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RESUMO 

 

 

As nações, ao longo da história, buscam alcançar o desenvolvimento econômico, 
que tem como alusão o crescimento econômico, desencadeando uma série de 
efeitos que resultam em lucro, renda, impostos e implicando na melhoria da 
qualidade de vida da nação que se desenvolve. O processo de industrialização 
iniciado na Inglaterra foi uma das formas mais eficazes do desenvolvimento 
econômico, desde o século XVIII. Através do uso de maquinários, na produção de 
bens, houve um aumento no volume produzido e redução de custos, gerando 
ganhos em escala. No Brasil, a industrialização iniciou-se a partir do século XIX, 
destacando a ação da iniciativa privada na figura dos empresários que montavam 
suas empresas e desenvolviam produtos para serem comercializados. Desse modo, 
nota–se que o desenvolvimento econômico em algumas regiões brasileiras é 
acompanhado do crescimento da infraestrutura dando suporte para as empresas e à 
sociedade da região. Regiões desenvolvidas atraem diversos recursos, entre eles 
humanos e de capital. Nesse contexto, o desenvolvimento econômico local surge 
como uma alternativa para manter e desenvolver, na localidade, os meios que 
possam gerar recursos financeiros através da ação dos indivíduos que participam 
das atividades econômicas locais. O presente estudo teve como proposta a 
pesquisa da evolução do desenvolvimento econômico brasileiro, bem como a 
influência da industrialização nesse processo, evidenciando a ação do empresário 
no desenvolvimento econômico e sobre a ação que o empresário calçadista 
francano desenvolve na economia local, verificando-se se ele, juntamente com a 
indústria calçadista, são importantes para o desenvolvimento econômico local.  A 
metodologia de pesquisa foi de cunho descritivo. A pesquisa de campo ocorreu 
através da aplicação de questionário aos empresários da indústria calçadista e, a 
partir dos dados obtidos, foi feita uma análise dentro de uma abordagem qualitativa. 
O que se observou com a pesquisa é que o empresário compreende sua 
participação no desenvolvimento econômico local através da geração de trabalho, 
renda e impostos. Busca desenvolver a atividades relativas ao setor de forma 
individualizada, ou seja, se preocupa com o desenvolvimento de sua empresa e o 
desenvolvimento econômico local ocorre em função do sucesso de seus 
empreendimentos. 

 

 

Palavras- chave: Desenvolvimento econômico local; Industrialização; Empresário. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The nations of the world, throughout history, have sought to achieve economic 
development, with the goal toward stronger economic growth, triggering off a series 
of effects that resulted in profits, income, and taxes which implicated in improvements 
toward the quality of life of the nation in development. The industrialization process 
which started in England was one of the most effective forms of economic 
development since the eighteenth century. Through the use of machinery in the 
production of goods, there was an increase in the volume of production and cost 
reductions, generating gains at a higher scale. In Brazil, industrialization began from 
the nineteenth century, highlighted by the action of private enterprise in the form of 
entrepreneurs who eagerly set up their companies and developed their products for 
the marketplace. Thus we note that economic development within some regions in 
Brazil is accompanied by the growth of a supporting infrastructure for both business 
and the community in those regions. Developed regions attract a variety of 
resources, including both labour and capital. Within this context, local economic 
development emerges as an alternative to maintain and develop, in the communities, 
the means to generate financial resources through the actions of individuals who 
participate in local economic activities. The present study aims to investigate the 
evolution of Brazilian economic development, as well as the influence of 
industrialization in this process, showing the action of the entrepreneur in economic 
development. Showing also the role of the footwear entrepreneurs from the City of 
Franca in the development of the local economy, verifying whether they, along with 
the footwear industry, were important for the development  of the local economy. The 
research methodology was descriptive. The fieldwork was carried out through the 
use of a questionnaire for the footwear industry and their entrepreneurs. From the 
data obtained, an analysis was made using a quantitative and qualitative approach. 
What was observed from the research is that the entrepreneurs understood their 
participation in the development of the local economy in the generation of jobs, 
income and taxes. They seek to develop activities related to the sector individually, in 
other words, is concerned with the development of your business and the successful 
development of the local economy occurs due to their endeavours. 
 
 
Keywords: Development of the local economy; Industrialization; Entrepreneur 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento econômico é um dos pilares do desenvolvimento 

sustentado. Após a Segunda Guerra Mundial, os países em desenvolvimento 

passaram a explorar de forma intensa seus recursos naturais e humanos, 

desencadeando preocupações, questionamentos e medidas de conscientização e 

controle destes recursos. 

A partir de então o desenvolvimento sustentado se apresenta 

embasado em três pilares: econômico, ambiental e social. O presente estudo visa 

pesquisar o pilar econômico do desenvolvimento no setor calçadista de Franca, 

destacando como a atuação do empresário da indústria calçadista contribui com o 

desenvolvimento econômico local.  

Schumpeter (1985) destaca três elementos importantes para o 

desenvolvimento: o primeiro é o fluxo circular, ou seja, o caminho que percorre os 

meios de produção, bem como o capital que circula nesse meio dinamizando o fluxo 

real e monetário; o segundo elemento é o crédito, que permite que novas 

combinações sejam realizadas; o terceiro elemento que o autor considera 

necessário à realização de novas combinações é a figura do empresário que possui 

a capacidade de analisar o mercado e criar novas combinações que aumentam as 

possibilidades de expansão do fluxo circular. 

O desenvolvimento econômico apresenta-se como um fator essencial 

para as nações. Em todos os períodos da história, os países buscaram alcançá-lo 

através de estratégias que os destacassem perante os demais, dando-lhes 

autonomia, riqueza e poder.  

 

O desenvolvimento econômico é o resultado de uma estratégia nacional, 
que, em cada momento histórico, procura combinar escassos recursos 
disponíveis e instituições, motivando e orientando os agentes econômicos a 
investir e inovar (BRESSER-PEREIRA, 2006, p. 208). 

 

O processo de industrialização iniciado no século XVIII na Inglaterra foi 

o fomentador do desenvolvimento econômico daquele país, posteriormente em 
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outras nações, por aumentar a produtividade e reduzir custos produtivos em função 

do uso da tecnologia e novos métodos de produção que antes eram manufaturados 

e artesanais.  

A Inglaterra passou a produzir bens industrializados e comercializá-los, 

diferentemente de países como Portugal e Espanha que possuíam atividades 

comerciais a partir da exploração de colônias e comercialização dos bens delas 

retirados. 

No Brasil, o processo de industrialização se intensificou após a crise 

mundial de 1929 com a queda da bolsa de Nova Iorque que, devido ao excesso de 

oferta de bens sem demanda suficiente para consumir, afetou o setor agrícola 

brasileiro que possuía o café como principal produto exportado. O Estado passou a 

intervir nas relações de compra e venda de bens, de modo que a intervenção 

pudesse contribuir de forma favorável incentivando a produção e o consumo. 

A importação de bens industrializados apresentava grande volume na 

balança comercial. No governo de Getúlio Vargas foi iniciado o modelo de 

substituição de importações que favoreceu e incentivou a criação de indústrias no 

país. 

Devido a cultura brasileira no período estar voltada para a produção 

agrícola, a política voltava-se para esse setor, rebatendo ao espírito universalista 

pertencente a elite industrial.  

Para Martins (1976, p. 4) “para consolidar-se, a indústria brasileira 

dependia da destruição dos mecanismos econômicos tradicionais, de caráter 

colonial.” Tais mecanismos eram integrados a produção de bens destinados à 

exportação.  

Bresser-Pereira (2006, p. 205) ao contextualizar períodos históricos 

que antecederam o início do processo de industrialização ressalta “a ação do Estado 

na formação dos grandes estados e grandes mercados nacionais, que através da 

definição de fronteiras seguras, os estados nacionais modernos criavam as 

condições necessárias para que os empresários investissem na indústria e no 

progresso técnico”. 

Processo que exigiu segundo Barbosa (2004), maior volume de capital 

a ser investido diante da concorrência com os avanços alcançados pelas economias 

internacionais por já terem passado por fases anteriores da industrialização.  O 

Brasil não passou pelos ciclos da manufatura para o uso da máquina á vapor, 
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necessitou de adequação ao período em que se encontravam os avanços 

tecnológicos da produção industrial.  

Quando o processo de industrialização brasileira teve início as 

empresas para serem competitivas precisariam de tecnologias que fossem 

compatíveis com as já usadas nos outros países industrializados, de modo a ter 

produtividade e custos competitivos com os produtos que eram importados, atributos 

comuns de empresas de grande porte. 

 

A característica tardia do capitalismo brasileiro impôs a grande indústria 
como padrão necessário a exigências do momento histórico em que 
emergiu a indústria nacional; ao surgir já na fase monopolista do capitalismo 
mundial, a indústria brasileira teve como imperativo a sua organização em 
grandes empreendimentos, sob pena de sucumbir facilmente a concorrência 
dos produtos importados aos gigantescos trusts internacionais (BARBOSA, 
2004, p. 46). 

 

Desse modo, em meados do século XIX as pequenas indústrias que 

possuíam processos com características de manufaturados passariam por 

dificuldades que poderiam fraquejar suas atividades em função da concorrência com 

as grandes empresas. 

Ao industrializar produtos, a empresa se utiliza de recursos de 

tecnologia, capital e mão de obra, através de máquinas e equipamentos que 

conferem ao bem, a possibilidade de se agregar maior valor ao produto comparado 

à venda do produto agrícola. A mentalidade do empresariado voltado para a 

produção agrícola divergia da mentalidade do empresário com visão industrial. 

São Paulo foi o estado que no processo de industrialização se 

desenvolveu em função da estrutura existente da atividade cafeeira como bancos, 

ferrovias, portos e estradas; das relações de trabalho, após abolição da mão de obra 

escrava e da conversão de senhores em empresários de mentalidade capitalista 

conforme aponta Barbosa (2004). 

A cidade de Franca apresentava, no período, localização privilegiada 

na Estrada dos Goiazes que, segundo Barbosa (2004) favorecia a comercialização 

de bens dos que transitavam rumo ao centro do país ou da capital São Paulo, 

posteriormente, a estrada de ferro veio impulsionar o crescimento econômico local. 

O processo de industrialização em Franca foi iniciado com a indústria 

curtumeira que beneficiava couros para produção de chinelões e Acessórios para 

montaria como descreve Barbosa (2004, p. 20): 
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Além da facilidade na obtenção regular de couros, outros dois motivos 
podem ter contribuído para a instalação de curtumes em Franca: a 
existência de água em abundância em virtude dos diversos rios e córregos 
que circundam a região e a forte presença de madeiras ricas em tanino, 
substância utilizada no curtimento do couro.  

 

A localização geográfica de Franca favoreceu seu desenvolvimento por 

ser o local por onde passavam viajantes, o comércio local se fortaleceu diante da 

movimentação de pessoas, inclusive do imperador D. João VI. 

Barbosa (2004) ressalta que a indústria curtumeira surgiu em 

decorrência da abundância de matéria prima na região: a água, o couro e a madeira 

extraída, como o barbatimão usado no processo de curtimento do couro. O primeiro 

curtume da cidade foi iniciado por Padre Afonso, homem de destaque na época por 

sua visão empreendedora. 

A indústria calçadista representa um tipo de atividade que, pelo fato de 

ser uma atividade artesanal, se utiliza de muita mão de obra em seus processos. 

Despertando sempre o interesse ou a necessidade do empresário em buscar pólos 

que tenham matéria prima e mão de obra abundante. Em Franca, a indústria 

calçadista se destacou como atividade principal na geração de trabalho, renda e 

desenvolvimento econômico, devido a alta produção destinada à exportação. 

 

Denominada pela mídia de “A capital do calçado”, Franca projetou-se no 
cenário nacional e internacional, pela qualidade e quantidade de calçados 
produzidos. Suprindo o mercado interno e exportando para o seu principal 
importador, os Estados Unidos da América. Na pauta de exportações do 
país, o calçado chegou a ocupar o segundo lugar na exportação de produto 
manufaturado (CURCI, 2000, p. 87-88). 

 

A partir dos anos 90 houve um declínio no setor em função de 

variações cambiais, da concorrência interna e externa com os calçados chineses 

principalmente e pelo fato das indústrias produzirem as marcas dos clientes e, 

embora produzissem calçados com qualidade para exportar, teriam que criar marcas 

próprias e passar por todo um processo de aceitação no mercado. Curci (apud 

CAMPANHOL, 1999) afirma que o desemprego em decorrência do declínio no setor 

calçadista, em 1995, chegou a 18.000 empregados. 

 

A partir da década de 1990, o acirramento da globalização dos mercados 
mundiais e a intensificação da concorrência nos mercados interno e externo 
fizeram com que o processo de reestruturação produtiva no setor calçadista 



19 
 

ganhasse impulso. No segmento de calçados de couro, esse processo 
ocorreu articulando uma relativa inovação tecnológica com as novas formas 
de organização e gestão do trabalho (NAVARRO, 2006, p. 22).    

 

Foram diversos os fatores que contribuíram para a mudança de 

estrutura da indústria calçadista francana, entre eles os aspectos da abertura 

econômica que pressionaram o setor com a concorrência de outros mercados 

calçadistas, dentro e fora do país, reduzindo o volume de produção que acarretou, 

entre outros fatores, prejuízos e desemprego nos anos 90. 

 

A diminuição de créditos para financiamento da produção, greves dos 
operários, falta de couro, preços elevados dos insumos e componentes, 
encarecendo os custos de produção, políticas econômicas recessivas de 
combate à inflação, competição externa, levaram muitas indústrias ao 
encerramento de suas atividades, entre elas micro, pequenas e médias 
empresas, algumas com raízes profundas em Franca (CURCI, 200, p. 87). 

 
Posteriormente, boa parte das empresas passou a atuar com marcas 

próprias, equilibrando a produção destinada ao mercado interno e externo. A 

indústria calçadista enfrentou e enfrenta diversas adversidades no mercado entre 

elas a falta de mão de obra, elaboração de custos que tornem o produto competitivo, 

maior integração para discutir os problemas do setor e atuação do empresário como 

empreendedor. 

 

Embora as questões relacionadas com o dia-a-dia da atividade empresarial 
aparentemente tenham um caráter restrito, na verdade envolve, como 
procuraremos mostrar, uma série de tomadas de posição a respeito da 
forma e o curso da industrialização no Brasil. Sobretudo revelam algo 
acerca da visão que tinham os industriais de suas relações com os demais 
grupos privados locais, com os grupos estrangeiros e com o próprio Estado, 
bem como permitem distinguir o tipo de alianças que definiriam como 
adequadas para alcançarem uma posição privilegiada face aos outros 
grupos dominantes (DINIZ, 1978, p. 88). 

 

Diniz (1978) ressalta as relações do empresário com outros grupos 

sociais, a participação de entidades de classe de negócios, onde possa juntamente 

com outros empresários discutir as dificuldades, encontrar soluções e oportunidades 

de negócios, de modo a demonstrar influência política perante o Estado ou a 

localidade para que em conjunto venham a fomentar o desenvolvimento da 

sociedade.  

A indústria calçadista de Franca tem uma nítida participação do 

desenvolvimento econômico local. Seu desenvolvimento pode fazer com que outros 



20 
 

setores também se desenvolvessem na cidade, como a agricultura, comércio e 

prestação de serviços. O empresário nesse contexto se destaca como elemento 

propulsor na criação e desenvolvimento de atividades econômicas, bem como sua 

permanência no mercado altamente competitivo. 

Para se chegar ao problema da pesquisa foram levantados dois 

questionamentos: de que maneira o empresário é importante para o 

desenvolvimento econômico local? Como o empresário se vê na promoção da 

empresa calçadista de Franca no desenvolvimento local? 

Desse modo, o objetivo geral é examinar a atuação do empresário 

calçadista francano e verificar como ele compreende seu papel na promoção do 

desenvolvimento econômico local.  

Com a pretensão de alcançar evidências para alcançar o objetivo geral, 

os objetivos específicos surgem com o intuito de: 

Pesquisar referencial que aborde o desenvolvimento econômico de 

modo a contextualizar como esse processo ocorre e quais são os elementos que o 

impulsionam.  

Contextualizar no processo de industrialização a ação do empresário  

no desenvolvimento de trocas no mercado.  

Conceituar sobre o desenvolvimento econômico local e verificar sobre 

a participação daqueles que integram esse contexto. 

 Entender como o empresário calçadista francano compreende sua 

participação no desenvolvimento econômico local. 

Verificar de que maneira o empresário calçadista local enfrenta os 

desafios impostos pela globalização. 

O que se pretende com esse trabalho é pesquisar o contexto 

econômico da cidade de Franca, analisando a atuação da indústria calçadista e 

demonstrando a atuação do empresário como fomentador do desenvolvimento 

econômico local. 

A relevância do presente trabalho, que procura aprofundar 

conhecimentos acerca do desenvolvimento econômico local e a atuação do 

empresário como elemento influenciador desse processo, justifica-se pela 

representatividade que a indústria calçadista possui na economia de Franca e por 

fornecer elementos que contribuem para que os outros setores se desenvolvam 

como renda e impostos e toda a infraestrutura que no passado foi criada para dar 
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subsidio a cidade de Franca e que favorece, também, as cidades ligadas a esta, seja 

pela educação, saúde, trabalho ou lazer. 

Acredita-se que o desenvolvimento econômico ocorra a partir da 

relação entre os setores agrícolas, industriais, comerciais e de serviços. Quando um 

desses elementos se destaca mais que outros, em um momento de crise no setor, o 

impacto pode ser muito maior do que quando ambos são diversificados. Assim, 

ocorreu com a abertura econômica e a valorização do dólar, nos anos de 1990, e 

trouxeram sérios problemas econômicos para a cidade de Franca. 

Atualmente, a indústria calçadista está entre os três setores que mais 

geram empregos e participação no Produto Interno Bruto da cidade de Franca. 

Desse modo há necessidade de maiores estudos sobre o setor calçadista, bem 

como o modo de empreender e administrar desses empresários.  

No primeiro capítulo apresenta-se o conceito de industrialização, bem 

como o histórico da participação da indústria no desenvolvimento econômico do 

Brasil e o conceito de desenvolvimento econômico local, demonstrando os 

elementos que fazem parte desses conceitos. 

Alguns dos primeiros empresários que contribuíram com o 

desenvolvimento econômico do Brasil e de algumas regiões são destacados no 

segundo capítulo. 

Os temas sobre o empresário, o administrador e o empreendedor, 

destacando a evolução desses três conceitos que podem estar separados ou juntos 

em um mesmo indivíduo estão contidos no terceiro capítulo. Denota-se o 

empreendedorismo e sua necessidade para ser competitivo no mercado. 

O quarto capítulo faz um histórico da cidade de Franca demonstrando 

a evolução da indústria calçadista, a abertura econômica, o impacto causado no 

setor calçadista e a mudança de visão empresarial sobre a economia aberta. 

A segunda parte apresenta a pesquisa de campo, uma pesquisa com 

empresários do setor, onde buscou-se verificar a compreensão do mesmo sobre 

desenvolvimento econômico local, sem o intuito de fazer generalizações sobre o 

setor devido ao número de pesquisados ser um grupo seleto. Os procedimentos 

metodológicos usados: participantes do universo amostral, abordagem teórica 

metodológica, coleta de dados, análise dos dados e os resultados da pesquisa, de 

acordo com os objetivos propostos, são apresentados no quinto capítulo. 
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1 INDUSTRIALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO 
BRASIL 

 

  

Industrializar é combinar os fatores como capitais, matéria prima e mão 

de obra através do uso de máquinas e equipamentos. Esse meio de produção 

possibilita que os bens tenham padrão de qualidade e características que atendam a 

especificações  dentro da legislação pertinente a cada tipo de bem produzido e com 

valor compatível às necessidades mercadológicas devido a produção em 

quantidades maiores. 

 

O fundamento das teorias desenvolvimentistas, ou do modelo estruturalista 
de desenvolvimento, repousava no entendimento de que o crescimento 
econômico estava intimamente ligado à concentração de atividades 
industriais. Assim, admitia-se que uma política de atração de indústria seria 
a forma de se instalar o processo de desenvolvimento nas regiões mais 
atrasadas, pela criação de pólos industriais próximos aos centros urbanos 
das regiões mais adiantadas, que irradiariam efeitos capazes de promover o 
crescimento econômico (CARVALHO, 2010, p. 8). 

 

O processo de industrialização iniciado na Inglaterra foi uma das 

formas mais eficazes de desenvolvimento econômico desde o século XVIII. Através 

do uso de maquinários na produção de bens houve um aumento no volume 

produzido e redução de custos, gerando ganhos em escala. 

A industrialização favoreceu o desenvolvimento econômico das nações 

que investiram nos avanços tecnológicos como a máquina a vapor a princípio, 

posteriormente o uso do petróleo e a eletricidade como fonte de geração de energia. 

Esse período culminou, também, com outro fator histórico, o fim da 

colonização e o regime escravocrata. Nesse contexto, muitos países que eram 

colônias, principalmente destinadas a exploração, tornaram-se países 

subdesenvolvidos. Se as metrópoles as desenvolvessem, o fim da colonização 

certamente seria antecipado. O desenvolvimento econômico tem sido a busca de 

diversas nações. Através dele pode se desencadear o desenvolvimento social e 

ambiental. Tanto que nos anos de 1950 foi criado o Direito ao Desenvolvimento. 
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O Direito ao desenvolvimento pressupõe condições referentes ao 

desenvolvimento das nações que até os anos 50 eram consideradas 

subdesenvolvidas e desenvolvidas, país desenvolvido e país subdesenvolvido eram 

separados geograficamente, em hemisfério sul onde localizavam os países com 

menor nível de riqueza e hemisfério norte onde situavam os países com maiores 

níveis de riqueza e poder. 

A partir de então os países subdesenvolvidos passaram a ser 

considerados “em desenvolvimento”. A instauração da ONU (Organização das 

Nações Unidas) e a OMC (Organização Mundial do Comércio) vieram nortear e 

indicar um caminho que pudesse minimizar a ação dos países com maior peso 

financeiro, político, social e econômico sobre as nações em desenvolvimento, de 

modo que essas nações conseguissem desenvolver suas potencialidades e se 

tornassem competitivas no mercado regional ou mundial. 

A atuação do Estado através de ações de controle da ordem, 

infraestrutura, entre outros aspectos tornou-se um fator crucial no processo de 

industrialização e desenvolvimento. A industrialização é um fator necessário nas 

economias em desenvolvimento, a atuação do empresário é capaz de fazer com que 

esse setor possa ser mais dinâmico e competitivo.  

