Pontuação  

    

Total 10 

Muito impacto 9 e 8 

Médio impacto 7 e 6 

Baixo impacto 5 

Impacto pouco provável  4 e 3  

Dificilmente impactará 2 e 1 

Impossível impactar 0 
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                         Segue o exemplo abaixo, sendo que o primeiro não esta listado entre os que 

deverão ser analisados.  

 

 

 

 

 

Neste caso, o quadro deve ser preenchido a partir da seguinte pergunta:  

Evento 01 – Com 20% de possibilidade de ocorrência a“ dissolução da União Europeia” poderia 

influenciar, em quanto a ocorrência do evento: 

02 – Centro de distribuição Chinês no Brasil – Dificilmente impactará (nota 2) 
03 - Elevação do dólar acima dos R$ 2,50 no período–Muito impacto (nota 8) 
04 - Crescimento da indústria de lingerie em Franca – Impacto pouco provável (nota 4)  

Assim, a terceira coluna do quadro seria assim preenchida: 

 

Abaixo esta a tabela de probabilidades e, em seguida, o quadro para 

preenchimento. 

Evento  Evento  Prob. 

      

1 Dissolução da União Europeia  20,0% 

2 Centro de Distribuição Chinês no Brasil 60,0% 

3 Elevação do dólar acima dos R$ 2,50 no período  51,1% 

4 Crescimento da indústria de lingerie em Franca  65,0% 

N°. Evento Prob.% 

1 Alteração no processo de sucessão nas empresas calçadistas de Franca   

2 Aumento de novas bancas de pesponto   

3 Aumento no preço do couro nacional, em até 20%, no período analisado  

4 Centro de Distribuição Chinês no Brasil   

5 Crescimento da indústria de lingerie em Franca   

6 Criação de um programa de exportação em Franca  

7 Crise econômica na Argentina   

8 Diversificação da economia local   

9 Elevação do dólar (acima dos R$ 2,50) no período   

10 Melhoria na infraestrutura logística do setor calçadista exportador   



104 

 

 

 

  

11 Melhoria na qualificação do empresário calçadista exportador francano   

12 Mudança de Governo Federal  

13 Nova legislação com redução da carga de horário de trabalho  

14 Novos investimentos em tecnologia   

15 Novos programas de incentivos para projetos e feiras no exterior   

16 Reconhecimento Internacional do Selo de Procedência da Indústria Calçadista de Franca   

17 Redução da alíquota do ICMS em até 2 pontos percentuais   

18 Redução da taxa de juros (Selic) em até 2%   

19 Redução na demanda norte americana por calçados   

20 Substituição dos moldes de sapatos por impressões3D no processo de produção   

Evento Prob.% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 61,1%                      

2 63,3%                     

3 46,6%                     

4 58,8%                     

5 47,7%                     

6 55,5%                     

7 60,0%                     

8 43,3%                     

9 43,3%                     

10 60,0%                     

11 68,8%                     

12 47,7%                     

13 64,6%                     

14 80,8%                     

15 66,6%                     

16 51,1%                     

17 65,0%                     

18 46,6%                     

19 63,3%                     

20 71,6%                     