 

A indústria brasileira atual origina-se principalmente da política econômica 
de Campos Sales, indiretamente protecionista. Ainda que reforçando a 
equivocada suposição sobre o papel da substituição de importações na 
industrialização, o trabalho alinha dados expressivos sobre o funcionamento 
da economia industrial brasileira antes de 1929 (MARTINS, 1976, p. 4). 

 

O Brasil, logo após a proclamação da independência de Portugal, 

passou a buscar maneiras de alcançar também a independência econômica, tendo a 

industrialização como motivadora desse processo. 

 

A história da economia brasileira é iniciada através da agro exportação. 
Inicia-se a formação de um mercado proporcionado pela abertura dos 
portos. Com a vinda do capitalismo monopolista, surgem várias empresas 
multinacionais que, juntamente com algumas nacionais, privadas e públicas, 
acabam se transformando numa tecnocracia local, voltadas para a 
internacionalização (CURCI, 2000, p. 56). 

 

A exportação é outro fator importante no processo de desenvolvimento 

econômico, tanto que é um dos índices calculados na elaboração do Produto Interno 

Bruto (PIB) e, quando a demanda interna não consome o que é produzido, a 
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exportação é uma boa alternativa de comercialização de bens. A variação cambial 

pode incentivar a destinação da produção para exportação ou consumo interno 

dependendo do ganho que o empresário possa aferir e do conhecimento que ele 

tenha do mercado externo.  

Ocorre, também, em países em desenvolvimento o aspecto da 

população não ter capacidade financeira para adquirir parte dos bens que são 

produzidos, ou seja, existe demanda potencial, porém pode não haver renda 

suficiente para a população consumir bens. 

 

 

1.1 INDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL 

 

O Brasil desde o período da descoberta e a colonização apresentava 

como atividade econômica: a exploração de madeira, a extração de minerais 

preciosos e a agricultura com a produção de cana de açúcar e café, atendendo os 

interesses da colonização portuguesa. 

 

Três ciclos de longa duração caracterizaram o desenvolvimento do país: o 
primeiro, sob o impulso das exportações de açúcar (1530 –1650); o 
segundo marcado pela extração do ouro (1700 – 1780); e o terceiro, sob o 
signo da expansão do café (1840 – 1930). (BRAGA FILHO et al. apud FUR 
TADO,1964, p. 266). 

 
Baer (1977, p. 9) relata que a economia brasileira dependia básica 

mente de certos produtos chaves de natureza primária, que predominavam por 

ciclos sucessivos na estrutura de suas exportações: pau-brasil, açúcar, ouro, 

diamante, borracha, algodão e cacau.   

 

Até a independência do país, importavam-se virtualmente todos os bens 
manufaturados. Devia-se a isso uma deliberada política mercantilista 
portuguesa que proibia qualquer tipo de desenvolvimento industrial na 
colônia. [...] a política comercial baseava-se no livre-cambismo, o que 
tornava extremamente difícil o estabelecimento de indústria no país face à 
concorrência externa. Os senhores de terra e os comerciantes das cidades 
litorâneas, sem qualquer interesse de promover a industrialização, 
constituíam a classe dominante (BAER, 1977, p. 9). 

 

Por ser colônia de Portugal, o país seguia os interesses da metrópole 

e, mesmo no período do império que era de domínio português, como cita Baer 
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(1977), as relações comerciais com reserva exclusiva de fabricantes portugueses e 

ingleses, é que detinham a exclusividade de comercializar produtos manufaturados. 

Segundo Souza (2008, p. 3) “a pratica do livre comércio com a 

Inglaterra abria nossas fronteiras para produtos industriais ingleses, inviabilizando a 

implantação da indústria infante no país.” 

Baer (1977) destaca que nos primeiros anos da independência e início 

da república, o país precisava alcançar a econômica para completar a 

independência política, ou seja, ser um país independente e desenvolvido . 

 

O Brasil precisava completar sua independência política conquistando a 
independência econômica e que esta só seria alcançada com a criação de 
novas indústrias cuja produção substituísse grande número de importação. 
[...] surgiram indústrias dedicadas a suprir o setor exportador, em expansão 

e o setor de consumo interno (BAER, 1977, p. 11). 

 

A ação do estado republicano visando o aumento das indústrias 

nacionais, em 1889, resultou segundo Baer (1977) em concessão de assistência 

financeira e proteção tarifária, de modo que aumentaram o número de indústrias de 

363 para 1088, em 7 anos, evidenciando a ação do Estado em impulsionar o 

desenvolvimento. 

 

O crescimento da indústria brasileira em uma escala substancial data dos 
primeiros dias da república. O crescimento industrial, inicialmente, foi o 
subproduto das exportações de café. Devido a essas exportações e 
manipulações nas tarifas e na taxa de câmbio, o Brasil havia instalado uma 
capacidade industrial razoavelmente grande para manufaturas leves na 
época da segunda Guerra Mundial (BAER, 1977, p. 305). 

 

O processo de industrialização no Brasil suscitou a mudança cultural 

das sociedades tradicionais, tendência observada nas sociedades industriais, em 

oposição as estratégias das elites dirigentes, como aponta Cardoso (1964). 

 

A ação do Estado era condicionada a um pensamento político de 

vertente autoritária relacionado à reordenação da economia e processos de 

modernização, ressalta Diniz (1978). A agricultura apresentava posição favorável na 

economia brasileira e na balança comercial, a indústria teria todo um caminho a 

percorrer para alcançar o patamar que a agricultura representava. 
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A mentalidade acanhada dos elementos rurais contrapõe ao espírito 
universalista da indústria, o que permite entrever a percepção da elite 
industrial como um grupo mais capaz e empreendedor (DINIZ apud 
AMARAL, 1978, p. 93). 

 

O fim do regime escravocrata contribuiu para a mudança na 

organização econômica de modo que fazendeiros que se dedicavam a produção 

agrícola passaram a aplicar-se ao comércio e indústria, conforme aponta Baer 

(1977, p. 10): 

 

Considerável impulso à expansão industrial foi dado com a abolição da 
escravatura em 1888 e com a proclamação da república no ano seguinte. A 
abolição acarretou substancial desorganização de algumas tradicionais 
regiões agrícolas provocando o êxodo de grande número de fazendeiros 
para as cidades, onde passaram a dedicar-se à indústria e ao comércio. 

 

Cardoso (1964) relata sobre a industrialização que se desenvolvera 

partir das características apresentadas por cada região e destacou o impulso da 

industrialização em São Paulo que apresentava a infraestrutura já existente devido à 

produção do café que fomentou o desenvolvimento local. 

 

A indústria que se desenvolveu a partir do trabalho de famílias imigrantes 
em Blumenau; a indústria implantada num meio social, como o do Nordeste, 
onde o patrimonialismo ainda é forte e as tendências modernizadoras 
começam a pressioná-lo; industrialização num Estado em que as condições 
naturais são favoráveis para implantar indústrias de base e as condições 
políticas incrementam a participação governamental na economia, como em 
Minas; e, finalmente São Paulo onde o “desenvolvimento industrial espon 
tâneo” e o vigor do processo de industrialização tornam a escolha da área 
indispensável para compreender os problemas que tinha em mente 
(CARDOSO, 1964, p. 9).  

 

A industrialização no Brasil exigiu segundo Barbosa (2004), maior 

volume de capital a ser investido diante da concorrência com os avanços alcançados 

pelas economias internacionais por já terem passado pelos processos anteriores.   

 

A característica tardia do capitalismo brasileiro impôs a grande indústria 
como padrão necessário às exigências do momento histórico em que 
emergiu a indústria nacional; ao surgir já na fase monopolista do capitalismo 
mundial, a indústria brasileira teve como imperativo a sua organização em 
grandes empreendimentos, sob pena de sucumbir facilmente a concorrência 
dos produtos importados aos gigantescos trusts internacionais (BARBOSA, 
2004, p. 46). 
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Desse modo, em meados do século XIX, as indústrias que possuíam 

processos com características de manufaturados acabaram por fraquejar suas 

atividades em função da concorrência com as grandes empresas. 

 

Apesar de tudo, com cerca de 150 anos de atraso em relação às nações 
pioneiras, com fraca base cultural e quase nenhuma base científica e 
tecnológica, e sem uma experiência manufatureira razoável, o Brasil opta 
pela diversificação de sua economia (até então essencialmente agrária) e 
decide-se ingressar na era industrial. A industrialização se desenvolve 
através do processo de substituição de importações: produzir no país o que 
antes era importado do exterior. Na evolução deste processo pode-se 
distinguir três fases: a) produção de bens de consumo imediato (bens não-
duráveis); b) produção de bens de consumo duráveis; c) produção de bens 
de capital e de insumos básicos (BRAGA FILHO apud BRUM, 2000, p. 28). 

 

Segundo Baer (1977, p. 10) “a criação de empresas industriais foi, em 

parte, financiada pelo capital oriundo do setor exportador em expansão”.  Também 

destaca a inserção do conhecimento oriundo dos imigrantes advindos no século XIX 

e o pensamento republicano dominante no período que favorecia a industrialização.   

O impulso na industrialização seria dado por cinco elites segundo 

Cardoso (1964, p. 56): 

 

 “elites dinásticas. 

 as classes médias. 

 os intelectuais revolucionários. 

 os administradores coloniais. 

 os líderes nacionalistas”. 
 

Cada elite, dentro de sua linha de pensamento e ação, contribuiria de 

algum modo para a aceleração do processo de industrialização brasileiro, 

conduzindo as sociedades do tradicionalismo para as sociedades industriais 

(CARDOSO, 1964).  

 

As novas empresas foram ajudadas, em parte, pelas relações de troca 
favoráveis naqueles anos e, também, pela causal proteção tarifária 
provocada pelas necessidades governamentais de ampliar suas receitas 
cuja a principal fonte eram as tarifas alfandegárias (BAER, 1979, p.10). 

 

Outros fatores também incentivaram a expansão das indústrias 

brasileiras, destaca Baer (1977): a instalação de usinas de eletricidade, o 

desemprego no meio rural, os imigrantes que moravam nas cidades, o 

desenvolvimento das ferrovias e o capital estrangeiro.  
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O advento da I Guerra Mundial representou uma grande oportunidade para 
as nascentes industriais brasileiras. A interrupção dos suprimentos de além-
mar eliminou a competição estrangeira e muitas novas indústrias foram 
instaladas para preencher o hiato e mesmo para suprir mercados externos. 
Elementos adicionais a fortalecer a disseminação de empresas industriais 
foram o efeito inflacionário das finanças no período da guerra, ampliando o 
poder aquisitivo e os lucros – obtidos, durante a guerra, pela navegação, 
comércio e manufaturas- aplicados na criação e expansão de empresas 
industriais (BAER, 1977, p.12). 
. 

Ao fim da I Guerra mundial, a concorrência com produtos de outros 

países voltou e as empresas nacionais passaram a sofrer as consequências da falta 

de competitividade no mercado. 

 

O findar a guerra, as insipientes indústrias viram-se sufocadas pela livre 
competição dos países industriais. O governo não dispunha de política para 
proteger ativamente e muito menos para estimular ulteriormente a diminuta 
base industrial. Sua única preocupação voltava-se para a defesa da 
produção cafeeira (BAER, 1977, p. 16). 

 

A cultura industrial é destacada por Cardoso (1964) ao traduzir valores 

para a sociedade como o culto ao trabalho, permitindo a expectativa de maior 

qualidade de vida, o respeito, a técnica, a ciência e a democratizando da educação. 

Penrose (2006) destaca que as empresas jovens ou iniciadas a pouco 

tempo apresentam características de empresas situadas no mercado a longa data e 

que com empreendedorismo e competência conseguem crescer, diferenciando de 

outras empresas que em sua criação estão fadadas a um ciclo de vida curto devido 

a ausência de visão das oportunidades reais e futuras.  

As grandes empresas empreendedoras dispõem parte de seu capital 

em pesquisas, investigando a possibilidade de ampliar ganhos, acreditando nas 

potencialidades do mercado em oferecer oportunidades rentáveis. 

 

A firma empreendedora, se for grande, irá destinar permanentemente parte 
de seus recursos para a tarefa de investigar possíveis vias de expansão 
lucrativa, agindo em função do pressuposto, talvez sustentado pela 
experiência pregressa, de que sempre pode haver oportunidades para um 
crescimento lucrativo, ou de que a expansão é necessária num mundo 
competitivo. Firmas menores apenas periodicamente dispõem dessa 
oportunidade de considerar em que direções uma expansão pode vir a ser 
lucrativa. Mas, em qualquer desses casos, a decisão de procurar as 
oportunidades é uma decisão empresarial que requer uma intuição e uma 
imaginação empreendedora, e que deve preceder a uma decisão 
“econômica” de levar avante o exame das oportunidades de expansão 
(PENROSE, 2006, p. 75). 
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A citação acima remete a alguns aspectos sendo: 

 As grandes empresas fazem investimentos em busca de novos 

mercados tendenciados à ampliação de seus ganhos. 

 

 As pequenas empresas se limitam a seguir os rumos que suas 

visões permitem, de acordo também com o capital que 

possuem, pouco ou nada investem em pesquisa e no 

desenvolvimento de novos produtos. 

 

 Empresas crescem de acordo com períodos de ascensão 

econômica e declinam quando a demanda por seus produtos 

reduzem. 

 

A ação de grandes empresas investindo em pesquisas de mercado, 

identificando necessidades e desenvolvendo novos produtos a custos competitivos, 

tem contribuído para a ampliação de ganhos e sustentação da empresa no mercado. 

 

O crescimento simultâneo de várias indústrias estimulará por sua vez, a 
expansão tanto de indústrias supridoras como de outras, situadas mais 
adiante no processo produtivo. Embutidos nesse mecanismo estão os 
backward e forwardlinkages que decorrem da interdependência (ou seja, da 
estrutura de insumo produto) entre o setor industrial e o resto da economia 
(BAER, 1977, p.120).  

 

Em um processo de industrialização, o produto a ser elaborado 

necessitará de outros produtos caracterizados como matéria prima ou insumos que 

serão produzidos por outras indústrias. Desse modo, outras indústrias são criadas 

para subsidiar a necessidade de produção de um produto, formando uma cadeia ou 

rede produtiva. Torna-se necessária, também, mão de obra para trabalhar e, 

consequentemente, precisará de estrutura para satisfazer as necessidades de 

alimentação, vestuário, moradia, educação, saúde, lazer entre outros.  

A ação indireta da industrialização propicia benefícios coletivos para 

sociedade em geral, seja em infraestrutura; distribuição de renda através de lucros; 

salários e impostos; acesso a educação para o trabalho e a perspectiva de melhores 

condições de vida. 
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A industrialização contribuiu e contribui para o desenvolvimento do 

país. As indústrias são formadas, em grande parte, por empresários ou empre 

endedores, que com seu dinamismo têm criado produtos que, consequentemente, 

geram riqueza, renda e impostos. 

 

 

1.2 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO BRASIL 

 

O Desenvolvimento Econômico é evidenciado segundo o contexto 

histórico. Ao acompanhar períodos vivenciados por uma nação, percebem-se as 

fases que foram passadas (guerras, crises, evolução cultural e ascensão), as ações 

que foram realizadas mediante cada acontecimento econômico ou social cujas 

consequências decorrentes são o reflexo de decisões anteriormente tomadas. 

Desse modo, a atualidade é o resultado de todo um histórico vivenciado por uma 

nação. 

 

O desenvolvimento econômico é um fenômeno com uma nítida dimensão 
histórica. Cada economia que se desenvolve enfrenta uma série de 
problemas que lhe são específicos, se bem que muitos deles sejam comuns 
a outras economias contemporâneas. O complexo de recursos naturais, as 
correntes migratórias, a ordem institucional, o grau relativo de desenvol 
vimento das economias contemporâneas singularizam cada fenômeno histó 
rico de desenvolvimento (BRAGA FILHO apud FURTADO, 2000, p.11). 

 

Schumpeter (1985, p. 44) ao abordar a teoria econômica destaca a 

amplitude dos acontecimentos em cada tempo e país, e diante disso a existência de 

diversas teorias econômicas e a maneira como cada pensador as aborda de acordo 

com a realidade em que vive e as interpreta de modo que “quando a conexão entre 

os fatos históricos é bastante complicada a ponto de necessitar de métodos de 

interpretação que vão além dos poderes analíticos do homem comum, a linha de 

pensamento toma a forma oferecida por aquele aparato analítico”. 
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Quadro 1-Fluxo circular 

 

Fonte: ROSSETTI (1994, p188) 

 

A teoria de Schumpeter (1985) baseia-se no desenvolvimento 

endógeno ocorrido no fluxo circular que é relacionado à movimentação de bens no 

fluxo real, ou seja, a parte tangível que produz bens se utilizando de capital, matéria 

prima e mão de obra, bem como o fluxo monetário que é determinado pela 

circulação do capital nesse mecanismo (na aquisição de matéria prima, na 

remuneração da mão de obra, na comercialização de bens, na geração de lucros e 

impostos). Esse mecanismo é, segundo Rossetti (1994), composto pelas empresas, 

o governo, as unidades familiares, o mercado de fatores de produção e o mercado 

de capitais, conforme demonstra o quadro 1.. 

Schumpeter (1985, p. 47) afirma como sendo desenvolvimento “apenas 

as mudanças de vida, a econômica que não lhe for imposta de fora, mas que surjam 

de dentro, por sua própria iniciativa”. Desse modo, partindo da linha de pensamento 

de Shumpeter, pode-se deduzir que são os elementos que compõe o fluxo circular 

os responsáveis pelo desenvolvimento. Ressaltando-se que existem forças 

reguladoras nesse sistema, como a ação do Estado, influenciando principalmente o 

mercado financeiro. Deve-se ter atenção a abrangência desses elementos que, no 

período em que a teoria foi escrita, a influência de outros mercados era controlada 

de forma mais rígida pelo Estado, através dos mecanismos tarifários destinados a 

importação e exportação de bens e, com a abertura econômica, os mercados foram 
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ampliados oferecendo oportunidades e ameaças aos elementos integrados ao fluxo 

circular.  

 

O processo de desenvolvimento se realiza seja através de combinações 
novas dos fatores existentes ao nível da técnica conhecida, seja através da 
introdução de inovações técnicas. Numa simplificação teórica se poderia 
admitir como sendo plenamente desenvolvidas, num momento dado, 
aquelas regiões em que, não havendo desocupação de fatores, só é 
possível aumentar a produtividade (a renda real per capita) introduzindo 
novas técnicas (FURTADO, 1951, p.15). 

 

Schumpeter (1985, p. 54) aponta como elementos do desenvolvimento 

o fluxo circular, o crédito e empresário, afirmando que este último “pode ser descrito 

como fenômeno fundamental do desenvolvimento econômico”. 

Chamamos empreendimento a realização de combinações novas; 
chamamos “empresários” aos indivíduos cuja função é realiza-las. Esses 
conceitos são a um tempo mais amplos e mais restritos do que no uso 
comum. Mais amplos, porque em primeiro lugar chamamos “empresários” 
não apenas aos homens de negócios “independentes” em uma economia 
de trocas, que modo geral são assim designados, mas todos que de fato 
preenchem a regra, empregados “dependentes” de uma companhia, como 
gerentes, membros da diretoria, etc., ou mesmo se o seu poder real de 
cumprir a função empresarial tiver outros fundamentos, tais como o controle 
da maiorias da ações (CHUMPETER, 1985, p. 54). 

 

Bresser-Pereira (1964) reafirma esse conceito ao assinalar que o 

desenvolvimento econômico é o resultado de uma estratégia nacional, que busca 

combinar instituições e recursos incentivando o investimento e a inovação. A 

inovação é realizada pelo empresário através de novas combinações conforme 

assinala Schumpeter (1985). 

 
A mudança social aparece como o resultado de um mecanismo em que 
“fatores” econômicos determinados operam para produzir um “resultado” 
econômico, sem referência ás modificações que se verificam nas relações 
entre os homens e nos projetos de ação coletiva, ora o “arranco” para a 
modernização da economia passa a ser resultado da interferência de 
motivos psicossociais num conjunto de homens que exercem o papel de 
“elite dirigente” e assumem os riscos da aventura do futuro tentando 
imprimir a toda a sociedade a marca peculiar dos desígnios do grupo social 
particular a que pertencem (CARDOSO, 1964, p. 47). 

 

O processo de desenvolvimento evoluiu e tem exigido uma atuação 

maior por parte dos envolvidos no sistema. O empresário é citado por Cardoso 

(1964), como um dos atores do campo político que contribuem com o processo de 

articulação de demanda ao afirmar que: 
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De um lado, uma multiplicação dos atores que participam com vigor no 
processo de articulação das demandas. O campo político se amplia e passa 
a incluir além de partidos políticos, as organizações não governamentais- 
que proliferaram de forma extraordinária no Brasil-, a imprensa, que exerce 
um vigoroso papel crítico, os sindicatos e suas centrais, os grupos 
empresariais, as comunidades (CARDOSO, 1964, p. 153). 

 

O desenvolvimento atual é consequência do reflexo do processo de 

desenvolvimento anterior. Tanto Cardoso quanto Schumpeter apontam esse proces 

so. Ou seja, a articulação dos elementos que integram o mercado para que as ações 

tomadas sejam voltadas para o desenvolvimento, é o momento presente que 

impactará no resultado futuro. 

 

Todo o processo de desenvolvimento repousa finalmente sobre o desenvol 
vimento precedente. Mas para ver claramente a essência da coisa, faremos 
abstração disso e admitiremos que o desenvolvimento sugere uma situação 
sem desenvolvimento. Todo o processo de desenvolvimento cria os pré- 
requisitos para o seguinte. Com isso a forma desse ultimo é alterada e as 
coisas se desenrolarão de modo diferente do que o teriam feito se cada fase 
concreta do desenvolvimento tivesse sido compelida a criar suas próprias 
condições (SCHUMPETER, 1985, p. 47).   

 

Países desenvolvidos apresentam externamente peso político perante 

as demais nações e internamente maior qualidade de vida diante dos recursos 

financeiros que possuem normalmente direcionados para a sociedade através de 

saúde, educação, lazer e infraestrutura. 

 

O progresso não se iniciou internamente e nem passou pela consciência de 
suas populações. Chegou pronto dos países do primeiro mundo. Não houve 
revolução neste sentido. Ocorreu um desenvolvimento desigual, onde está 
bem nítido um comportamento arcaico e moderno. Como também, na 
dependência e domínio de grandes centros, tanto econômico como cultural, 
carregando contradições na burguesia brasileira e latino-americana (CURCI, 
2000, p. 56). 

 

O desenvolvimento econômico tem como principal indicador o Produto 

Interno Bruto (PIB), elaborado anualmente e monitorado normalmente por trimestre. 

Os países estipulam uma meta de crescimento econômico e avaliam se está 

acontecendo conforme o previsto. 

Segundo Parkin (2009, p. 488) o PIB é estimado com a finalidade de: 

“comparação do bem estar econômico ao longo do tempo; comparações do bem 

estar econômico entre países e previsões do ciclo econômico.” 
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O PIB é elaborado a partir da “soma dos gastos do consumo pessoal 

(C), do investimento interno privado bruto (I), dos gastos do governo em bens e 

serviços (G) e das exportações liquidas (X-M)”, destaca Parkin (2009, p. 488). A 

fórmula é apresentada como DA=C+I+G(X-M). Nesses elementos estão integrados a 

agricultura, a indústria e a prestação de serviços. Ambos produzem bens para serem 

vendidos e consumidos, geram renda para que o trabalhador possa consumir ou 

poupar, impostos que o estado reserva ou gasta na promoção do bem estar social e 

exportam e importam bens para consumo ou produção de outros bens.  

 

O Produto Interno Bruto (PIB) refere-se ao valor da produção total anual de 
mercadorias e serviços de uma nação e serve como um importante 
indicador de crescimento econômico. O crescimento moderado e conscis 
tente do PIB, geralmente produz uma economia saudável em que as 
empresas encontram demanda crescente para a sua produção, em virtude 
do aumento nos gastos do consumidor. As novas oportunidades são muitas 
tanto para empresas já estabelecidas quanto para as novas durante essas 
épocas prósperas (WRIGHT, 2009, p. 52).   

 

O PIB demonstra a evolução anual da movimentação econômica do 

país, das atividades em todas as esferas econômicas como a extração, 

industrialização e a prestação de serviços, bem como o consumo das pessoas e do 

governo, investimentos e o saldo da balança comercial ao deduzir importação e 

exportação.  

Trata-se de um índice de prosperidade, apresentando resultados 

positivos, indica que a nação como um todo está evoluindo, estimulando o 

investimento que, consequentemente, proporcionará mais produção, renda, 

consumo e impostos. Baer (1977, p. 305) destaca que nos anos 30 “pela primeira 

vez ela estimulou o crescimento da economia brasileira como um todo e teve um 

grande aumento em sua participação no produto nacional” 

O gráfico1 demonstra que em um período de 13 anos, o PIB brasileiro 

aumentou de US$ 179 milhões para US$3.183 milhões. Essa evolução se deu em 

função do estímulo as atividades produtivas: extração, agricultura, indústria e 

comércio. A participação da indústria nesse período passou de 20,6% para 28%, 

enquanto a agricultura recuou a participação de 30% para 22,2% no mesmo período. 
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Gráfico 1- Evolução do PIB brasileiro, de 1947 a 1960. 

 

Fonte: IBGE e Fundação Getúlio Vargas.  

 Após os anos 60, diversas foram as manobras para acelerar o 

desenvolvimento econômico do Brasil. Entre eles está o Plano de Metas do 

Presidente Juscelino Kubitschek que, usando o slogan “cinquenta anos em cinco [...] 

que previa a articulação de investimentos públicos e privados para a implantação de 

novos ramos industriais” (MENDONÇA e PIRES, 2002, p. 271). 

 

JK foi responsável pela aceleração da industrialização brasileira e pela 
complementação do parque industrial do País, por intermédio da criação de 
indústrias de base, de bens de consumo duráveis e de máquinas e 
equipamentos (MENDONÇA e PIRES, 2002, p. 271). 

 

Indústria de base é o tipo de indústria que fornece suporte para que 

outras empresas possam ser criadas, por exemplo, a indústria que produz o aço 

fornece a matéria prima para diversas outras indústrias que usam o aço na 

produção. As maiores ações para o crescimento econômico brasileiro deram-se 

durante e após a Segunda Guerra Mundial, diante da dificuldade de abastecimento 

de bens importados, bem como a exportação em expansão. Foram criados múltiplos 

centros de decisão econômica com vistas à substituição das importações em função 

do aumento na produção industrial. 

Esse tipo de ação favorece o crescimento econômico quando se avalia 

a evolução dos elementos que compõe o indicador PIB: o aumento na produção de 

bens tende a gerar aumento na mão de obra utilizada que passa a ter renda e a 

consumir; aumento na arrecadação do governo que, consequentemente, 

disponibilizará recursos para melhoria na infraestrutura e bem estar social; o nível de 

investimento aumenta na medida em que o mercado apresenta sinais de 
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crescimento; a redução do volume de produtos importados gera um aumento de 

divisas ou o volume de capital que seria destinado para o exterior é pulverizado no 

mercado nacional e a exportação contribui com o aumento de divisas e superávit da 

balança comercial. Vale ressaltar-se que nesse período, o maquinário usado a 

princípio nas indústrias era importado. 

Diversas medidas foram tomadas na criação da matriz política 

econômica em 1960, com a determinação de objetivos a serem alcançados, os 

instrumentos a serem utilizados e que instituições seriam responsabilizadas pelo 

cumprimento dos objetivos propostos, conforme demonstra o quadro 2.   

 

Quadro 2 - Matriz de Política Econômica no Brasil, em 1960. 

OBJETIVOS INSTRUMENTOS INSTITUIÇÕES 

1. Crescimento 
da produção 
substitutiva de 
importações 

Tarifas, controle da taxa cambial, 
empréstimos do Banco do Desen 
volvimento, programas especiais 
de incentivo, empresas governa 
mentais, Lei de Similares Emprés 
timos do BNDE, expansão das 
empresas governamentais. 

Conselho de tarifas, SUMOC, Banco do 
Brasil, BNDE, autarquias (de produção), 
empresas mistas governamentais. 

2. Expansão da 
infraestrutura 

Empréstimos do BNDE, expan    
são das empresas governamen 
tais. 

BNDE, empresas mistas do governo, 
autarquias, organismos de planejamento 
regional, governos estaduais. 

3. Reforma Social Estrutura fiscal, legislação do tra 
balho e outras leis de cunho 
social, leis e decretos do execu 
tivo, leis e decretos relativos a re 
forma agrária. 

Leis trabalhistas (Ministério do trabalho), 
leis fiscais, poder executivo. 

4. Serviços 
sociais e 
comunitários 

Orçamento público, atividades 
dos institutos da previdência soci 
al, destinação da ajuda externa. 

Ministério da fazenda, órgãos executivos, 
governos estaduais e municipais. 

5. Equilíbrio 
regional 

Orçamento da União, incenti vos 
fiscais, distribuição de crédito. 

Ministério da Fazenda, autarquias, CO 
CAP, governos estaduais, Banco do 
Brasil. 

6. Equilíbrio 
setorial 
(especialmente 
entre setor 
agrícola e não 
agrícola)  

Assistência técnica por parte dos 
órgãos regionais, crédito, reforma 
agrária. 

Cláusulas constitucionais relativas a 
impostos (Fazenda), órgãos do planeja 
mento regional, COCAP, Banco do Bra sil, 
BNDE. 

7. Melhoria do 
balanço de 
pagamentos 

Tarifas, controle cambial e ma 
nipulação da taxa de câmbio. 

Conselho de Tarifas, Banco Central (antes 
de 1964, SUMOC). 

8. Estabilização 
dos preços 

Restrições do crédito, orçamento 
público, controle de preços (taxas 
de juros congeladas). 

Banco do Brasil, SUMOC, Ministério da 
Fazenda. 

9. Melhor aloca 
ção de recursos 

Controle de preços, controle dire 
to da distribuição de bens mate 
riais, ação direta de determina 
dos institutos governamentais. 

SUNAB (antiga COFAP), órgãos gover 
namentais de controle das tarifas, de 
serviço público, leis, diversos instituto do 
governo (por exemplo, do Café, do Açúcar 
e do Álcool).  

Fonte: Baer, 1977, p. 68. 
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A política econômica envolve diversas esferas da sociedade. O modelo 

usado em 1960 possibilitava o desenvolvimento dos setores ligados à economia de 

modo a desenvolvê-los ou regulá-los e, os bons resultados de tais ações 

possibilitariam o crescimento econômico. 

Sobre a política substitutiva de importações e melhoria no balanço de 

pagamentos (objetivos 1 e 7) foram usados instrumentos que reduziram ou limitaram 

a competitividade dos produtos estrangeiros com os nacionais gerando o 

crescimento da indústria nacional e equilibrando a balança comercial. Os serviços 

sociais e comunitários, a reforma social, e estabilização dos preços (objetivos 3, 4 e 

8) visavam o equilíbrio das relações entre empresários e trabalhadores, bem como 

oferta e demanda por consumo de bens e a melhoria na qualidade de vida da 

sociedade. 

 

[...] o governo, direta e indiretamente, estimulou o desenvolvimento de 
mecanismos de crédito destinados a aumentar a demanda, por parte de 
investidores e consumidores, dos bens que poderiam se fornecidos pela 
capacidade produtiva do Brasil (BAER, 1977, p. 229). 

 

A expansão da infraestrutura, o equilíbrio setorial e regional (objetivos 

2, 5, 6) visava oferecer recursos logísticos e incentivos à demanda e ao 

investimento, de modo a favorecer o crescimento de diversas regiões, inclusive 

divergências entre setores que por terem representatividade maior na economia, 

recebiam mais investimentos e recursos. 

 

[...] os incentivos fiscais passaram a ser usados amplamente na orientação 
regional e setorial de recursos. [...] Em seguida, estendeu-se esse 
mecanismo de política à área amazônica. Outros esquemas de incentivos 
fiscais surgiram com o objetivo de estimular as exportações, desenvolver o 
turismo e promover o reflorestamento de diversas regiões, entre outros 
(BAER, 1977, p. 229).  
 

Sobre o item 9, melhor alocação de recursos, objetivava o controle de 

preços e distribuição de bens. 

Baer (1977) ressalta as discrepâncias na matriz econômica que ao 

tentar solucionar um objetivo acabavam prejudicando outro e, até mesmo dentro de 

uma instituição, havia objetivos contraditórios. Canoas (2005, p.192) destaca que “o 

planejamento tem pontos de contato com a técnica, a produção, as relações sociais, 

a política, a psicologia, o serviço social, mas é na economia que encontra seu 
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objetivo fundamental”, ou seja, o desenvolvimento econômico ocorre na medida em 

que nesse planejamento estejam inclusos objetivos relacionados também a 

favorecer o desenvolvimento das potencialidades humanas.  

 

O Estado deve, através dos instrumentos fiscais, monetários e cambiais, 
conduzir a política econômica no sentido de promover a estabilidade 
econômica enquanto pré-requisito para a promoção do crescimento 
sustentado (sem interrupções) e do desenvolvimento de forma homogênea, 
isto é reduzir as distorções regionais, modificar a estrutura funcional de 
apropriação da renda e garantir uma distribuição mais equitativa da riqueza 

e da propriedade (BRAGA FILHO, 2000, p. 17). 

 

 Braga Filho (2000) atribui, também, como competência do Estado 

oferecer infraestrutura para complementar o setor privado, corrigindo os desequi 

líbrios estruturais. 

 

O objetivo primordial da política econômica no pós-guerra era evidente 
mente, a expansão das indústrias substitutivas de importações; na medida 
que com esse fim utilizavam-se recursos internos, ele entrava em choque 
com a meta de estabilização dos preços (BAER, 1977, p. 69).  

 

Gráfico demonstrativo da evolução do PIB brasileiro de 1961 a 1970.  

 

Gráfico 2 - Evolução do PIB brasileiro, de 1961 a 1970. 

 

Fonte: IBGE e Fundação Getúlio Vargas. 

 

O gráfico 2  demonstra a evolução do PIB brasileiro de 1960 a 1970. 

Nesse período evoluiu de US$4.653 milhões para US$194.315 milhões em 1970. 
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Baer (1977, p. 304) destaca que ao final dos anos 60: 

 

Foram eliminadas as distorções de preços, a inflação foi controlada, foram 
adotadas taxas de câmbio mais realistas, foram feitos esforços para 
expandir e diversificar a estrutura de exportações do país, foram 
modernizadas as instituições financeiras, foram criados incentivos fiscais 
para atrair fundos para regiões e setores atrasados e os investimentos 
governamentais em infraestrutura foram aumentados. 

 

Baer (1977) aponta a ação do estado em promover o desenvolvimento, 

e relata que tais medidas podem ser relacionadas às novas combinações realizadas 

no processo de desenvolvimento segundo Schumpeter (1985).  

São elas: 

 

1) Introdução de um novo bem – ou seja, um bem que os consumidores 
ainda não estiveram familiarizados – ou de uma nova qualidade de um 
bem. 2) Introdução de um novo método de produção , ou seja, um 
método que ainda não tenha sido testado pela experiência no ramo 
próprio da indústria de transformação, que de modo algum precisa ser 
baseada numa descoberta cientificamente nova, e pode consistir 
também em uma nova maneira de manejar comercialmente uma 
mercadoria. 3) Abertura de um novo mercado, ou seja, de um mercado 
em que o ramo particular da indústria de transformação do país em 
questão não tenha ainda entrado, que esse mercado tenha existido 
antes ou não. 4) Conquista de uma nova fonte de oferta de matérias 
primas ou de bens semimanufaturados, mais uma vez independen 
temente do fato de que essa fonte já existia ou teve que ser criada. 5) 
Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria , como 
a criação de uma posição de monopólio (por exemplo, pela trustificação) 
ou a fragmentação de uma posição de monopólio (SCHUMPETER, 
1985, p. 48-49). 

 

Schumpeter (1985) comenta ainda sobre dois fatores inerentes a 

realização de tais combinações, dizendo que podem ser os mesmos indivíduos que 

compõe o comércio e a indústria, ou novos indivíduos que venham a compor esse 

mercado e a existência de capacidade ociosa dos fatores de produção. O autor 

destaca o crédito como elemento preponderante na criação de novas combinações. 

O desenvolvimento, nos anos de 1970, também conhecido como 

milagre econômico, representa um período em que houve um estímulo ao 

desenvolvimento das atividades econômicas (agrícolas, industriais e comerciais), 

que foram intensificadas em função do estímulo às diversas bases que compõe o 

contexto produtivo nacional. 

 

[...] podemos destacar o investimento público, as empresas estatais, as 
medidas protecionistas, o processo de substituição de importações, os 
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mecanismos oficiais de financiamento de empresas nacionais, a legislação 
de proteção do trabalho, o desenvolvimento do mercado interno etc. 
(SOUZA, 2008, p. 76). 

 

Souza (2008, p. 145-146) destaca o papel fundamental da atuação das 

empresas estatais no período em que o país apresentou índices de crescimento 

econômico bem acima da média mundial. “[...] o PIB cresceu 6% em 1978, 6,4% em 

1979 e 8% em 1980.” “Partindo de um peso de pouco menos de 12% em 1900, a 

indústria aumenta sua participação quase que continuamente até o final da década 

de 70, quando chega a aproximadamente 34% do total. A partir de 1980, essa 

participação relativa diminui também quase que continuamente até o começo da 

década de 1990, quando fica próxima de 28%” afirma Giambiagi et al. (2005, p. 

309). 

Nos anos de 1980, a política econômica implementada por Delfim Neto, 

visava à continuidade do desenvolvimento econômico através do combate a inflação 

e a continuidade da taxa de crescimento da produção. Destacam-se entre as 

medidas referentes à expansão econômica: 

 

 desvalorização cambial de 30% com vistas a estimular as exportações; 

 redução do imposto de renda sobre remessas de lucros para o exterior de 
12,5% para 1,5%, objetivando estimular a entrada de capital estrangeiro; 

 criação de um imposto sobre exportações agrícolas beneficiadas pela 
desvalorização cambial afim de transferir esse recursos para outros setores; 

 maiores facilidades de crédito para compra de bens de consumo duráveis; 

 ampliação do crédito para capitalização das empresas;  

 implementação de um programa de reativação da construção civil; 

 maiores estímulos creditícios a agricultura; 

 maiores incentivos a exportação; 

 redução de custos financeiros para o financiamento de bens de consumo 
duráveis (redução do IOF e liberação do limite de crédito) (SOUZA, 2008, 
p.150).  

 

Referente a ações voltadas ao combate da inflação, Souza (2008) 

destaca cortes em gastos púbicos, eliminação de subsídios, redução do 

protecionismo a economia nacional, encarecimento do corte de crédito, 

endurecimento da legislação referente aos salários e encerramento da estrutura de 

juros subsidiados. 

A inflação caracterizada pela alta contínua e generalizada dos preços, 

gerando a perda de valor da moeda, apresenta-se com um dos fatores que 
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prejudicam o desenvolvimento econômico. Tanto que no decorrer histórico do país, 

diversas foram as manobras governamentais para controlá-la.  

A década de 1990 foi um marco histórico de ações que promoveram o 

controle inflacionário. Nesse período houve a abertura econômica em que o 

governo, através de mecanismos fiscais, facilitou a entrada de produtos estrangeiros 

e a saída de produtos nacionais para o comércio exterior. 

Especificamente nos anos de 1993 e 1994 o Estado cria o Plano Real, 

um plano que, diante de tantos outros que o país experimentou, atendeu aos 

anseios da sociedade e gerou uma mudança que promoveu o dinamismo dos 

setores econômicos. 

 

O crescimento da economia demanda por sua vez amplas mudanças de 
caráter estrutural, as quais só se efetivam a longo prazo. Portanto, é um 
processo que depende acima de tudo de determinação política, da 
continuidade gerencial e administrativa do Estado e do dinamismo do setor 
privado (BRAGA FILHO, 2000, p.16). 

 

A mudança estrutural proposta nos anos de 1993 e 1994, caracterizada 

como segundo Souza (2008, p. 224) “criação do Fundo social de emergência (FSE), 

da Unidade Real de Valor (URV) e da nova moeda (real)” tornou-se uma das mais 

significativas, pois nesse contexto, trouxe a estabilidade econômica que possibilitou 

ao país equilibrar os elementos como: oferta e demanda por bens, mercado 

financeiro, balança comercial, gastos governamentais, investimentos entre outros 

que compõe o sistema econômico, posicionando o país entre as 10 primeiras 

economias mundiais. 

A indústria brasileira em desenvolvimento passou por dificuldades 

perante a concorrência de produtos importados que possuíam custos menores e 

qualidade superior em muitos casos, tanto que alguns setores tiveram sérios 

problemas, a exemplo podemos citar, no estado de São Paulo a indústria têxtil e 

calçadista.  

 

A participação da indústria no PIB a custo de fatores teria se reduzido de 
42,3% em 1985 para apenas 31,4% em 1995, ou seja, uma queda de cerca 
de 11p.p. com respeito ao PIB em apenas dez anos (Ibid., p. 10). Essa 
queda foi basicamente o resultado da redução da participação da indústria 
de transformação, cuja participação no PIB a custos de fatores se reduziu 
de 31,62% em 1985 para 20,60% em 1995. Esse processo de "perda do 
peso relativo da indústria no PIB" foi causado pelas mudanças pelas quais 
passou a economia brasileira no final da década de 1980 e início da década 
de 1990, a saber: aumento da competição interna e externa, causado pela 
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abertura comercial e financeira, privatização em diversos segmentos 
industriais, e sobre-valorização da taxa real de câmbio no período 1995-
1998 (OREIRO, FEIJÓ, 2010, p. 225). 

 

Nesse contexto, a participação da indústria na composição do PIB 

reduziu de forma significativa, uma tendência perceptível em economias em 

desenvolvimento quando diminui o peso da indústria e aumenta a participação dos 

outros setores como serviços e agricultura. 

 

 

1.3 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL 

 

O desenvolvimento econômico local é um processo que envolve vários 

segmentos, bem como autoridades do poder público e a sociedade. O Estado 

participa no processo de infraestrutura e na assistência a saúde, educação e lazer 

da população, além de medidas e legislação pertinente às necessidades locais. As 

empresas em criar produtos, gerar renda, lucros e impostos. A sociedade 

corresponde às necessidades mercadológicas se especializando e atendendo as 

lacunas que necessitam ser preenchidas. 

 

Se o desenvolvimento está associado, conforme prescreve a teoria econô 
mica, a uma estrutura produtiva mais diversificada e assentada sobre 
atividades econômicas de maior conteúdo tecnológico, “várias mudanças 
conjunturais”, muito provavelmente, não foram suficientes para promover 
modificações estruturais mais significativas e convergentes com a teoria do 
desenvolvimento econômico na economia brasileira. Convém assinalar que,  
o desenvolvimento econômico local, entre outros aspectos, também se 
condiciona a este tipo de recomendação (BRAGA FILHO, LESSA, 2011, p. 
196). 

  

Portanto, Estado e sociedade em ações conjuntas possibilitam um 

aporte no desenvolvimento e, conforme aponta Braga Filho e Lessa sobre a 

diversificação das atividades econômicas, reforço o objetivo desse estudo em 

afirmar a importância do empresário calçadista no desenvolvimento econômico local. 

São as características inovadoras dos empresários que empreendem atividades 

geradoras de bens ou serviços.  

 

Do ponto de vista da comunidade local, o que se propõe é uma profunda 
mudança de enfoque. Trata-se de trocar a pergunta “o que o governo pode 
fazer por nós?”, por “como o governo pode apoiar o que estamos 
empreendendo?”. Do ponto de vista das diversas instâncias de governo, 
das instituições públicas ou privadas de apoio, da própria academia, trata-se 
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de entender que, somando-se às iniciativas que a comunidade assimila 
como suas, a produtividade dos esforços aumenta, maximizando resultados 
(POLIS, 2013, p.12). 

 

É possível que seja mais favorável para o governo apoiar projetos que 

sejam elaborados pelas próprias comunidades, os atores de cada região que juntos 

analisem, avaliem e criem projetos que condizem com a realidade daquele 

ambiente, de modo que as soluções propostas venham de encontro às reais 

necessidades locais e possam criar condições para que o desenvolvimento ocorra. 

Países como Estados Unidos chegaram a determinados níveis de 

desenvolvimento econômico que optaram por reduzir a participação da indústria na 

economia, concentrando boa parte das atividades no setor de serviços. A crise 

imobiliária de 2008 demonstrou que é necessário haver uma diversificação das 

atividades (agricultura, indústria e comércio) para que a nação não sofra tanto com 

os efeitos da recessão econômica. O mesmo ocorre no contexto local, uma cidade 

que tenha apenas um segmento econômico, qualquer variação no mercado pode 

prejudicar profundamente as relações econômicas, enquanto que quando há 

diversificação, os efeitos podem ser menores. 

Segundo Pires e Machado Neto (2012, p. 5), o conceito de 

desenvolvimento local deve estar associado a um processo de crescimento 

econômico de maneira endógena, na qual os fatores locais do tipo produtivo, social 

e cultural são decisivos. Desse modo o desenvolvimento deve emergir da articulação 

e ação dos grupos locais 

Curci (2000, p. 41) destaca que “A cultura é relevante e dependerá de 

associações ligadas aos modelos de desenvolvimento da região onde se 

concentram. A cooperação é uma das alternativas para a sobrevivência e a certeza 

de um desenvolvimento sustentado e equilibrado”. 

 

A cultura exerce influência no desenvolvimento econômico e regional [...] 
influencia o pensamento econômico e ético, estabelecendo valores sobre as 
atividades e o comportamento dos indivíduos, mas também ela é 
influenciada pelo desenvolvimento econômico (MACHADO, 2013, p.18). 

 

Os aspectos culturais são de suma importância para o ambiente local, 

é através deles, juntamente com o potencial humano e físico, pode-se verificar que 

tipo de atividade desenvolver para fomentar a economia local. 
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[...] além da utilização de teorias econômicas, deve-se buscar apoio nos 
conteúdos de mudança organizacional e animação social. O desenvol 
vimento econômico local é endógeno, ou seja, emerge das iniciativas e do 
dinamismo da comunidade. Valoriza os recursos financeiros e materiais 
locais. Mas, principalmente, apoiar-se-á no empreendedorismo, dissemi 
nado fortemente entre os principais atores e nas PMEs locais, como fontes 
de geração de emprego (DORABELA, 1999, p. 31).   

 

O desenvolvimento local se destaca na atuação dos agentes locais em 

trabalhar o potencial de sua localidade em busca de desempenho em produção de 

bens ou serviços e que possam ser competitivos com outros produtos. A integração 

de tais agentes pode propiciar a competitividade devido à busca por alternativas que 

viabilizem custos e lucros. No Brasil as pequenas e micro empresas possuem uma 

representatividade muito grande na geração de emprego e renda que se criou uma 

legislação específica para elas. Segundo a Receita Federal (2013) sobre a lei 

complementar 123/2006: 

 

Art. 3 º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade 
empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsa 
bilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n º 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: ( Redação dada 
pela Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011 ) 
(Produção de efeitos – vide art. 7º da Lei Complementar nº 139, de 
2011 )  
 
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita 
bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 
reais); e Redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 10 de 
novembro de 2011 ) (Produção de efeitos – vide art. 7º da Lei 
Complementar nº 139, de 2011 )  
 
II - no caso da empresa de pequeno porte aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões 
e seiscentos mil reais). Redação dada pela Lei Complementar nº 139, 
de 10 de novembro de 2011 ) (Produção de efeitos – vide art. 7º da 
Lei Complementar nº 139, de 2011 ) (RECEITA FEDERAL, 2013). 

 

Segundo Dorabela (1999, p. 30), no desenvolvimento econômico local 

as grandes geradoras de emprego são as PMEs (Pequenas e Micro Empresas). 

Elas possuem um vinculo e uma dependência do potencial e infraestrutura local na 

qual “poderá ou não estar dotada de fatores importantes de aceleração do 

desenvolvimento, como ambiente favorável ao empreendedorismo, a vontade 
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comunitária de implementação de uma rede de negócios, instituições de apoio, 

facilidades para obtenção de financiamentos etc”. 

 

O desempenho de pequenos negócios é favorecido em culturas de 
orientação coletivista, porém, a cultura individualista favorece o uso de 
alianças pragmáticas para obtenção de recursos externos. A valorização do 
coletivo pode ainda incentivar a formação e o fortalecimento da ação grupal, 
estimulando a ação interinstitucional e o intercâmbio entre diferentes 
segmentos, tais como universidades, bancos, sindicatos, entre outros 
(MACHADO, 2013, p.19). 

 

Apostar na capacidade produtiva da base social do país é essencial no 

atual processo histórico de reconstrução nacional, ressalta Polis (2013) bem como a 

atuação do poder público em desenvolver mecanismos que impulsionem o potencial 

produtivo de cada região. 

 

[...] o nível local é entendido como o meio ambiente imediato das PME. Ali 
elas nascem e se formam, encontram recursos humanos e materiais dos 
quais depende o seu dinamismo e estabelecem sua rede básica de 
relações. É a comunidade local, com todos os seus atores – públicos, 
privados e do terceiro setor-, que irá fornecer os recursos de toda ordem e 
não menos importante, os valores empreendedores que criarão condições 
favoráveis ao surgimento de ideias e projetos (DORABELA, 1999, p. 31). 

 

Segundo o Instituto Polis (2013), os pobres não vivem em situação 

precária por falta de criatividade ou vontade, mas por insuficiência e pouca 

articulação dos sistemas de apoio. Esta colocação nos remete a falta de recursos 

nas regiões populosas e de baixa renda que impossibilita que o desenvolvimento 

humano ocorra. Essa é mais uma demonstração da necessidade dos agentes locais 

estimularem o empreendedorismo e a identificação de oportunidades. 

 

Há centenas ou milhares de iniciativas em curso, que demonstram bem a 
necessidade dessa nova política nacional. A Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa deve constituir uma ajuda significativa, inclusive porque permite 
ampliar o uso de recursos públicos para compras locais. Os Arranjos 
Produtivos Locais (APLs), organizados pelo Sebrae e que envolvem o 
Ministério da Integração Nacional e governos estaduais, constituem 
importante esforço de articulação entre iniciativas de um mesmo território, 
para torná-las mais sinérgicas (POLIS, 2013, p. 13). 

 

Importante salientar sobre os resultados alcançados com a articulação 

das entidades locais que integram o laço entre empresas e sociedade, gerando uma 

sinergia que contribui com o desenvolvimento local de forma significativa. 
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Os entraves ao desenvolvimento local e as propostas correspondentes para 
superá-los podem ser agrupados em oito eixos distintos, ainda que 
frequentemente sinérgicos ou superpostos: 
1 – Financiamento e comercialização. 
2 – Tecnologia. 
3 – Desenvolvimento institucional. 
4 – Informação. 
5 – Comunicação. 
6 – Educação e capacitação.  
7 – Trabalho, emprego e renda.  
8 – Sustentabilidade ambiental (POLIS, 2013, p. 17-18). 

 

Os oito eixos citados como proposta para superar os entraves do 

desenvolvimento local demonstram a necessidade de atuação em conjunto de modo 

que tais eixos possam ser desenvolvidos e potencializados. 

Polis (2013) também ressalta a necessidade de reinvestimento local, 

ou seja, que o capital que circula na localidade seja novamente investido com 

transferência para regiões mais desenvolvidas.  

Para que haja desenvolvimento é necessário que se faça a distribuição 

de renda em todas as esferas, pois quando apenas uns conseguem altos 

rendimentos em detrimento do empobrecimento da cadeia, a região não se 

desenvolve. A proposta do desenvolvimento local do Instituto Polis é a 

sustentabilidade ou desenvolvimento sustentado ao enfatizar os eixos a serem 

desenvolvidos. 

 

As formas de apoio tecnológico já existente aparecem como 
profissionalmente competentes – envolvendo, por exemplo, o apoio do 
Sebrae em diversas áreas – mas não estão articuladas entre si, nem 
integradas na diversidade das regiões onde atuam. Uma instituição 
assegura formação profissional, outra, apoio técnico, outra, inovações 
tecnológicas, mas as pequenas iniciativas, sejam empresariais ou de 
organizações comunitárias, dificilmente terão conhecimento ou contatos 
para buscar nas mais diversas instituições os apoios potenciais para obter 
um resultado coerente. Um exemplo prático mencionado por representantes 
do Sebrae: a entidade forma as pessoas para abrirem pousadas, mas não 
tem como assegurar financiamento e, considerando os juros cobrados pelo 
mercado financeiro, o entusiasmo dos formandos tende a morrer (POLIS, 
2013, p. 33). 

 

Para (Polis, p. 52) o grande desafio que se coloca é o da organização 

da informação conforme as necessidades práticas dos atores sociais que intervêm 

no processo de desenvolvimento local. 
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Da mesma forma, gerar informações específicas para uma instituição de 
pesquisa é relativamente simples. Organizar a devolução da informação 
produzida para a própria comunidade, para os cidadãos que são em última 
instância os titulares do processo, é evidentemente mais complexo. Mas se 
trata, nesta era que evolui para a sociedade do conhecimento, de um 
desafio vital (POLIS, 2013, p. 57). 

 

A instalação de um centro de pesquisa facilita a tabulação, análise e 

interpretação de dados, transmitindo informações que possam gerar conhecimento e 

tomada de decisões através de prospecções que possam contribuir para o 

desenvolvimento e integração local. 

As informações geradas devem ser divulgadas por meios de 

comunicação local, segundo Polis (2013) estas são direcionadas à comunidade local 

para que possa ter conhecimento e participar das decisões em âmbito local, bem 

como ter acesso a rede mundial de computadores e ampliar a gama de recursos 

educacional, cultural, social e econômico. 

 

A formação aqui focalizada refere-se ao desenvolvimento de competências 
necessárias para que um município ou região possa tomar em mãos a sua 
própria dinâmica de transformação, visando no conjunto a uma comunidade 
economicamente viável, socialmente justa, e sustentável em termos ambi 
entais. Isso requer a qualificação de um contingente de pessoas capazes de 
analisar de forma integrada a realidade local e de promover uma visão e 
propostas concretas para a melhoria da qualidade de vida. 
Analisando os diversos subsistemas de formação herdados do passado, é 
possível constatar que predomina uma formação escolar completamente 
desvinculada do conhecimento da realidade local, cujos cursos mais 
avançados encontram-se segmentados em fatias setoriais de conheci 
mento, sem que haja uma compreensão integrada da problemática concreta 
de um território (POLIS, 2013, p. 57). 

 

Segundo Polis (2013) faculdades ou outras instituições de ensino 

avançado assumem um papel mais ativo de articulação dos conhecimentos locais ou 

regionais, através de pesquisas científicas voltadas para questões pontuais da 

região, bem como preparar profissionais para desempenharem funções laborais nos 

setores onde estão inseridos. 

Segundo Dorabela (1999, p. 32) “os promotores e gerenciadores de 

projetos, estejam eles em órgãos públicos, universidades, ONGs ou na comunidade 

em geral, devem adotar uma visão e postura empreendedora.” O autor também 

alerta sobre a importância da educação empreendedora para que os citados acima 

possam difundi-la no ambiente local. 
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Incentivar, na rede de universidades, a elaboração de monografias regionais 
e de material de ensino sobre a realidade local e regional, tanto através dos 
TCCs (trabalhos de conclusão de curso) como dissertações de mestrado e 
teses de doutorado, formando assim bancos de dados de informações de 
cada região, livremente acessíveis por todos os atores sociais interessados 
(POLIS, 2013, p. 54). 

 

A atuação da universidade, muito mais que preparar cidadãos para o 

mercado de trabalho, é juntamente com eles criar soluções inovadoras, contribuindo 

com o desenvolvimento regional. Essa atuação é nítida quando nos deparamos com 

grandes polos industriais em regiões que contenham universidades. A atuação em 

conjunto propicia o desenvolvimento através da troca de informações e experiências, 

buscando na pesquisa e aplicação, formas de ampliar a produtividade e desenvolver 

novos produtos baseados na junção de teoria e prática. 

 
Não se pode exigir da ampla base desempregada, semi-empregada, ou 
organizada de maneira mais ou menos caótica nos subsistemas informais, 
que participem de forma mais organizada do chamado circuito superior da 
economia, sem oferecer os instrumentos correspondentes. Nesse sentido, 
há uma convergência necessária entre a capacitação, a organização de 
sistemas locais de informação e a utilização dinâmica dos meios de 
comunicação. No plano institucional, esse esforço exige uma convergência 
de ações dos mais diversos atores que detêm segmentos do conhecimento 
sobre o desenvolvimento local (POLIS, 2013, p. 74). 

  

A ação do Estado em ajudar as comunidades a se auxiliarem não livra 

sua responsabilidade, pelo contrário, transforma-a em mais participativa, consciente 

e capaz de exigir e de controlar, podendo significar para o estado, também, 

desenvolvimento, seguido de arrecadação, reduzindo custos e apresentando 

projetos para a diminuição da pobreza. 

 

[...] empreendimentos podem contribuir para a formação de hábitos, 
costumes, e valores em determinadas localidades. Em geral, eles 
constituem empreendimentos que criam cultura; possuem uma dinâmica 
peculiar de crescimento, pois os empreendedores preferem não crescer 
afim de preservar a cultura e a qualidade , tornando-se referências locais e 
culturais (MACHADO, 2013, p. 20). 

 

Segundo Curci (2000) para ser competitivo no mercado internacional é 

necessário ter conhecimento de tendências, do produto, dos competidores, dos 

preços praticados e do próprio consumidor. 

A promoção do desenvolvimento econômico local é diferenciada das 

medidas governamentais em âmbito nacional, destaca Dorabela (1999). Cada região 
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possui cultura e características diferentes, bem como a dimensão da empresa difere 

dos grandes polos, quanto à liderança das classes sociais, instituições, empresas e 

associações comunitárias. 

 

O desenvolvimento econômico local não pode ser um processo mecânico, 
mas orgânico. É antes uma questão de diálogo entre todos os atores locais, 
visando a sua sensibilização, mobilização e participação, criando uma 
sinergia que sinalize positivamente para o desenvolvimento (DORABELA, 
1999, p. 31).  

 

Nem todas as regiões apresentam vantagens geográficas naturais, 

locais, nacionais e humanas. Provavelmente não despertarão interesse de 

capitalistas em busca de lucros. Porém, são regiões mais ou menos povoadas que 

apresentam infraestrutura de acordo com o desenvolvimento econômico 

apresentado. Nesse contexto, pequenos empreendimentos podem surgir para 

atender as necessidades locais, ao mesmo tempo em que geram renda e emprego 

para os moradores da localidade.  

O desenvolvimento econômico local é um processo que envolve vários 

atores como: o poder público e a sociedade. O poder público participa no processo 

de infraestrutura e na assistência a saúde, a educação e ao laser da população, 

além de medidas e legislações pertinentes às necessidades locais; a sociedade 

corresponde às necessidades mercadológicas se especializando e atendendo as 

lacunas que necessitam ser preenchidas. 

 Portanto, Estado e sociedade em ações conjuntas possibilitam um 

aporte no desenvolvimento. Dentro da sociedade surge a figura do empresário que 

com características inovadoras empreende atividades geradoras de bens ou 

serviços.  

 

A mudança estrutural que se opera na sociedade brasileira no período que 
recebeu a marca das condições em que se deu a industrialização, tanto 
quanto ao comportamento do empresário e do operário, como quanto à 
organização da empresa industrial (MARTINS, 1976, p. 6). 

 

Ao refletir sobre a colocação de Martins (1976) e os fatos ocorridos 

com a industrialização no Brasil, as relações de trabalho ocorreram de forma 

diferenciada ao início da industrialização na Inglaterra, devido a relações no trabalho 

e que o operário também consumidor.     
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2 A ATUAÇÃO DE ALGUNS EMPRESÁRIOS QUE CONTRIBUI- 
RAM COM A INDUSTRIALIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECO- 
NÔMICO NO BRASIL 

 

 

Dentre os fatores que envolvem a produção e consumo de bens e 

serviços no desenvolvimento da economia brasileira, estão os empresários que se 

destacam por apresentarem atitudes ou características que os diferenciaram dos 

demais, tornando-os referência no período em que viveram e ícones na história do 

desenvolvimento econômico brasileiro. 

A atuação do empresário na criação de empresas é destacada por 

Dorabela (1999, p. 47) ao afirmar que: “Say foi mais além e considerou o 

desenvolvimento econômico como resultado da criação de novos empreen 

dimentos”. A figura do empresário apresenta-se como elemento essencial nesse 

resultado citado por Say e afirmado por Schumpeter. O empresário pode 

desenvolver atividades em qualquer área como extração, agricultura, indústria, 

comércio ou prestação de serviços. 

Segundo Schumpeter (1985), o empresário cria tendências e é seguido 

por muitos outros que copiam o seu feito e o excesso de produto gera queda no 

preço, podendo ocorrer prejuízo para o empresário que investiu no desenvolvimento 

de produtos copiados por outros. A atenção ao ciclo de vida do produto e a criação 

de novos bens, faz-se necessária para que quando copiarem seu produto, o 

empresário já tenha condições de aferir ganhos com os novos criados. De certo 

modo a competitividade faz com que novos produtos sejam criados incessan 

temente.  

Foi o processo de destruição criativa que tornou obsoleta a caneta-tinteiro 
em favor da estereográfica, a válvula eletrônica em favor do transistor, a 
régua de cálculo em favor da calculadora eletrônica, a locomotiva a vapor 
em favor da elétrica ou a diesel [...] (DEGEN,1989, p. 9). 

 

Para Marcovitch (2003) os empresários brasileiros destacam algumas 

características como: capacidade de inovação, visão de futuro e sensibilidade 

estratégica. 

O mesmo autor, Marcovitck em (2007) ao diferenciar tipos humanos, 

destaca o trabalhador e o aventureiro, faz uma relação entre as características do 
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caçador ou coletor e lavrador, e faz analogia ao coletor e caçador. Para ele o 

caçador é: 

 

Esse tipo humano que ignora fronteiras. No mundo tudo se apresenta a ele 
em generosa amplitude e onde quer que erija um obstáculo a seus 
propósitos ambiciosos, sabe transformar esse obstáculo em trampolim. Vive 
dos espaços ilimitados, dos projetos vastos, dos horizontes distantes. 
O trabalhador, ao contrário, é aquele que enxerga primeiro a dificuldade a 
vencer, não o triunfo a alcançar. O esforço lento, pouco compensador e 
persistente, que, no entanto, mede todas as possibilidades de desperdício e 
sabe tirar o máximo proveito do insignificante, tem sentido bem nítido para 
ele. Seu campo visual é naturalmente restrito. A parte maior do que o todo 
(MARCOVITCH apud HOLANDA, 2007, p. 16). 

 

Ao estudar a biografia de alguns empresários considerados pioneiros e 

empreendedores, o mesmo autor destacou alguns nomes que contribuíram e 

contribuem para o desenvolvimento do país, são eles: Mauá, os Lundgren, Luiz 

Tarquinio, Bernardo Mascarenhas e Francisco Matarazzo. Alguns criaram e 

estruturam caminhos para que outras empresas os fossem seguindo ou facilitaram o 

processo produtivo ou logístico, como fez Mauá através das ferrovias e 

Mascarenhas através das hidrelétricas. Outros influenciaram com uma visão 

humanizada sobre desenvolvimento visando o bem estar social, como fez Tarquinio.  

Destacavam-se, também, os empresários que investiam em relações sociais e 

contribuíam para a ampliação das relações comerciais nos portos, bem como 

apresentavam uma visão ampla, identificando oportunidades em diversos ramos da 

economia como Ludgren e Matarazzo. 

O empresário industrial foi, em grande percentual, de origem 

estrangeira, característica do processo de imigração no país daquele período, 

havendo divergências da aristocracia cafeeira em discordância do processo de 

desenvolvimento industrial no Brasil, ou seja, o empresário industrial a princípio não 

possuía relação com o setor cafeeiro. 

O destaque que se dá a esses empresários é que atuaram em 

períodos em que boa parte da estrutura e tecnologia que necessitavam para 

produzir bens estaria por criar ou desenvolver, matérias primas e equipamentos que 

eram importados e o transporte marítimo que levava tempos para chegar. Tais 

fatores demonstraram o empenho empresarial em ultrapassar limites e superar 

expectativas. 
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2.2  O BARÃO DE MAUÁ 

 

 

Irineu Evangelista de Souza, nascido em 1813 no Rio Grande do Sul, 

após a morte do pai e do segundo casamento da mãe, foi levado para o Rio de 

Janeiro por um tio que era comandante da frota do negociante português Pereira de 

Almeida.  Assim, aos nove anos de idade, já trabalhava e morava na loja deste 

negociante, que possuía negócios em uma região onde se concentrava o comércio 

local, como destaca Marcovitch (2005). 

 

Uma inclinação natural pelos estudos, aliada à proteção e eventual 
orientação de Pereira de Almeida ou de outros empregados cujo nomes 
ficaram esquecidos, contribuíram para formar a base de uma educação 
formal. Aprendeu contabilidade, incluindo a caligrafia para o registro a bico 
de pena de todas as operações nos grandes livros, cálculo de juros, noções 
de direito comercial e os primeiros rudimentos de línguas estrangeiras. Em 
poucos anos apresentou-se ao exame da Real Junta de Comércio e 
Navegação, obtendo acesso ao cargo de caixeiro de escritório 
(MARCOVITCH, 2005, p. 41-42).     

 

O meio em que Irineu cresceu foi favorável ao seu desenvolvimento 

intelectual, pois se encontrava no centro dos negócios do país, rodeado por pessoas 

que apresentavam nível cultural elevado, domínio nas atividades de comércio que 

conferiam poderio econômico e exerciam poder político na então capital do país. 

Seu interesse e dedicação também fomentaram sua desenvoltura. 

Marcovitch (2005) relata que aos catorze anos Irineu era o homem que 

comandava os negócios de Pereira de Almeida responsabilizando-se pelas compras, 

pela contabilidade e pelo cofre das empresas. O mérito de sua conquista se dava 

pelas suas aptidões intelectuais, bem como ter laços familiares com o comandante 

membro da frota e homem de confiança do mercador e por ser brasileiro.  

Com a proclamação da independência, em 1822, o comércio que era 

comandado por portugueses passou a ser conduzido por comerciantes ingleses, 

período em que Irineu mudou de empresa e passou a trabalhar com o inglês Richard 

Carruthers, que lhe foi de grande valia pela cultura da língua inglesa e o desenvol 

vimento em comércio internacional, contabilidade e por guiá-lo no caminho político. 

 

Irineu saiu-se tão bem como aluno que em 1835, quando Richard 
Carruthers resolveu aposentar-se, retirando-se para a Europa, anunciou que 
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os negócios da empresa continuariam a ser tocados por Irineu. Em vez de 
empregado, ele passar a sócio, recebendo, além do mais, procuração para 
agir como se fosse o único dono (MARCOVITCH, 2005, p. 43-44). 

 

Em sua atuação destacou-se na posição de empresário e político 

recebendo o título de Barão de Mauá, por Don Pedro II, na inauguração da Estrada 

de Ferro de Petrópolis. As habilidades relacionadas à política contribuíram para o 

sucesso dos empreendimentos, “determinados na crença e nos valores de trabalho 

e progresso”, como afirma Marcovitch (2005, p. 29).    

 

As décadas de 1860/70 presenciaram a construção da primeira estrada de 
ferro no Brasil, inicio da navegação à vapor, a construção de novos portos, 
a expansão das indústrias têxteis e de alimentação. Muitas dessas 
realizações estão ligadas ao nome do Barão de Mauá, o primeiro grande 
banqueiro e empreendedor brasileiro (BAER, 1979, p. 10). 

 

A rede de relacionamentos com políticos como Nabuco de Araújo e 

Eusébio de Queiróz permitia-lhe moldar novas leis que favorecessem o 

desenvolvimento de suas empresas. 

 

Num único ano - 1852 - Irineu Evangelista de Souza fundou quatro das seis 
maiores empresas do país: Banco do Brasil, Companhia de Iluminação de 
Gás, Estrada de Ferro de Petrópolis e Companhia de Navegação da 
Amazônia. [...] Três anos mais tarde, entretanto, o capital das empresas 
controladas por ele subia a 15.750 contos de réis (dez mil contos do Banco 
do Brasil; 1250 contos da Ponta da Areia; 1200 contos da companhia de 
iluminação á Gás; 1300 da Estrada de Ferro de Petrópolis e dois mil da 
Companhia de Navegação do Amazonas. No total, um aumento de 6500%) 
(MARCOVITCH, 2005, p. 38 e 45). 

 

Mauá fez de suas relações uma rede de contatos com funcionários e 

amigos influentes, não apenas no Brasil como em outros países. Afirma Marcovitch, 

(2005), que diante da distância de suas empresas, passava instruções por carta, 

juntamente com informações em âmbito nacional e internacional e dando autonomia 

a seus funcionários para que tomassem decisões por eles mesmos, sendo bem 

pagos pelo que realizavam. 

 

Sua maneira de administrar, da qual se conhece muita coisa pelas cartas 
que deixou, baseava-se na capacidade de se concentrar no essencial, 
dando uma larga autonomia para seus subordinados. Mesmo no tempo em 
que cuidava de dezessete empresas, era capaz de reproduzir de cabeça o 
instantâneo contábil de cada delas (MARCOVITCH, 2005, p. 38).  
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Curci (2000) destaca a teoria de MC GREGOR sobre os resultados 

provenientes da confiança que o executivo deposita em seus subordinados, 

enfatizando o cumprimento das tarefas, satisfatoriamente.  

 

[...] que se tornou um teórico clássico das organizações, formulou suas 
teorias e enfatizou os executivos que não confiam em seus subordinados, 
necessitando de controles rígidos, e os subordinados, por sua vez, 
sabedores dos controles e da desconfiança reagem com irresponsabilidade 
na execução das tarefas. Por outro lado, aqueles executivos que confiam 
em seus subordinados cumprem suas tarefas satisfatoriamente, sendo ou 
não observados (CURCI, 2000, p. 54). 

 

Destaca, entre as características de Mauá, o modo de administrar a 

facilidade com que se comunicava e se relacionava com as pessoas e a capacidade 

de conseguir investidores para seus projetos de empreendimentos. 

As relações com o governo brasileiro favoreceram o crescimento de 

suas empresas, por aceitar desafios pelos quais os outros empresários não se 

interessavam, a exemplo da Companhia de navegação da Amazônia, de modo a 

manter as divisas do país movimentadas e habitadas. 

Outra relação foi referente ao rio da Prata localizado na divisa do 

Brasil, Argentina e Uruguai. O rio favorecia a navegação internacional e a região era 

controlada por Montevidéu e Buenos Aires, sendo que a Argentina havia invadido 

quase todo o território uruguaio, restando apenas Montevidéu. Diante do interesse 

do governo brasileiro, Mauá foi convidado a financiar uma intervenção armada no 

Uruguai para que fossem retomadas as divisas uruguaias. 

 

Mauá entregaria todos os meses a Lamas a quantia de doze mil pesos 
fortes, com os quais seriam compradas armas e contratado mercenários 
necessários a defesa de Montevidéu (MARCOVITCH, 2005, p. 51). 

 

Com a vitória, Mauá tornou-se um dos maiores credores do Uruguai, 

como afirma Marcovitch (2005), e, posteriormente, um dos maiores empresários do 

país.  

 

Ao chegar encontrara uma política caótica e a economia inteiramente 
desorganizada. [...] Não havia sequer uma moeda nacional, os negócios 
eram feitos com notas das mais diversas nacionalidades ou títulos da dívida 
pública, frequentemente falsificados. Não existia sistema financeiro digno 
desse nome e crédito só pelo sistema de contas-correntes ou através de 
usurários, a juros extorsivos (MARCOVITCH, 2005, p. 53). 
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O Banco Mauá foi aberto no Uruguai, sendo Mauá o único proprietário. 

Os negócios expandiram com a abertura de duas agências, a compra de uma 

estância e com o uso de capital de associados, a construção de um estaleiro e uma 

companhia de gás, como afirma Marcovitch (2005). 

Entre fatores que prejudicaram o futuro do Banco Mauá estava a ação 

de Buenos Aires em retomar Montevidéu e o Brasil tendo Zacarias de Góes e 

Vasconcelos, chefe de Gabinete e Católico radical, passado a apoiar Venâncio 

Flores de Buenos Aires, em oposição a Mauá que era da Maçonaria.  

Com a vitória de Buenos Aires, Venâncio Flores, ao contrário do que se 

esperava, considerou Mauá benfeitor nacional, merecedor da confiança, segundo 

palavras de Marcovitch (2005). Porém, com o assassinato de Venâncio Flores e a 

ordenação do novo ministro de se converter os papéis dos clientes em ouro, Mauá 

se viu obrigado a optar pela liquidação, pois com os saques do governo a 

descoberto, seria impossível ele converter os papéis emitidos. Diante do colapso em 

toda a rede bancária, a ordem foi revogada. 

 

Uma terceira crise forçou o empresário brasileiro a pedir a liquidação de seu 
banco. [...] Mauá propôs a todos os clientes que concordassem em dar uma 
quitação ao banco dos seus depósitos em troca de uma confissão de dívida 
assinada por ele como pessoa física. [...] Com isso ganhou tempo para 
negociar com calma o ativo do banco [...] Quanto a divida do próprio 
governo com o banco, ficou para ser cobrada em dias melhores 
(MARCOVITCH, 2005, p. 53).    

 

Mauá possuía outros empreendimentos no Brasil e na Inglaterra e 

devido a uma especulação cambial que fizera anteriormente com contos e libras, 

fizera seu nome e da empresa, em que era sócio com Mac Gregor, despertar o 

interesse de investidores que passaram a procurar por tais empresas, devido aos 

juros pagos no Brasil serem maiores que na Inglaterra e, atuando nas duas praças 

podia oferecer rendimentos aos capitalistas, como afirma Marcovitch (2005). 

 

Mas o que impressionava era os acionistas menores, entre os quais 
figuravam todos os grandes banqueiros de Londres, a começar pelo maior 
de todos eles, o lendário Lionel Rothschild, principal financiador do tesouro 
brasileiro (MARCOVITCH, 2005, p. 56). 

 

Nesse contexto, Mauá criou a empresa San Paulo Railway, que faria a 

ferrovia Santos Jundiaí, tendo os sócios de sempre: João Henrique Reynellde 



56 
 

Castro, Richard Carrutthers, Alexandre Donald Mac Gregor e demais acionistas 

menores, como assinala Marcovitch (2005). 

 

O Presidente da Província, Conselheiro Antônio Saraiva, clamava pela 
construção de uma rede ferroviária que poderia beneficiar especialmente a 
Jundial, Campinas e Limeira por meio do transporte de café e açúcar. Na 
avaliação de Saraiva sobre o armazenamento de produtos agrícolas, havia 
uma enorme perda de produtos, devido a falta de um bom sistema de 
transporte. Ao mesmo tempo, ele previsse um razoável aumento no número 
de passageiro, dado o fato de que em Cubatão havia um cruzamento de 
aproximadamente 40.000 tropeiros, que provavelmente poderiam mudar 
para transportes por trens. Assim, as vantagens em instalar o sistema eram 
bastante obvias para a elite paulista naquele momento (SHMIDT, 2013, p. 
37). 

 

Na Inglaterra, outras empresas iniciaram atividades para competir com 

a citada acima, como o London Brazilian Bank e, Mauá ao perceber que teria um 

grande concorrente, vendeu 95% das ações de sua Companhia de iluminação à 

Gás, do Rio de Janeiro, e propôs que unissem suas forças com uma imensa 

organização onde três quintos (3/5) do capital investido era de sua propriedade.  

Segundo Marcovitch (2005), o negócio não deu certo porque o 

imperador brasileiro exigiu que a empresa fosse registrada no Brasil, por ser Mauá o 

sócio majoritário e com desejo de registrar na Inglaterra devido à proteção que o 

país dispunha para os seus empresários. 

Marcovitch (2005) afirma que uma das causas determinantes da 

falência nos negócios de Mauá foi a também falência do empreiteiro responsável 

pela construção da ferrovia Santos-Jundiaí, que com o estouro do orçamento e o 

Banco Mauá tendo assumido as despesas até a construção final, na expectativa de 

se, posteriormente, receber o que foi investido, o empreiteiro Robert Sharp abriu 

falência e vinculou os empréstimos feitos pela sua empresa, e o retorno do 

investimento tornou-se batalha judicial.   

A empresa Ponta da Areia ficou praticamente desativada em função do 

fim de medidas protecionistas e da abertura das importações. O Banco Mauá 

também enfrentou dificuldades com clientes insolúveis, como relata Marcovitch 

(2005). 

Em Montevidéu, o Banco Mauá também passou por pressões do 

Governante Pedro Varela que, em um país em crise criou uma política econômica e, 

devido ao tempo na realização de transferências financeiras, o Banco Mauá veio a 

falir, prejudicando também os negócios do mesmo banco no Brasil, restando a 
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estância no Uruguai e fazendas que adquiriu procedentes de hipotecas não quitadas 

e que foram transferidas para uma nova empresa, a Companhia Agrícola e Pastoril. 

 

Só no Uruguai eram duzentos mil hectares de terras e perto de 250 mil 
cabeças, entre bois, cavalos e ovelhas. Não se sabe bem de que maneira 
foi feita a transferência, mas não parece ter provocado reclamações nos 
credores de Mauá, nem haveria razões para tanto, visto que, no fim das 
contas, serviu para todos como tábua de salvação (MARCOVITCH, 2005, p. 
61). 

 

 Posteriormente, Mauá entregou aos credores 90% (noventa por cento) 

dessa empresa, que se tornou muito rentável em função da produção de charque e 

produção de carne cozida e embalada. Mudou-se para o Brasil, criando uma 

empresa de corretagem, vindo a falecer em 1889, segundo Marcovitch (2005).  

Mauá demonstrou, ao longo de sua trajetória, ser um empresário 

arrojado, com visão de futuro e bem relacionado. Em seus empreendimentos 

sempre apresentava benefícios para si e para os envolvidos em seus projetos. 

 

Todo o império montado pelo barão de Mauá foi demolido por uma corte 
enciumada e vinculada aos próprios interesses. O imperador e o governo 
exerceram forte pressão sobre Mauá. Até passar a lei tomando obrigatória a 
transferência do BB para o Estado em 1853, num processo cheio de 
"maracutaias". Em vez de fazer um leilão para vender as ações pelo melhor 
preço, o governo preferiu fazer uma lista de apadrinhados que teriam direito 
à compra pelo preço fixo, muito abaixo do valor de mercado (CARBONE, 
1996, p.100). 

 

Percebe-se que o insucesso de seus empreendimentos ocorrera não 

por sua falta de ação e visão, mas em detrimento do período em que se encontrava 

o processo de desenvolvimento no Brasil e no mundo, bem como interesses do 

Estado representado por pessoas com ideias contrárias a atuação de Mauá, tanto 

que tornaram estatal o Banco do Brasil. 

Nas empresas com distâncias grandes, como a exemplo do Rio de 

Janeiro e Uruguai, as informações demoravam meses para chegar, com políticas 

governamentais que incentivavam em um momento e prejudicavam em outro, 

questões religiosas influenciavam as atividades do período como o fato de Mauá ser 

da Maçonaria e os Católicos, que estavam no poder, criaram políticas que vieram a 

prejudicá-lo. 
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E pelo período em que suas empresas prosperaram, foi notória sua 

atitude em dar poderes para seus funcionários, para que tivessem atitudes cabíveis 

com os proprietários da empresa.   

Para o país, com relação ao seu desenvolvimento, é importante a 

participação de um empresário de sucesso que estimula seus funcionários a 

ingressarem no empresariado, a identificar necessidades e criar produtos que 

possam satisfazer necessidades de consumo e de ganho ou lucro. A estrada de 

ferro foi um elemento que intensificou o desenvolvimento de regiões distantes da 

capital e litoral. A cidade de Franca foi uma destas que teve seu processo de 

desenvolvimento acelerado em função da estrada de ferro que se instalou na região, 

diminuiu a distância da cidade dos grandes centros e facilitou a movimentação de 

pessoas e comercialização de mercadorias. 

 
 

2.3  LUNDGREN 
 
 
Herman Theodor Lundgren (1832-1907), descendente de suecos 

comerciantes, navegadores e industriais, veio para o Brasil em meados de 1850, 

período em que, como nos retrata (MARCOVITCH, 2007) a Suécia era considerada 

país pobre em recursos naturais e sem grande futuro. Não havia alimentos e 

empregos suficientes para a grande população que apresentava baixos índices de 

mortalidade em função da inexistência de guerras, bem como a descoberta de novos 

alimentos e melhorias na saúde. 

No mesmo tempo em que fatores que aumentaram o índice de 

natalidade e reduziram o índice de mortalidade e diante dessas perspectivas, vieram 

também os fatores naturais que, normalmente, ocorrem nas safras como excesso ou 

ausência de chuva ou sol e geadas, que reduziram a produção agrícola gerando a 

fome. 

A partir de 1845 os suecos migravam para outros países. Conforme 

Marcovitch (2007) Lundgren foi um deles que se estabeleceu no litoral de Recife. 

Por dominar a língua inglêsa e alemã, aprendendo a língua portuguesa, passou a 

trabalhar no porto de Recife como intérprete. Posteriormente, passou a exportar 

produtos como o couro de cabra, cera de carnaúba e comercializava internamente o 

sal proveniente do Rio Grande do Norte. 
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Como o sal nacional não tinha uma boa aceitação, sendo considerado 

inferior diante do importado de Cabo Verde e Cadiz, Lundgren enviou amostras para 

que fossem analisadas em Londres. Constatada a qualidade do produto apressou-se 

a apresentá-la aos produtores de charque, no sul do país, estabelecendo também 

contatos e abastecimento. Assim, destacou-se como empresário preocupado em 

manter a qualidade do produto perante a concorrência, a rede de contatos e 

cuidados com abastecimento. 

Importou do Texas, nos Estados Unidos mudas de palma, plantas 

resistentes a períodos de estiagem, usadas na alimentação de animais e disseminou 

sua implantação no nordeste. Também, atuou na fabricação da pólvora que com a 

guerra do Paraguay e a construção da hidrelétrica de Itaipu apresentava uma 

carteira certa de pedidos, sobretudo permanecendo ligado ao comércio marítimo 

nacional e internacional, como nos relata Marcovitch (2007). 

Segundo Marcovitch (2007), não há relatos de que Lundgren tenha 

vindo com riqueza para o Brasil, porém nota-se um perfil de empresário construtor 

de impérios na visão de Penrouse (2006) ao destacar o tipo de empresário que 

possui diversos ramos de atividades. 

 

No ano de 1904, quando Herman Lundgren resolveu lançar-se na produção 
de tecidos, a situação da economia brasileira parecia favorável [...] Herman 
já não estava mais sozinho. Começavam a retornar da Inglaterra e 
Alemanha, onde haviam completado sua educação, seus cinco filhos: 
Herman Júnior, Frederico João, Guilherme, Artur e Ana Louise 
(MARCOVITCH, 2007, p. 38-39). 

 

Nesse período, Ludgren passou a sucessão das empresas da família 

para Artur e Frederico em posições de comando, vindo a falecer em 1907. Segundo 

Marcovitch (2007), a produção da empresa de pólvora só foi interrompida após 2001 

por alteração na legislação norte americana. 

 

 

2.4   LUIZ TARQUÍNIO 

 

 

Nascido em Salvador, em 1844, filho da ex-escrava Maria Luiza dos 

Santos que exercia a profissão de lavadeira. Criado apenas pela mãe passou pelas 

dificuldades impostas pelos subúrbios baianos no contexto pós-abolição. 
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De volta para casa, depois do jantar, Luiza, ajudada pelo filho, continuava a 
trabalhar confeccionando bonecas de pano, que vendia aos clientes. Nas 
andanças pela cidade, sempre a pé na companhia da mãe, Luiz Tarquínio ia 
travando conhecimento direto com a vida tumultuada de Salvador 
(MARCOVITCH, 2007, p. 67). 

 

O traço do empreendedorismo em Luiz Tarquínio é perceptível. Pode-

se, com nitidez, observar esta habilidade analisando-se os aspectos de sua 

convivência com a mãe. Ele, diante das dificuldades vendia produtos pelas ruas da 

cidade e, quanto à sua alfabetização foi auxiliado pela mãe que o ensinou e o 

conduziu a cursar alguns anos na escola. 

Começou a trabalhar aos dez anos como auxiliar de serviços gerais, 

mas passou a atender clientes no balcão por ser comunicativo e pelas habilidades 

com cálculos. 

Ligou-se nessa época, ao jovem comerciante Polydoro Bittencourt, 

numa amizade que os acompanharia pela vida afora. Ao perceber a capacidade do 

amigo, Polydoro apresentou-o a João Gaspar Bruderer, sócio inglês da BrudererCia, 

empresa importadora e atacadista de tecidos com firmes conexões na Inglaterra 

(MARCOVITCH, 2007, p. 69).Nas características desse empresário nota- se além da 

habilidade com cálculos, a facilidade em comunicar-se e buscar conhecimento. 

 

Encontrou quem lhe ensinasse sobre contabilidade empresarial. Igualmente, 
dentro da empresa aprendeu inglês ouvindo os funcionários mais 
graduados, que sempre utilizavam essa língua nas conversas e na 
correspondência comercial com a Inglaterra. Certamente dedicou inúmeras 
noites ao estudo solitário e a leitura de obras provavelmente recomendadas 
por João Gaspar Bruderer assinala (MARCOVITCH, 2007, p. 70). 

 

O empenho em aprendizagem fez Luiz Tarquínio adquirir bagagem 

cultural suficiente para representar a empresa no contato com fornecedores no 

exterior, afirma (MARCOVITCH, 2007). E, em suas viagens comprava livros que 

abordavam finanças que o fez entender sobre aspectos macroeconômicos. Ele, por 

ser sócio da empresa necessitava conhecer os aspectos que envolviam seus 

negócios. 

 

Esses livros foram seus únicos mestres conhecidos em questões de 
macroeconomia, como o financiamento da dívida interna, câmbio e taxas 
aduaneiras, sobre as quais iria escrever extensos artigos de jornais. Em 
1890, Ruy Barbosa, ministro da Fazenda do Governo Provisório decretou 
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um aumento nas taxas de importação. Os defensores de Ruy alegaram que 
essa medida protecionista iria beneficiar os produtores nacionais sem 
prejudicar os consumidores. O novo ônus recairia sobre os importadores, 
obrigados a diminuir seus lucros (MARCOVITCH, 2007, p. 71). 

 

Tarquínio ao afirmar que o aumento das taxas de importação seria 

repassado ao consumidor e expondo seu ponto de vista nos artigos de jornais, teve 

como resposta diversas cartas do Deputado Federal Aristides Galvão de Queirós 

(MARCOVITCH, 2007) vindo, posteriormente, a separar a sociedade com a Bruderer 

e passando a produzir tecidos no Brasil. 

O conhecimento adquirido por Tarquínio possibilitou a mudança na 

atividade empresarial por avaliar o contexto, prever o que poderia acontecer e tomar 

decisões que viessem a beneficiá-lo. Também a crítica às políticas governamentais 

que, no caso da tributação à importação, beneficiava mais os que adquiriam 

produtos de luxo que aos que consumiam produtos populares. 

Percebe-se que por ser descendente de escravos e ter passado uma 

infância difícil, possuía uma tendência marxista no sentido de exigir do estado uma 

postura que favorecesse o desenvolvimento sem que os menos desprovidos 

tivessem que pagar por isso. 

Ao desenvolver sua empresa buscou maquinário baseado em 

pesquisas que houvera feito quando ainda era sócio da empresa Bruderer e 

construiu uma vila para os operários, que se tornou modelo para a sociedade. Sua 

visão de gerar benefícios aos operários era que estando bem alojados, alimentados 

e saudáveis se sentiriam melhores e produziriam mais. 

 

Ele provou, com o tempo, que a Vila Operária, longe de ser um sumidouro 
de dinheiro, era uma fonte indireta de lucros. Enquanto nas outras fábricas o 
número de operários faltosos atingia média superior a 15%, na fábrica de 
Boa Viagem era ínfimo esse percentual, não chegando a 1%. E como se 
explicasse um problema matemático, Luiz Tarquínio fornecia os elementos 
da equação: “A fabrica da Boa Viagem possui, hoje, 490 teares e para cada 
tear parado o prejuízo real é de três mil réis diários; 15% de faltosos 
representam 150 contos anuais” (MARCOVITCH apud DUMÊT, 2007, p. 
87).  
 

Tarquínio propiciava, para seus operários, não apenas habitação, mas 

qualidade de vida através da cultura, educação e lazer. Calculava que com tais 

benefícios poderia obter maior produtividade. Essa visão era revolucionária para 

aquele período pós-escravocrata.  
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Luiz Tarquínio faleceu em 1903, a empresa faliu em 1972 vivenciando 

crises e renascimentos (MARCOVITCH, 2007). 

A contribuição de Tarquínio se faz por sua visão econômica ao 

relacionar ao empreendimento fatores que incorrem em sucesso ou fracasso da 

organização humanitária difundindo uma visão empresarial que vai além da 

obtenção do lucro, a crítica ao Estado em aspectos econômicos e sociais, ao firmar 

que o mesmo deva viver em função da sociedade e a própria sociedade ao escrever 

em seus artigos valores que conduzem a evolução. 

 

 

2.5  BERNARDO MASCARENHAS 

 

 

Descendente de portugueses e indígenas nasceu em Minas Gerais, 

com mais nove irmãos. Frequentou o colégio interno e aos 18 anos, quando recebeu 

26 contos de seu pai, resolveu montar um negócio com mais dois irmãos. 

A indústria têxtil foi escolhida como ramo de atividade de atuação dos 

irmãos Mascarenhas, iniciada em 1865 nas vizinhanças de Tabuleiro Grande, atual 

Paraopebas (MARCOVICH, 2007). Antes de iniciar, a sociedade sugeriu construir 

uma empresa que utilizasse energia hidráulica e sua ideia foi considerada 

desatinada por seus irmãos e o pensamento de Bernardo considerado fora da 

realidade para aquele período e, quando montada, a fábrica funcionava com energia 

fornecida através da roda d’ água. 

Em 1866, Bernardo embarcou para os Estados Unidos em busca de 

conhecimento na área têxtil, estudou inglês, mecânica, física e visitou fábricas de 

teares e tecidos para que, segundo Marcovitch (2007) adquirisse um bom 

conhecimento sobre a área. 

 

Bernardo nunca se contentou em conhecer por alto as questões técnicas. 
Fazia questão de aprender todas as etapas de montagem e manejo do 
equipamento, conhecimentos utilíssimos num tempo em que assistência 
técnica e peças de reposição eram fatores altamente problemáticos 
(MARCOVITCH, 2007, p. 103).  

 

O transporte do maquinário do porto do Rio de Janeiro até o interior de 

Minas Gerais demonstrou a fragilidade na infraestrutura local. Após montagem e 

início das atividades, a empresa passou a ter lucros em função do modo em que era 
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administrada e dos fatos econômicos ocorridos no período, como a concorrência 

com produtos importados havendo políticas que privilegiavam a indústria nacional. 

A empresa apresentara bons resultados nos primeiros anos e, 

segundo Marcovitch (2000) impressionou um engenheiro inglês James Wells e 

encorajou o aparecimento de outras fábricas na região, inclusive de alguns de seus 

irmãos e, posteriormente, as fábricas da família foram unificadas. 

Bernardo Mascarenhas saiu da sociedade com os irmãos, mudou-se 

para Juiz de Fora, cidade que apresentava um período de prosperidade. Neste 

período (1888) montou a tecelagem e tinha em mente produzir luz elétrica nas 

residências e energia elétrica para as fábricas. 

 

Bernardo Mascarenhas já havia firmado em Juiz de Fora a reputação de ser 
alguém capaz de obter êxito em empreendimentos que muitos 
consideravam temerários. Haja vista a trajetória vitoriosa em suas 
tecelagens. Dessa forma, não lhe pareceu difícil reunir investidores para a 
formação da Companhia mineira de Eletricidade (MARCOVITCH, 2007, p. 
115). 

 

A partir de1889, as noites de Juiz de Fora passaram a ser iluminadas 

com lâmpadas elétricas e, em 1898, Bernardo Mascarenhas ordenou que ligassem 

as polias ao motor elétrico com energia fornecida da primeira usina construída da 

queda do Ribeirão dos Arrudas, posteriormente foram construídas mais 24 

hidrelétricas em Minas Gerais. 

Marcovitch (2000, p.123) ressalta que Bernardo Mascarenhas tornou-

se uma figura extremamente popular, e a tal ponto respeitada, que não se 

organizavam negócios novos em Minas Gerais, sobretudo os ligados aos tecidos e a 

eletricidade, sem que ele fosse convidado a participar.  

Em locais onde um empresário era atuante, o progresso se expandia 

juntamente com a empresa, reflexo da ação do Estado fornecendo infraestrutura 

para que os negócios pudessem se desenvolver. Também a ação da sociedade 

contribuindo com trabalho, consumo e atendendo às necessidades mercadológicas 

do período. 

Com relação a Bernardo, a impressão que se tem é que ao fazer um 

empreendimento, há de estudar bem o ambiente, porém, alguns empreendedores e 

empresários possuem uma perseverança e persistência maior e tornam ambientes 
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hostis em favoráveis. Outro destaque foi para as viagens que fazia analisando 

maquinários e comparando com o que possuía em sua empresa. 

 

 

2.6   FRANCISCO MATARAZZO 

 

 

Originário da Itália, especificamente Castelabate, província de Salermo, 

Francisco Matarazzo nasceu em 1854 e mudou-se para o Brasil em 1881, como nos 

relata Martins (1976). O jovem estava à procura de um ambiente que lhe propiciasse 

crescimento, visto que a região onde morava não lhe proporcionava tal condição. 

 

Muitos embarcavam levados pela fome, outros seguiam atraídos pela 
ambição. Matarazzo não se conformava com a estreiteza de perspectivas 
em Castellabate, em contraste com os vastos horizontes abertos pela 
expansão cafeeira no Brasil (MARCOVITCH, 2003, p. 88). 

 

Chegando ao Brasil com a esposa e 2 (dois) filhos, tinha intenção de 

comercializar toucinho e trouxe uma carga que naufragou quando transportada do 

navio para o cais, no Rio de Janeiro. Instalaram-se em Sorocaba, no estado de São 

Paulo, que no período era um grande centro de tropeiros. 

Diante da expansão cafeeira, nota-se na ação do empresário 

Matarazzo, a destreza em aproveitar as oportunidades que o mercado oferecia e 

diante do crescimento da renda também aumentava a potencialidade ao consumo.  

Segundo Martins (1976, p.18), “a casa comercial foi aberta em 1822. 

Mas Francisco notara que o país importava banha de porco e que poderia ser 

produzida aqui.” Matarazzo movimentava-se pela região de Sorocaba comprando e 

vendendo bens conforme lhe apareciam, não apenas a banha. 

 

Cuidava mais em comprar barato do que vender pelo maior preço possível. 
Embora mal falasse o português, seu temperamento aberto e expansivo 
facilitava as negociações com os caboclos com quem se associava em 
negócios curiosos. Costumava, por exemplo, comprar partidas inteiras de 
porcos, mas levava apenas uma parte, deixando o resto nas mãos dos 
criadores que iam vendendo pouco a pouco para a concorrência a preços 
superiores (MARCOVITCH, 2003, p. 90-91).   

 

A banha produzida e comercializada no Brasil era distribuída nas 

embalagens de pós uso, dos barris de madeira que eram importados com banha dos 
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Estados Unidos. Houve um período em que esses barris deixaram de vir e como não 

encontraram madeira que substituísse a importada, Matarazzo teve a ideia de 

armazenar a banha em latas de metal, aponta Martins (1976). 

 

A adoção da embalagem de lata liberava o fabricante local das oscilações 
do comercio exterior e transferia as suas preocupações para a 
concorrência, propriamente dita, com o produto estrangeiro onde este era 
preferido. O baixo nível de vida de parte da população e o alto preço dos 
bens importados constituíam verdadeira proteção ao industrial brasileiro 
(MARTINS, 1976, p. 23-24). 

 

Nos períodos pós independência e república, o país se encontrava com 

uma demanda crescente, mas o nível econômico não permitia que a população 

consumisse tudo o que necessitasse. Percebe-se que os produtos de necessidade 

básica eram muito demandados. 

Matarazzo, diante de tal demanda, montou sociedade com seus irmãos 

José e Luís criando a Matarazzo & Irmãos. Das duas empresas de Francisco apenas 

a de Sorocaba entrou na sociedade, ressalta Martins (1976). Mudou-se, depois para 

a capital São Paulo e passou a importar e comercializar produtos que não 

competiam com a industrial nacional. A atividade industrial e comercial era uma 

forma de equilíbrio no mercado. 

 

O comércio importador, porém, conjugado com a produção interna, permitia 
reduzir o impacto das oscilações à concentração dos lucros, ora na 
indústria, ora na importação. Assim, no conjunto, o capital podia preservar 
uma taxa mínima satisfatória de reprodução (MARTINS, 1976, p. 24). 

 

Segundo Martins (1976) a ativação de Matarazzo no aspecto comercial 

ocorreu em 1891, mesmo período em que dissolvia a sociedade com seus irmãos e 

criava uma sociedade anônima com 43 acionistas, cuja participação dele e de seus 

irmãos era apenas de 10%. O objetivo da empresa Companhia Matarazzo era a 

produção de banha, toucinho e comercialização destes, além de fumo e outros 

produtos. 

 

Os acionistas da nova companhia Matarazzo autorizavam, no artigo 36º do 
estatuto, que a diretoria adquirisse por compra aos srs. Francisco e José 
Matarazzo as suas fabricas de banha em Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul e Sorocaba (MARTINS, 1976, p. 25). 
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Com essa manobra, conseguiram separar a sociedade entre os irmãos, 

vender as fábricas e Francisco Matarazzo passou a desenvolver suas atividades 

como único proprietário. 

 

Francisco Matarazzo passou a ter como estabelecimento principal a sua 
casa de comissões e consignações, estabelecida na Praça do Mercado. [...] 
ao mesmo tempo manteve a propriedade da sua referida fábrica de banha 
em Capão Bonito (MARTINS, 1976, p. 26). 

 

Martins (1976) destaca que referente a ações econômicas Matarazzo 

seguia sempre o sentido contrário das tendências seguidas pelos investidores da 

época, que também eram considerados capitalistas e tinham os juros e rendas 

imobiliárias como fontes de rendimentos. O encilhamento era uma dessas 

tendências. 

 

Encilhamento foi uma política econômica elaborada para uma nova forma 
produtiva no país. O fim da forma de trabalho escravo contribuiu na 
transformação de investimentos em ativos. Investimentos que antes eram 
efetivados em grande porcentagem em ativos imobilizados como terras, 
benfeitoria e escravos, começavam a ceder espaços para papéis como, 
títulos, ações e dívida pública (CROCE, 2008, p. 1). 
 

 

Nesse período Francisco Matarazzo firmou sociedade apenas com o 

irmão André e enquanto os demais investidores estavam com os investimentos 

direcionados ao encilhamento, Francisco destinava parte do capital da indústria para 

as atividades comerciais.  

 

Quando a empresa apresenta alta lucratividade e surge a necessidade 

de novos investimentos, o empresário vai buscar no mercado, alternativas para 

multiplicar esse capital. Matarazzo fazia isso com o que conseguia do capital da 

fábrica de banha e aplicava no comércio. 

 

Possuía, segundo Martins (1976), relações com o banco inglês London 

& Brasilian Bank, importava farinha e arroz dos Estados Unidos e Conchincina. A 

importação passou a ficar difícil e piorou com a guerra hispano-americana. Nesse 

contexto, Francisco Matarazzo exportou um navio de Trigo da Argentina, visando 

abastecer o país inteiro. Foi então que o banco inglês lhe sugeriu construir um 

moinho no Brasil e, a partir daí, as indústrias Matarazzo afloraram. 
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Foi com base nesse moinho que se operou o desdobramento das atividades 
industriais da empresa, inicialmente a partir das seções já existentes, 
mediante concentração vertical. Em 1901, ou 1904, ampliou-se a seção de 
sacaria, transformada em tecelagem (Tecelagem de algodão Mariângela), 
para produzir não só embalagens, mas também tecidos para vestuário. Em 
1902, a oficina mecânica foi transformada em seção de fabricação no ramo 
metalúrgico (mais tarde Metalúrgica Matarazzo) e com o aparelhamento 
comprado no exterior, montada a fabrica para extrair óleo de caroço de 
algodão (MARTINS apud MOREIRA, 1976, p. 32-33). 

 

 

Marcovitch (2003) destaca que foi um “investimento pioneiro, não 

apenas por se tratar do primeiro moinho de São Paulo, como também pelas 

dimensões muito superiores às da maioria das fábricas da incipiente indústria 

paulistana em 1900”. 

 

O autor destaca a ação do empreendedor Matarazzo com alta 

capacidade de visão de negócios, atuações em suas diversas atividades 

empresariais tanto nas indústrias quanto no comércio e a multiplicação de seu 

capital de 1887 a 1911. 

 

 

                Tabela 1-capital nominal do grupo Matarazzo (1887-1911) a preços de 1911 

Ano Capital                      Índice 

1887 20:000$000                   100 

1900 2.010:000$000 10.050 

1911 8.500:000$000              42.500 

                  Fonte  (MARTINS, 1976, p. 36). 

 

 

Para Martins (1976, p. 36), “por mais que sejam grosseiros os 

números, mostram com clareza que o período básico na acumulação de capital foi o 

anterior a entrada decisiva nas atividades industriais”. 

A diversidade das atividades de Matarazzo é significativa pela 

percepção do empresário em criar o tipo de empresa que necessitava para suprir 

determinada demanda de uma atividade existente, desse modo passou a ter uma 

diversificação de indústrias, conforme quadro 3. 
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Quadro 3 - Ramos de atividades empresariais de Matarazzo 

Atividades Atividades 

Moinho Fiação, tecelagem, alvejamento e pintura 

Mercerização, estamparia e 
acabamento 

Seda artificial 

Curtume Sulfureto de carbono, formicida 

Destilação do alcatrão Amido e féculas de mandioca 

Licores  Frigoríficos 

Soda cáustica Granulada Engenho de arroz 

Moagem de sal Refinação de sal, açúcar e banha 

Destilaria de álcool e aguardente Velas, glicerina e oleína 

Óleo de caroço de algodão, rícino, 
linhaça e coco 

Serralheria artística, oficinas mecânicas, 
laboratório químico 

Torta de sementes Sabões, sabonetes e perfumaria 

Inseticida  Serraria, pregos e fundição 
Fonte: Marcovitch, 2003, p. 36. 

 

Matarazzo tornou o grupo em sociedade anônima por motivação legal e 

na expectativa de aferir novos capitais, porém as ações estavam sob o domínio 

familiar. Destaca Martins (1976, p. 38) “deixava, agora, visivelmente claro um traço 

fundamental do grupo: a preservação do padrão familiar, de preferência o de família 

conjugal”. 

Martins (1976, p. 43) classificou a história do grupo Matarazzo em 

fases, sendo: 

 

A primeira [...] relativa principalmente ao comércio rural e secundariamente, 
à fabricação de banha (até 1890); a segunda, até 1900, em que o objeto foi 
ampliado para o comércio e importação; a terceira, até 1930, em que se 
retomou as atividades industriais, já como consequência dos seus 
interesses nos negócios de importação e procedeu à concentração vertical 
do grupo; e a ultima, de 1930 em diante, com o predomínio da atividade 
industrial, em que a concentração passou a ser horizontal.  

 

Pode-se comparar as ações empresariais diversificadas de Matarazzo 

ao tipo de empresário construtor de império conforme destaca Penrose (2006, p. 83) 

“[...] Esses empresários podem apegar-se bastante a um determinado campo 

produtivo com a noção de obter aí uma posição dominante, ou então diversificar 

consideravelmente suas atividades envolvendo-se em tudo que lhes parece 

lucrativo”. Diante de tal crescimento sentiu necessidade de criar um banco, sendo 

assim, obteve a representação do Banco de Nápoles onde fazia a transferência das 

poupanças dos imigrantes italianos para a Itália. 
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As expansões ocorridas nas décadas de 1910 e 1920 referem-se, principal- 
mente, à ampliação das atividades nos setores já existentes, sobretudo ao 
aproveitamento racional dos subprodutos. Em outras palavras, ao invés de 
expandir-se, propriamente no ritmo da década anterior, o grupo cuidou 
basicamente de aproveitar o que já existia e expandir-se apenas para o que 
fosse necessário a esse aproveitamento (MARTINS, 1976, p. 39). 

 

Seguindo essa visão, comprou a Companhia Metal Graphica Aliberti, 

montaram moinhos em Antonina no Paraná e atividades frigoríficas e de exportação 

de carne. Criada, também, a Sociedade Paulista de Navegação Matarazzo LTDA, 

essa empresa desvinculada do grupo, ressalta Martins (1976). 

 

Matarazzo sempre se manteve avesso à política brasileira e nunca apoiou 
nem deixou de apoiar partidos políticos. Também não demonstrou gosto 
especial pela política classista. Embora tenha fundado em 1928 o Centro 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), do qual foi o primeiro 
presidente, pouco comparecia as reuniões. Seus pontos de vista eram 
habitualmente defendidos pelo conde Alessandro Siciliano (MARCOVITCH, 
2003, p.107). 

 

A ação do Estado até então era favorável para o grupo. Não há indícios 

de incentivo nem de complicações por parte dos governantes que passaram pelo 

poder brasileiro, até o governo do presidente Getúlio Vargas.  

 

O grupo estabeleceu vários monopólios (raion, desodorização do óleo de 
caroço de algodão) que manteve até o governo Vargas [...] perdeu o 
monopólio do raion, em beneficio do grupo Ermirío de Moraes/Klabin, 
perdeu o monopólio de um sistema de desodorização do óleo de caroço de 
algodão por empenho do grupo Ermirío de Moraes e não obteve as 
facilidades que deram ao grupo Klabin/Láfer o monopólio do papel, através 
do Banco do Brasil (MARTINS apud BASTOS, 1976, p. 40).   

 

Francisco Matarazzo estava transferindo a administração das 

empresas para os filhos quando, Ermelino faleceu. Os sobrinhos do conde Francisco 

Matarazzo Sobrinho e Giulio Pignatari resolveram montar o grupo Pignatari e 

Matarazzo. Os descendentes do conde ficaram com o Grupo Matarazzo. 

 

O padrão instituído em 1911 teve condições de vingar até 1929 e as 
mudanças econômicas de então levaram o grupo a alterá-lo no sentido de 
organização ou aquisição de novas empresas e não apenas a expansão 
das existentes. À medida que nos sete anos seguinte à crise, recuperou-se 
o nível de emprego da economia, o grupo pode adquirir estabelecimentos 
então concorrentes e que não conseguiam sobreviver (MARTINS, 1976, 
p.41-42).  
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Martins (1976) ressalta que de 1929 a 1934, aproveitando de um 

período de crise, o Grupo Matarazzo abriu duas filiais na Argentina, adquiriu duas 

empresas e fundou a Indústria Matarazzo de Energia, voltada para atividades 

petrolíferas. 

A etiqueta de conde e operário é refenciada por Martins (1976, p. 45) 

ao destacar que “essas duas imagens polares que limitam, num lado, as suas 

exigências intimas de ajustamento sócio-cultural e, noutro, as exigências sociais do 

ajustamento pessoal”. 

Francisco Matarazzo trazia consigo o título de nobreza de onde habitou 

na Itália, proveniente da condição nobre que possuía a família desde a sociedade 

feudal.  Martins destaca que o Conde Matarazzo, quando veio para o Brasil, estava 

bem ciente do que queria alcançar e tinha na família, que ficou na Itália, o respaldo 

financeiro, caso precisasse. Marcovitch (2003, p. 85) destaca Matarazzo como “um 

dos fundadores da indústria brasileira e exemplo máximo da contribuição dos 

imigrantes italianos para riqueza de são Paulo”. 

 

A riqueza de uma nação é medida por sua capacidade de produzir, em 
quantidade suficiente, os bens e serviços necessários ao bem estar da 
população. [...] acreditamos que o melhor recurso de que dispomos para 
solucionar os graves problemas socioeconômicos pelos quais o Brasil passa 
é a liberação da criatividade dos empreendedores, através da livre iniciativa, 
para produzir bens e serviços (DEGEN, 1989, p. 9). 

 

A iniciativa privada representada pelo empresário apresenta a maior 

parcela de contribuição no desenvolvimento econômico do Brasil. E, a busca pelo 

sucesso individual que propicia a criação e o desenvolvimento de empresas ou 

instituições que tenham por objetivo identificar oportunidades, sanar as 

necessidades e gerar riqueza. 

 

A criatividade dos empreendedores que substituiu um produto ou serviço 
mais caro e menos eficiente por outro mais barato e que executa melhor 
sua função. As vantagens para todos são evidentes. Constantemente 
somos beneficiados por bens e serviços melhores e mais acessíveis 
(DEGEN, 1989, p. 9). 

 

Ambientes onde o empreendedorismo é intenso, a competitividade é 

maior e impulsiona as empresas a estarem sempre desenvolvendo novos produtos, 

desse modo o desenvolvimento econômico se torna consequência de um processo 

dinâmico.  
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Tudo leva a crer que o desenvolvimento econômico seja função do grau de 
empreendedorismo de uma comunidade. As condições ambientais 
favoráveis ao desenvolvimento precisam de empreendedores que as 
aproveitem e que através do processo de sua liderança, capacidade e de 
seu perfil, disparem e coordenem o processo de desenvolvimento, cujas 
raízes estão, sobretudo em valores culturais, na forma de ver o mundo. O 
empreendedor cria e aloca valores para indivíduos e para a sociedade, ou 
seja, é fator de inovação tecnológica e crescimento econômico (DORA- 
BELA, 1999, p. 30). 

 

O ambiente que busca desenvolver a capacidade empreendedora deve 

manter essa cultura como filosofia a ser difundida em todas as áreas, de modo que 

um empresário possa influenciar o outro no processo criativo e, tenham respaldo 

político e educacional que estimulem toda a sociedade. 

 

Desenvolvemos grande habilidade em incutir em nossos filhos e alunos 
valores como o emprego, estabilidade financeira e nível universitário como 
instrumentos fundamentais da realização pessoal, temos agora a obrigação 
de educar nossas crianças e jovens dentro de valores como autonomia, 
independência, capacidade de assumir riscos e crescer em ambientes 
instáveis, porque, diante das condições reais do ambiente, são esses os 
valores sociais capazes de conduzir países ao desenvolvimento (DORA- 
BELA, 1999, p. 41)  

 

O autor destaca o desenvolvimento como algo contínuo a ser 

perpetuado por todas as idades e em todos os ambientes, para que o futuro possa 

ser a consequência do desempenho presente, praticado por todos. 

Se pensarmos que o desenvolvimento econômico advém em parte da 

ação do indivíduo, esse mesmo deverá ter acesso a recursos que possibilitem o seu 

desenvolvimento humano, para que possa empreender atividades que gerem 

realização pessoal e profissional. Consequentemente todo o entorno se beneficia 

com as ações desse indivíduo, no lado profissional, desenvolve a capacidade 

empresarial.  
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3 EMPRESÁRIO E EMPREENDEDORISMO  

 

 

Ser empresário é um desafio profissional, por desenvolver diversas 

aptidões e experiências que podem conduzir tanto ao sucesso, através de acertos 

que elevam seu status financeiro e social, quanto ao fracasso com erros que podem 

acarretar prejuízos pessoais, uma vez que a posição do empresário ultrapassa os 

limites da empresa, tendo que conciliar a vida pessoal e profissional, exigindo desta 

forma uma vigília constante quanto os fatores que afetam os negócios. 

 

Um grande empresário pode ser também um grande intelectual. A 
capacidade de entender o mundo por meio de abstrações, característica do 
intelectual, não exclui obrigatoriamente a visão prática e voltada para a 
ação, marca do empresário. Ambas podem viver harmonicamente na mes- 
ma personalidade (MARCOVITCH, 2007, p. 11-12). 

 

A busca por lucratividade, por ganhar dinheiro ou aferir riqueza é, 

segundo Marcovitch (2007), uma característica comum na humanidade e não 

relacionada ao capitalismo ou ao empresário, ou seja, obter dinheiro é um anseio 

humano, inerente ao tipo de sociedade (capitalista ou socialista) ou profissão. Isso 

porque o dinheiro é fonte de sobrevivência no ambiente econômico e social. Cada 

indivíduo consegue aferir renda de acordo com as funções laborais que executa. Se 

for empregado, terá uma renda de acordo com sua profissão, sendo esta que 

possibilita, ao indivíduo, aferir um volume de renda de acordo com o nível de 

conhecimento ou especialização associado ao talento que possui, que o difere dos 

demais. Isso possibilita ao indivíduo conseguir uma renda maior que outras 

profissões, ou até acima que da dos profissionais de sua área e até mesmo aferir 

riqueza. 

A profissão empresarial está associada à graduação em 

administração, tanto que a maioria dos cursos de graduação possuem, em sua 

grade curricular, as disciplinas de administração e economia de modo que o 

profissional independente de que área atue, tenha conhecimento suficiente para 

gerir sua profissão. 
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[...] defendem a ideia que a administração de empresas está contida no 
empreendedorismo. O argumento é que aquela ciência lida com o 
gerenciamento, forma pessoas capazes de operar um sistema já existente, 
otimizá-lo, desenvolvê-lo, enquanto o empreendedor, além de lidar com o 
gerenciamento, cria novos sistemas em que o gerente irá operar. Ou seja, 
sem o empreendedor não haverá função gerencial (DORABELA, 1999, p. 
46). 

 

Ao pesquisar sobre empresários do passado, percebe-se que boa 

parte deles apresentavam graduação, outros nem estudo possuíam. Importante 

salientar que a base do conhecimento que possuíam foi adquirida fora das escolas 

ou universidades. Foram, em boa parte, oriundas das dificuldades que passaram 

relativas a aspectos de sobrevivência ou manutenção de necessidades básicas, em 

como o convívio com pessoas que lhes instigaram o espírito de empreender 

negócios, ou ainda, aprendendo com os próprios erros.  

Havia fatores externos que também possibilitavam a atuação do 

empresário, entre eles: a demanda crescente por consumo de bens; o nível de 

concorrência bem menor do que os níveis atuais que, em função da abertura 

econômica apresentam concorrência mundial; os avanços tecnológicos 

apresentavam uma velocidade lenta se comparado aos avanços ocorridos após o 

uso da tecnologia da informação associado à robótica e ao uso de computadores, 

desse modo o ciclo de vida do produto era bem maior e, o empresário concentrava-

se na manutenção da empresa.  

O uso da tecnologia e da comunicação tem demonstrado que são 

muitos os fatores que interferem na atuação do empresário no mercado.  

Demonstram, também, que o conhecimento deve expandir aos limites da empresa, 

na elaboração do planejamento estratégico e tomada de decisão. A forma com que a 

economia é conduzida, juntamente com a competitividade também influenciam no 

sucesso do empreendimento, bem como aqueles que possuem acesso à pesquisa e 

desenvolvimento conseguem maiores chances de inovar e com maior rapidez. 

Ao estudar desenvolvimento econômico por regiões, nota-se 

nitidamente a atuação de empresas de sucesso com uso de tecnologias que 

propiciam o desenvolvimento econômico local. Ou seja, a relação entre empresas e 

universidades na propagação do conhecimento apoiada em estudos e pesquisas, 

que possam ampliar o potencial do ambiente, bem como fornecer ao fator humano o 

conhecimento, a habilidade e a atitude para empreender.  
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3.1 EMPRESÁRIO E ADMINISTRADOR  

 

 

O empresário é considerado a pessoa física proprietária de uma 

empresa, ou seja, dono de uma pessoa jurídica. Essa consideração remota os 

tempos em que as primeiras empresas eram propriedades rurais, onde produziam e 

negociavam produtos. 

 

Como ser um empresário não é uma profissão nem em geral uma condição 
duradoura, os empresários não formam uma classe social no sentido no 
sentido técnico, como por exemplo, fazem os proprietários de terra, os 
capitalistas ou os trabalhadores. Evidentemente a função empresarial levará 
o empresário bem sucedido e sua família a certas posições de classe. 
Também pode por o seu selo numa época da história social, pode formar 
um estilo de vida, ou sistemas de valores morais e estéticos; mas em si 
mesma não significa uma posição de classe não mais do que pressupõe 
tais coisas (SCHUMPETER, 1985, p. 56). 

 

O empresário de sucesso normalmente passa a compor a elite da 

sociedade, devido ao resultado do produto ou atividade que desenvolve. E, esse 

resultado pode ser transferido para mais de uma geração, porém, a função 

empresário não pode ser transferida, destaca Schumpeter (1985):  

 

O conde não desprezava demonstrações de status. [...] Durante muitos 
anos seu automóvel Packard era conhecido em toda a cidade. Não apenas 
pela aparência luxuosa do modelo, mas pela placa que ostentava o número 
1. [...] Mais dispendiosas que essas pequenas vaidades eram as recepções 
que Matarazzo costumava oferecer em sua casa na Avenida Paulista. 
Gostava de receber e oferecer vinhos de boas marcas. Mas nada que 
comparasse ao fausto das festas oferecidas mais tarde por seu filho e 
herdeiro Francisco Matarazzo Júnior, cujo gosto pela ostentação era muito 
mais acentuado (MARCOVITCH, 2003, p.108).  

 

O administrador surgiu no início da revolução industrial, pois a 

produção em massa e os processos produtivos exigiam um perfil de profissional que 

pudesse alinhar a produtividade a alocação dos recursos de capital, mão de obra e 

matéria prima. 

O empreendedor é personificado em um indivíduo que administra 

recursos humanos e de capital, em um ambiente onde a competitividade é acirrada e 

as mudanças ocorrem de forma rápida. Exige-se desse indivíduo conhecimento e 

habilidade para detectar oportunidades e transformá-las em inovação e lucro. 
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Também pode estar atento ao aproveitamento da oportunidade ou atuando na 

liderança de organizações sociais, religiosas, esportivas ou até mesmo dentro do 

ambiente doméstico. 

 

A palavra empreendedor também inclui o termo empresário. Muitos dizem 
que empreendedor é quem tem a ideia, enquanto o empresário é quem 
coloca a ideia em prática. Outros dizem é aquele que tem o capital 
financeiro com o qual o empreendedor, que tem o talento e o conhecimento 
técnico, irá viabilizar o negócio (DORABELA, 1999, p. 69). 

 

Os três termos: empresário, administrador e empreendedor 

complementam-se na medida em que as relações comerciais e de negócios se 

desenvolvem ao longo do tempo. Tanto que, alguns autores iniciam seus 

apontamentos falando do empresário e terminam com a ações consideradas como 

características do empreendedor. Bom Angelo (2003, p. 27) ao citar o empresário 

inovador de Schumpeter comenta que “[...] para além da necessária busca do lucro, 

a ação positiva dos empreendedores melhora a qualidade de vida a partir da oferta 

de novos produtos e serviços”. 

 

 

3.1.1 Empresário brasileiro 

 

 

A ação do empresário brasileiro se apresenta com mais ênfase, a partir 

do fim da colonização portuguesa, em função da independência do Brasil. Período 

em que despertou também o anseio pelo desenvolvimento econômico do país. 

Posteriormente, no século XIX, com a imigração de estrangeiros de diversas 

nacionalidades, propiciou-se o crescimento do número de empresários que diante do 

potencial econômico da época empreenderam atividades agrícolas, comerciais e 

industriais no país.  

Bresser Pereira questiona a origem oligárquica do empresariado 

industrial brasileiro. Conclui que “a grande maioria era constituída de estrangeiros ou 

filhos de estrangeiros sem vínculos com a aristocracia cafeeira” (MARCOVITCH, 

2003, p.13). 
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A boa administração - capacidade de entender, dirigir e controlar a empresa 
- baseia-se na atenção crítica do proprietário-gerente aos poucos fatores 
decisivos responsáveis pelo sucesso e sobrevivência da empresa [...]. Se 
estes fatores são aprendidos e aplicados logo no início do jogo, os novos 
proprietários-gerentes podem concentrar seus esforços nas atividades que 
farão com que a empresa cresça e evitar os erros que eu, meus colegas, 
amigos e muitos outros cometemos (CURSI apud RESNIK, 1991, p. 3). 

 

Sobre a atuação do empresário contribuir com o desenvolvimento da 

cultura de sua organização, Penrose (2006, p. 77) destaca que “se os dirigentes 

forem suficientemente interessados e imaginativos para incorporarem à firma 

pessoas possuidoras dos conhecimentos e aptidões relevantes”. Aqui se refere ao 

empresário devido à busca por profissionais que desempenhem o perfil de atuação 

convergente ao seu estilo de administrar. 

O empresário citado por Penrose pode ser elevado à característica de 

empresário e administrador, visto que, para alcançar os objetivos empresariais, não 

conseguirá cumprir com efetividade todos os quesitos que o ambiente corporativo 

exige. Desse modo, busca compor sua equipe de trabalho com pessoas que possam 

através de ações compatíveis a gestão de pessoas dentro do contexto 

organizacional realizar atividades visando a maximização de resultados. 

Curci ao citar Mota (1997) fala sobre o perfil da cultura e das 

organizações no Brasil estarem ligados intimamente aos comportamentos dos 

grupos ou sociedades. 

 

Pesquisas realizadas, no setor administrativo, evidenciam muitas 
diferenças, quer sejam nas decisões, no modo de administrar, muito 
influenciadas por um conjunto de crenças, que individualmente carregam, 
refletindo nesta área de trabalho. Houve comparações, com várias 
sociedades, na tentativa de se chegar a definir o estilo brasileiro e as 
influências recebidas nestes 500 anos de Brasil, assim como definir o perfil 
do colonizador e do colono, desde o início, chegando ao administrador de 
hoje, juntamente com este caldeamento de imigrantes que decidem como 
colonizador e colono, ao mesmo tempo, fruto de uma posição econômica e 
cultural caracterizada por uma mistura de individualismo, capitalismo, 
patriarcal, personalista e afetiva, estiveram presentes nesta terra dos 
contrastes (CURCI, 2000, p. 54). 
 

 
Desse modo, pode-se apontar que o empresário brasileiro é um misto 

influenciado por diversas culturas que ao migrarem para o Brasil trouxeram consigo 

a experiência de seus países que em boa parte deles, por passar por guerras e 

crises econômicas, os obrigaram a ir à busca de ambientes que lhes proporcio- 

nassem a oportunidade sanar necessidades primárias e aferir riqueza.  
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No campo empresarial pode se fazer a mesma analogia ao abordar a 

atividade operacional, tática e estratégica, diante da competitividade, a preocupação 

com a atividade operacional, característica do trabalhador ou lavrador como relata 

Marcovitch (2007) remete a busca por produzir bens que tenham custo, qualidade e 

lucro; contrapondo a outra característica, a do caçador ou aventureiro na atividade 

estratégica cabe ao empresário que mesmo tendo o controle de suas atividades 

operacionais, esteja atento ao mercado que apresenta diversas oportunidades e 

ameaças diante de instabilidades contínuas. 

A realização pessoal e coletiva empresarial é relatada por Marcovitch 

(2007, p. 15) ao abordar que “os pioneiros que triunfavam graças a um talento 

extraordinário a que se somava forte obsessão por prosperar na vida e desenvolver 

as coletividades ao seu redor.” 

O pensamento do autor remete a concepção do desenvolvimento como 

aspecto global e individual. Neste âmbito o empresário se desenvolve, mas também 

busca o desenvolvimento em seu entorno, essa é uma característica importante no 

desenvolvimento local. 

O empresário ideal deve estar atento ao futuro, presente e passado, 

ser uma tríade de criador, executor e organizador, ter a habilidade e personalidade 

equilibradas com visão do todo em longo prazo. “Planeja e marca a data do 

“falecimento” de um produto ou de uma marca e rapidamente, na sequência de 

obsoletar um dispositivo ou um equipamento inteiro, lança uma novidade no 

mercado (LEITE, 1998, p. 117).” 

Com a comercialização de produtos a nível mundial, cada país com 

cultura, regras, isenções e políticas diferenciadas tem acirrado a competitividade e 

nações com leis trabalhistas mais rigorosas, o Estado mais intervencionista e a 

sociedade atendendo as necessidades desse ambiente, tem confabulado com o 

cenário de forte competitividade mundial. 

O empresário, na visão de Penrose (2006) apresenta o papel do 

elemento que na organização está no topo das decisões, ao mesmo tempo em que 

efetua atividades rotineiras de um administrador. 

 

A “administração” de uma firma inclui indivíduos prestadores de serviços 
empresariais, assim como os outros que fornecem serviços administrativos, 
mas a “competência da administração” refere-se ao meio pelo qual a função 
administrativa é desenvolvida, enquanto o “empreendimento administrativo” 
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diz respeito às funções empresariais. A natureza da organização de uma 
firma e as relações entre os indivíduos no seu interior exercem com 
frequência uma influência tão importante na competência e no empre- 
endimento da administração, e sobre as decisões tomadas, como as 
características inerentes aos próprios indivíduos (PENROSE, 2006, p. 72).  

 

A autora ressalta a administração do empreendimento como 

característica do empresário, demonstrando atenção a equipe de trabalho, que tem 

sido contextualizada como fator importante no sucesso das organizações, estando 

atento as oportunidades de expansão, buscando formas de formalizar o que foi 

vislumbrado. 

Barbosa (2006, p. 160) destaca o empresário francano parcialmente 

como modelo Schumpeteriano, pelas características referentes ao empreende- 

dorismo relativas a “novas combinações” ao afirmar que “O caráter criativo e 

inovador do empresário se configura, dessa forma, como elemento essencial ao 

balizar nossa avaliação acerca da ação empresarial na condução de sua indústria”. 

 

[...] No arcabouço Schumpeteriano, o conceito de “novas combinações” 
abrange: 1) a produção de um novo bem com o qual o consumidor não 
esteja familiarizado; 2) a adoção de um novo método de produção; 3) 
abertura de um novo mercado; 4) a conquista de novas fontes de 
suprimento de matérias primas; e 5) a execução de uma nova organização 
de qualquer indústria, como por exemplo, a instauração ou supressão de 
um monopólio (BARBOSA apud SCHUMPETER, 2006, p. 160). 
 
 

Esse mesmo empresário, destacado por Barbosa (2006), pode se 

comparar ao tipo de empresário interessado na lucratividade e crescimento da 

empresa conforme Penrose (2006, p. 82): 

 

[...] Os interesses deles estão orientados a melhoria da qualidade de seus 
produtos, à redução de seus custos, ao desenvolvimento de uma tecnologia 
melhor, à ampliação de seus mercados através de melhores serviços aos 
consumidores e à introdução de novos produtos para os quais eles 
acreditam que suas firmas dispõem de vantagens produtivas e distributivas.  

 

As diversas conceituações sobre o empresário que abordam 

Schumpeter, Marcovitch, Cardoso suscitam ampliação nas reflexões. Barbosa 

(2007) faz essa analogia quando se refere ao empresário no período de 1920 a 

1990. Período caracterizado por grandes mudanças que fizeram o empresário 

empreender atividades conhecendo e considerando o ambiente externo a sua 

indústria. 
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. 

[...] O caráter inovador do homem de empresa passa a depender não de 
sua criatividade técnico-econômica, mas também, por exemplo, de sua 
capacidade de construir relações com a esfera política, por meio de 
expedientes de pressão e persuasão que lhe permitam otimizar o processo 
de acumulação. Advogando a ideia de que no capitalismo contemporâneo, a 
função do empreendedor é também uma função política (BARBOSA, 2006, 
p. 161-162). 

 

A participação política do empresário se faz necessária devido ao fato 

de ser um dos elementos que compõe o desenvolvimento econômico, 

principalmente na parte que concerne a criar e vender produtos, contratar e 

remunerar a mão de obra e saldar com os impostos que são cabíveis ao seu ramo 

de atividade. Desse modo, deve juntamente com os representantes políticos 

municipais, estaduais e até mesmo federais discutir quais medidas podem contribuir 

para com o desenvolvimento do setor. 

Nesse caso, a entidade de classe que é o sindicato responsável pelo 

setor, deve atendendo aos interesses, buscar junto às autoridades públicas o apoio 

ou a criação de mecanismos que contribuam para o desenvolvimento do setor. 

 

[...] os governos militares tudo fizeram para auxiliar os setores que 
pudessem destacar-se nas exportações, sendo notável a generosidade dos 
incentivos e isenções concedidos ao setor calçadista, a conversão de uma 
indústria em fornecedora internacional não acontece da noite para o dia; 
mesmo antes do estabelecimento de uma política oficial de incentivos do 
governo brasileiro, a indústria local caminhava progressivamente para a 
conquista da hegemonia na fabricação de sapatos masculinos para o 
mercado interno (BARBOSA, 2006, p.165). 

 

O empresário também deve estar atento para não ficar esperando das 

políticas públicas resolução para os desafios relativos à competitividade que lhe são 

impostos. No período de abertura econômica a nação está atenta às políticas 

protecionistas e recorre à Organização Mundial de Comércio caso se sinta 

prejudicada por alguma política usada pelo país que esteja tentando comercializar 

bens e tem dificuldades, sendo que beneficiar um setor pode prejudicar outro. No 

que se refere a esse contexto, as características do empreendedorismo são 

essenciais, na tentativa de driblar tais dificuldades.  

 

 

3.1.2 Administrador 
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O ato de administrar está relacionado à função de comandar os 

recursos que a empresa dispõe, sejam materiais ou humanos e, são justamente os 

recursos humanos que o administrador necessita gerir com excelência, pois nota-se 

nas últimas décadas que as pessoas têm sido o diferencial nas estratégias de 

sucesso das empresas. Portanto, não adianta ter tecnologias avançadas e matéria 

prima de qualidade se as pessoas que estão no processo não são capazes de 

trabalhá-los e extrair deles o melhor resultado. 

“A administração foi definida por Henri Fayol, administrador francês do 

início do século XX, como um processo dinâmico que compreendia cinco funções 

interligadas: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar”. Destaca Sobral 

(2008, p. 7), que no início da revolução industrial o administrador foi uma nova 

profissão criada, para gerir o processo industrial, dinâmico e inovador, pois para isto, 

necessitava de pessoas que tivessem domínio sobre as funções citadas. O autor fez 

a junção das funções comandar e coordenar pela função dirigir associando a gerir 

pessoas. 

 

Os administradores participam no processo de administração executando 
cada uma das funções identificadas para alcançar os objetivos definidos 
pela organização. Apesar de serem funções distintas, elas estão 
relacionadas e são interdependentes, e por isso os gestores devem 
considerar os efeitos que cada uma dessas funções tem sobre as outras 
(SOBRAL, 2008, p. 7). 

 

Os cargos de alta administração desenvolvem experiências que levam 

ao sucesso do executivo e da empresa como: segurança, comando, liderança, 

interação com a equipe de trabalho, participação e acompanhamento de projetos e 

processos e coragem para correr riscos, afirma Leite (1998). 

O modo de gerir do administrador vem mudando à medida que “[...] 

acreditam que as organizações são influenciadas pelo ambiente; que a mudança 

ambiental é gradual, exigindo uma mudança organizacional concomitante; e que as 

organizações eficazes são aquelas que mais se adaptam as exigências ambientais”, 

destaca Wright (2009, p. 29). Sobral (2008, p. 9) afirma que “o tipo de organização 

também influencia o trabalho de um administrador”, bem como “a dimensão da 
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organização” também influencia a maneira de administrar e dimensionar o tempo 

nas funções administrativas. 

As organizações apresentam três níveis de gerenciamento: estratégico, 

operacional e tático. Nas organizações maiores os administradores são direcionados 

a atuarem em níveis específicos, nas organizações menores são personificados em 

um indivíduo. 

No nível estratégico estão localizados os administradores de Topo que, 

segundo Sobral (2008, p.135) apresentam: “foco na organização como um todo, 

forte orientação externa, orientação de longo prazo e objetivos gerais e planos 

genéricos”. 

 

Gráfico 3 - Dimensionamento do tempo pelo administrador no nível  
Estratégico 

 

Fonte: Sobral, 2008, p. 9. 

 

No nível estratégico, o administrador juntamente com sua equipe avalia 

o mercado, faz simulações e prospecções, identifica oportunidades e estipula metas 

as serem realizadas.  

O gráfico 3 demonstra que no nível estratégico o administrador 

direciona maior parte do tempo às funções: organizar, planejar e dirigir.  

No nível tático se encontram os gerentes que, para Sobral (2008, p. 

135) possuem: “foco em unidades ou departamentos da organização, orientação de 

médio prazo e definem as principais ações a empreender para cada unidade”. 

 

Controlar 
14% 

Dirigir     22% 

Planejar 28% 

Organizar 36% 
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Gráfico 4 - Dimensionamento do tempo pelo administrador no nível tático. 

 

Fonte: Sobral, 2008, p. 9. 

 

No nível tático, os administradores avaliam e determinam de que 

maneiras serão realizadas as atividades para alcançarem as metas. Nesse nível o 

administrador concentra maior parte do tempo nas funções de dirigir e organizar. As 

funções de planejamento e controle são secundárias, conforme ilustra o gráfico 4. 

No nível operacional, demonstrado através do gráfico 5, são 

considerados supervisores de primeira linha, para Sobral (2008, p. 135) os que 

apresentam: “foco em tarefas rotineiras, definem procedimentos e processos 

específicos, objetivos especificam os resultados esperados de grupos ou indivíduos”. 

 

Gráfico 5 - Dimensionamento do tempo pelo administrador no nível  
operacional. 

 

Fonte: Sobral, 2008, p. 9. 

Controlar 
13% 

Dirigir     36% 

Planejar 18% 

Organizar 33% 

Controlar 
10% 

Dirigir     51% 
Planejar 15% 

Organizar 
24% 
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No nível operacional cabe ao administrador agir e colocar em prática o 

que deve ser realizado. O maior percentual de tempo é dispensado para a função 

direção e, posteriormente, para as funções: organizar, planejar e controlar.  

Sobral (2008, p. 18) destaca as características dos administradores 

brasileiros: 

 

 Visão imediatista, com priorização do curto prazo. 

 Desvalorização do planejamento, em geral, e do planejamento 
estratégico, em particular. 

 Adoção de estruturas organizacionais piramidais, com elevada distancia 
hierárquica. 

 Adoção de sistemas de tomada de decisão centralizados e autocráticos. 

 Uso de sistemas de controle episódico, de caráter punitivo. 

 Prática de relações interpessoais baseadas na docilidade e no respeito 
pelo poder constituído. 

 Prevalência de um estilo gerencial marcado por grande distância entre 
discurso e prática. 

 Disfarce das formas autoritárias de poder com uma retórica de 
participação e envolvimento. 

 Domínio de uma conduta gerencial sensível a modas e modismos 
gerenciais. 

 

O modelo de administrador brasileiro reflete o processo de 

desenvolvimento econômico e social que o Brasil passou as recentes experiências 

de colônia de exploração e o regime escravocrata associado ao imperialismo. E, 

somente a pouco mais de um século passa pela evolução do modo de gerir 

empresas. 

 

Cabe a administração, na condição de disciplina acadêmica e por meio 
dessa ação transformadora, formar pessoas que sejam capazes de superar 
as adversidades culturais, auxiliando os administradores no desenvol- 
vimento de estilos de gestão únicos que incorporem o melhor da cultura 
brasileira, por exemplo, a flexibilidade e a informalidade, ao mesmo tempo 
em que combatem seus traços negativos (SOBRAL, 2008, p. 20). 

 

Cada nação apresenta um tipo de administrador de acordo com a 

cultura e estrutura organizacional das empresas, mas analisar o sucesso e 

insucesso de outras organizações ou nações é importante para o amadurecimento 

de ideias e construção de novos modelos para bem administrar. 

 

 

3.2 O EMPREENDEDOR E O EMPREENDEDORISMO 
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No passado, o termo empreendedor era associado a pessoas 

consideradas loucas e imprudentes, pois realizavam feitos que superavam a visão e 

expectativas dos povos daquela época, ou seja, vislumbravam o que os demais não 

conseguiam ver e compreender. O contexto histórico “mostra que esses intrépidos 

‘irresponsáveis’ foram os próceres que tiraram os homens dos galhos das árvores e 

os conduziram às estações espaciais”, ressalta  Bom Angelo (2003, p. 23). 

Para Bom Angelo (2003) o empreendedorismo é uma palavra cuja raiz 

tem cerca de 800 anos. O termo entrepreneur significa empreender ou fazer algo. O 

verbo francês entreprende, deriva do latim inter (interação, reciprocidade, espaço de 

um lugar a outro e mutualidade) e pendre (tomar atitude, posse, empregar e utilizar). 

“Visto como um ramo da administração de empresas” segundo Dorabela (1999, p. 

45). 

Para Machado (2013, p. 26) “o empreendedor é o indivíduo que 

descobre ou está em estado de alerta para obter a informação e captar 

oportunidades que outros não perceberam”.  Conceituado como “criação de valor 

por pessoas e organizações trabalhando juntas para implementar uma ideia por 

meio da aplicação de criatividade, capacidade de transformação e desejo de tomar 

aquilo que comumente se chamaria de risco (BOM ANGELO, 2003, p. 25). 

 

As definições sobre oportunidades, para Baron (2010), contemos três 
seguintes elementos: a) potencial valor econômico para a geração de 
lucros; b) novidade (algum produto, serviço ou tecnologia) que não existia 
anteriormente; c) desejo percebido (aceitação moral e legal do novo produto 
ou serviço na sociedade) (MACHADO, 2013, p. 30). 

 

Em um contexto histórico, o empreendedorismo estava associado a 

descoberta de novas terras como foi a descoberta da América e a exploração 

dessas regiões visando riqueza e poder; alimentos para serem comercializados no 

mercado; fontes de energia e maquinários. Tais descobertas possuíam um acesso 

restrito com relação à propagação da informação, o empreendedor de certo modo 

tinha tempo para amadurecer a ideia antes de colocá-la em prática. Diferente do 

contexto atual em que grande parte das informações está acessível a todos, o 

período de amadurecimento da ideia deve ser bem mais curto e antes mesmo de 

inserir um produto no mercado, o mesmo já deve ter requerido a patente ou 

certificação de propriedade intelectual.  Dorabela (1989, p. 34) salienta esse último 
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fator ao afirmar que “o processo de geração de ideias estar contaminado pelo 

sentimento de identificação e propriedade”. 

 

A lógica da primeira metade do século, quando as inovações tecnológicas 
representavam por si mesmas um diferencial mercadológico em virtude de 
uma concorrência ainda leve e de um mundo em que as mudanças não 
eram tão rápidas como hoje (DORABELA, 1989, p. 34). 

 

A competitividade, em um ambiente globalizado, faz com que o 

empresário local concorra com empresários mundiais. Desse modo, a diversidade na 

maneira de agir de cada cultura que ao longo do tempo passou por experiências 

diversas para chegarem onde estão, passa a ser um diferencial na competitividade, 

se considerar o processo evolutivo de cada nação como é o caso do Brasil, entre 

outros países, que deixaram de ser colônia de exploração a pouco mais de dois 

séculos, possuem um polo produtivo rudimentar em relação aos países 

desenvolvidos, apresentam dificuldades em competir devido a custo, produtividade, 

tributação mão de obra qualificada entre outros. 

Com o recente processo de industrialização no Brasil, a pressão 

exercida pelo mercado externo exige que os empresários sejam empreendedores 

que saibam planejar estrategicamente o futuro, para que se tenha o mínimo de erros 

na criação e execução de projetos e que consigam alcançar as metas estabelecidas 

com eficácia. 

Para Dorabela (1999, p. 29) “o empreendedorismo oferece graus 

elevados de realização pessoal. Por ser a exteriorização do que se passa no âmago 

de uma pessoa, e por receber o empreendedor com todas as suas características 

pessoais, a atividade empreendedora faz com que trabalho e prazer andem juntos.” 

Dorabela (1999, p. 43) ressalta que o empreendedorismo não se limita 

apenas ao dinheiro, mas também ao desenvolvimento e propagação do 

conhecimento em áreas educacionais ao citar que “o empreendedor na área de 

pesquisa e ensino, em que a medida do desempenho de avaliação não é baseada 

em dinheiro, mas no potencial de agregação de valores gerados por novo 

conhecimento ou tecnologia e/ou sua propagação”.  

 

[...] sendo esse um campo extremamente pragmático, a academia é apenas 
um de seus vários construtores, entre os quais se incluem os próprios 
empreendedores, consultores, especialistas em incubadoras e parques 
tecnológicos, financiadores, capitalistas de risco etc. por isso, o verdadeiro 
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locus do aluno empreendedor é o ambiente empresarial. Ali ele deve 
encontrar as relações e os conhecimentos indispensáveis ao sucesso do 
seu empreendedorismo. Igualmente, o laboratório do educador preocupado 
com o empreendedorismo é o ecossistema econômico-empresarial (DORA- 
BELA, 1999, p. 45). 

 

O empreendedor deve estar ciente que para antecipar o futuro precisa 

conhecer o passado, analisar o presente em seu ambiente e o que pode influenciá-

lo, verificar qual necessidade o mercado ainda não percebeu, avaliá-la e criar algo 

que seja inovador. Mais que uma ideia inovadora é a análise de mercado que o 

empreendedor deve fazer para que os fatores externos venham contribuir para com 

o desempenho da empresa.  

 

Nem tudo depende somente do empreendedor, mas também de políticas 
econômicas nacionais e internacionais, competição interna e externa, 
dependência do mercado financeiro e oscilações mercadológicas que são 
objetos de estudos no campo das ciências econômicas. São desafios a 
serem vencidos com perseverança, acreditando na capacidade dos 
vencedores (CURCI, 2000, p. 90). 

 

O empreendedorismo está associado a questões pontuais como a 

psicologia, ou seja, cada empreendedor em seu nível de individualidade, intuição e 

relacionamento de ideias possui intelectualmente atributos que lhe norteiam na 

tomada de decisão. 

 

O empreendedorismo tem sido apontado como fator relevante para o 
crescimento econômico, a produtividade, a inovação e o emprego. Nos 
últimos anos, tanto governos de países desenvolvidos quanto em 
desenvolvimento têm trazido para suas agendas questões relacionadas ao 
tema e enfrentado o problema da escassez de indicadores estatísticos 
comparáveis, necessários para o entendimento da dinâmica e a promoção 
desse fenômeno (IBGE, 2010). 

 
Empreendedorismo é a capacidade de antecipar o futuro, identificando 

possibilidades e as transformando em produtos que venham a atender necessidades 

presentes. Fator importante no desenvolvimento econômico, por esta razão tem sido 

tão evidenciado nas agendas das nações como resolução de problemas 

econômicos.  

 

Empreendedorismo é a criação de valor por pessoas e organizações 
trabalhando juntas para implementar uma ideia por meio da aplicação de 
criatividade, capacidade de transformação e o desejo de tomar aquilo que 
comumente as chamaria de risco (BOM ANGELO, 2003, p. 25). 
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O empreendedorismo está associado tanto à vida pessoal quanto 

profissional do indivíduo. Desde criança o indivíduo adquiriu experiências que se 

tornam virtudes com o decorrer do tempo. São elas que irão norteá-lo no ingresso na 

área profissional, pois o conhecimento técnico é um complemento das habilidades 

que já traz consigo. 

Leite (1998) assinala o conflito entre espírito empreendedor que se 

baseia na iniciativa e inovação criadora e habilidades gerenciais que é a capacidade 

técnica adquirida através de teoria e prática.   

Segundo Leite (1998, p. 118) o empreendedor possui a sensibilidade 

financeira e de negócios, desse modo busca criar bens e atender a necessidade dos 

consumidores ao afirmar que “Agregar valor a um produto ou marca significa criar 

novos produtos, identificar novos usos para seus produtos, desenvolver novos 

mercados e descobrir novos nichos de consumidor”. 

Dorabela (1999, p. 46-47) apresenta como atividades do 

empreendedorismo: 

 a disseminação da cultura empreendedora no sistema de ensino formal 
em todos os níveis; 

 a disseminação da cultura empreendedora e o apoio à ação 
empreendedora entre grupos sociais, tais como desempregados, minorias, 
alijados do processo econômico; 

 o empreendedorismo comunitário, em que a sociedades desfavorecidas 
se articulam para enfrentar a adversidade; 

 a sensibilização das forças da sociedade para a importância do 
empreendedorismo e da pequena empresa; 

 a geração do auto emprego; 

 a criação de empresas; 

 a identificação, criação e busca de oportunidades para empresas 
existentes e novas; 

 o financiamento de organizações emergentes e daquelas ameaçadas de 
desaparecimento; 

 o intra-empreendedorismo (intrapreneurrship) ou estudo do papel do 
empreendedorismo em grandes organizações; 

 a promoção do desenvolvimento econômico local;  

 a concepção e adoção de políticas públicas de apoio e suporte à criação 
de empresas, abrangendo práticas econômicas, legais, tributárias, de 
financiamento etc; 

 o estabelecimento de redes de relações com universidades e com todas 
as forças sociais.  

 

Vivemos em um contexto onde os bens perdem o valor muito rápido, o 

ciclo de vida, tanto do produto quanto da empresa, tendem a ser menor do que em 

períodos passados, o uso da informação e a massificação dos meios de 
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comunicação aumentam a oferta de produtos e, a cada dia, novos são criados 

substituindo os atuais e pulverizando o mercado afetando também o aspecto custo.  

 

O crescimento de uma empresa passará obrigatoriamente pelas fases do 
crescimento biológico do ser humano, isto é, a infância, a adolescência e a 
maturidade, fases pelas quais nenhum empreendimento poderá deixar de 
passar com o objetivo de queimar etapas, sob o risco de fracassar (LEITE, 
1998, p. 121) 

 

Para Leite (1998), o empreendedorismo surge em períodos de crise 

eminente, onde para sobreviver no mercado é preciso cortar gastos e reduzir custos. 

Ressalta a importância da consolidação da marca no ambiente globalizado em que a 

velocidade da informação é bem maior que no passado, a gama de produtos 

ofertados e a imersão de classes com poder de compra também tem aumentado. 

Para o empreendedor isso pode tanto ser oportunidade quanto ameaça, 

dependendo do ângulo em que analisa as medidas e que as adéqua para alcançar 

seus objetivos e metas planejadas. 

 

Um das principais características do empreendedor é o que chamamos de 
coeficiente de sociabilidade, em que aprende a conhecer pessoas, articular-
se com líderes no mercado e vender a sua imagem de eficiência, mantendo 
um bom nível de relações profissionais e sociais com a comunidade. 
(LEITE, 1998, p. 119). 

 

O empreendedor é que busca articular, no meio em que atua a forma 

para que possa ampliar sua área de conhecimento, recebendo e fornecendo 

informações. Desse modo, gera benefícios e contribui não apenas para seu ramo de 

atividade, como também para que outros empresários e a comunidade possam 

também participar de tal evolução.  

Para Dorabela (1999, p. 69) o empreendedor é: 

 

 Um indivíduo que cria uma empresa, qualquer que seja ela; 

 Uma pessoa que compra uma empresa e introduz inovações, assumindo 
riscos, seja na forma de administrar, vender, fabricar, distribuir ou de fazer 
propaganda dos seus produtos e/ou serviços, agregando novos valores; 

 Um empregado que introduz inovações em uma organização, 
provocando o surgimento de valores adicionais (DORABELA, 1999, p. 69).  

 

As instituições de ensino necessitam ir além das atividades 

acadêmicas, acompanhar o processo de desenvolvimento local e contribuir 

preparando profissionais que atendam de forma efetiva as necessidades locais. 
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Formar especialistas em administração empresarial, por exemplo, exige 
articular cursos de finanças, de logística, de marketing, de gestão de 
pessoas, de contabilidade, de relações humanas, de gestão do 
conhecimento, sempre visando a preparar administradores capazes de 
entender, de forma articulada, as diversas dinâmicas que compõem a 
gestão competente da unidade empresarial (POLIS, 2013, p. 57). 

 

O termo empreendedorismo está associado, em parte, ao pequeno 

empresário que administra sua empresa com a preocupação de manter o emprego 

de seus funcionários que, muitas vezes são membros da família, bem como passa a 

ter contato direto com o cliente, pode identificar demandas e segmentar suas 

atividades, bem como ajustar-se as mudanças com maior rapidez, destaca 

(MACHADO, 2013). 

 

[...] o pequeno porte e os recursos necessariamente limitados obrigam as 
PMEs a serem particularmente flexíveis para inovar e para criar ou 
aproveitar as oportunidades e também para se distinguir o mais 
rapidamente possível da concorrência tanto das grandes como de outras 
pequenas empresas, sempre seguindo regras ligadas a esta concorrência 
(MACHADO, 2013, p. 8).  

 

No contexto empresarial a ação integrada no desenvolvimento regional 

é um ambiente que necessita ser conhecido e explorado, gerando integração das 

entidades envolvidas. 

Segundo Dorabela (1999) foi realizado uma pesquisa pelo Global entre 

preneurshisp  Monitor (GEM), estudo este envolvendo os países: Estados Unidos, 

França, Inglaterra, Itália, Japão, Alemanha, Israel, Finlândia e Dinamarca. O 

empreendedorismo se destaca como fator principal no desenvolvimento econômico. 

A pesquisa apontou algumas colocações pontuais que podem ser aplicadas ao 

Brasil como: 

 

 O apoio ao empreendedorismo e o aumento da dinâmica 
empreendedora de um país deveriam ser prioridades de qualquer política ou 
ação governamental que tenha por objetivo promover o desenvolvimento 
econômico. 

 O aumento auto-sustentado a longo prazo das atividades empreen 
dedoras exige forte comprometimento e investimento em educação no 
ensino do terceiro grau. 

 As habilidades e capacidades necessárias para criar uma empresa 
deveriam integrar os programas em todos os níveis: primeiro segundo e 
terceiro graus. 
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 Independentemente do nível de ensino, a ênfase deve ser concentrada 
no desenvolvimento da capacidade individual de procurar e identificar novas 
oportunidades. 

 Para a maioria dos países que formas alvos de pesquisa do GEM, o 
resultado melhor e mais rápido na criação de novas empresas será obtido 
pelo aumento da participação das mulheres na dinâmica empreendedora 
(DORABELA, 1999, p. 40). 

 

Machado (2013) destaca o empreendedorismo como elemento 

propulsor no desenvolvimento do potencial cultural que a localidade possui. Através 

de iniciativas locais podem surgir pequenos empreendimentos que suprem 

necessidades de consumo e de renda. 

 

O empreendedorismo deve conduzir ao desenvolvimento econômico, 
gerando e distribuindo riquezas e benefícios para a sociedade. Por estar 
constantemente diante do novo, o empreendedor evolui através de um 
processo interativo de tentativa e erro; avança em virtude das descobertas 
que faz, as quais podem se referir a uma infinidade de elementos, como 
novas oportunidades, novas formas de comercialização, vendas, tecnologia, 
gestão e demais (DORABELA, 1999, p. 45). 

 

O empreendedorismo divide-se em dois tipos: o empreendedorismo de 

startup o que mais foi relatado acima e o empreendedorismo corporativo. 

O empresário ou administrador de empresas necessita de profissionais 

que estejam aptos, dentro de sua área de atuação, tendo características 

empreendedoras, dispostos a adquirir conhecimentos e aplicá-los na área de 

trabalho, inovando sempre e propiciando crescimento à empresa. 

O que pode ser sacrifício para alguns, para o empreendedor é algo 

comum ou rotineiro como, por exemplo, a atenção às modificações mercadológicas. 

Bom Angelo (2003, p. 26) aponta como características do 

empreendedor: 

 

 Jamais se contentam apenas em executar projetos propostos ou 
definidos por seus superiores hierárquicos. 

 Oferecem sugestões sobre oportunidades que jamais foram 
consideradas por seus colegas e chefes. 

 Normalmente inteligentes e racionais, parecem não temer riscos e 
adoram desafios. 

 São criativos e comprometidos com a inovação. 

 Trazem em suas biografias indícios dessa tendência. São aqueles que 
desde cedo se apresentavam para organizar os bailes da escola ou que 
vendiam pipas para os garotos do bairro. 
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Para Bom Angelo (2003), o funcionário empreendedor é uma pessoa 

inquieta e insatisfeita, no contexto organizacional é subversivo e agitador. Se a 

empresa não lhe proporciona possibilidade de crescimento e desenvolvimento, a 

tendência desse profissional é mudar de empresa ou estagnar-se na cultura 

empresarial em que trabalha. Porém, se a empresa souber desenvolver o potencial 

desse profissional e reconhecer o seu desempenho financeiramente e 

intelectualmente, esse tipo de profissional é o que tem feito a diferença no sucesso 

das organizações.  
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4 O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE FRANCA E A ATUAÇÃO 

DA INDÚSTRIA DE CALÇADOS  

 

 

No século XIX, Franca possuía uma posição de destaque na região, 

mas, foi a construção da estrada de ferro que reduziu a distância da capital e 

potencializou o comércio local. Posteriormente, a indústria calçadista se consolidou 

através da ação de empresários que montaram pequenas indústrias que se 

consolidaram no ramo de exportação de calçados, a partir da década de 60.  

Pela estrada desbravada por Anhanguera, com destino a Minas Gerais 

e Góiás, instalaram-se aos poucos os habitantes que após exaustão da mineração 

seguiam rumo a São Paulo.  Alguns, também foram se fixando ao longo da Estrada 

dos Goiazes que era um caminho do litoral paulista rumo ao interior do Brasil. 

Conhecida como entreposto do sal, sendo a região plana e banhada de pequenos 

rios, favoreceu a instalação de viajantes e fazendeiros. 

 

Uma coisa é certa, a fazenda agrícola de produção em escala, diferente de 
uma plantation propriamente dita - nunca semelhante à tipologia do 
latifúndio monocultor – chegou a região apenas com a cafeicultura, no 
ultimo quartel do século XIX e adquiriu maior expressão com a chegada da 
ferrovia em 1886 em Batatais e em 1887 em Franca. Até então, as 
comunicações e os transportes eram executados por meios dos tropeiros, 
com seus comboios de mulas, dos boiadeiros, que tangiam rebanhos 
inteiros, e dos carreiros, com suas juntas de bois (TOSI, 2002, p. 38). 

 

Tosi (2002, p. 33) relata que a região “desenvolvia atividades de cultivo 

de milho, da cana, do feijão, do arroz, da mandioca, do trigo, do algodão e da 

mamona. Havia, ainda, a criação de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e equinos”. 

Mas foi a produção de café que trouxe para a região os avanços logísticos e de 

infraestrutura naquele período. E “a ferrovia, estava, portanto, criando oferta e 

procura, alargando as possibilidades de um mercado em localidades onde ele ainda 

não havia se consolidado, na medida em que rebaixava os custos de intermediação, 

através da agilização dos transportes” (TOSI, 2002, p. 78). 

 

A riqueza advinda do café proporcionou a instalação da ferrovia que chegou 
a Franca em 1887 e foi importante para o escoamento da produção, a 
dinamização do comércio e também os melhoramentos urbanos como 
energia elétrica, abastecimento de água e esgoto, necessários ao 
desenvolvimento industrial (LIMA, 2007, p.13). 
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Em função do desenvolvimento da produção do café na região de 

Franca, com a instalação da ferrovia outros recursos também vieram de modo a 

dinamizar o comércio e a indústria local. Lima (2007) destaca que tal fator foi 

preponderante no desenvolvimento urbano, principalmente próximo a estação 

ferroviária e a população que triplicou de 1900 a 1920. Tosi (2002, p. 85) destaca 

ainda que a antiga Freguesia de Franca exercia influência, tanto no território paulista 

e no território mineiro, “fazendo convergir para a cidade e, mais precisamente, para 

as estações da ferrovia a produção cafeeira e de “gêneros do país”, tendo a cidade 

sobretudo, agido como um entreposto de bens até então inacessíveis, que passaram 

a se difundir por um mercado regional.”  

 

O prolongamento dos traçados das ferrovias pelo interior paulista, que na 
época começava a se estender para além de campinas, viabilizava a 
formação dos cafezais em áreas mais remotas de estado. Em 
consequência, começava a se expandir a produção de mercadorias e a se 
desenvolver a divisão social e espacial do trabalho nos municípios por onde 
a cafeicultura se alastrava – como era o caso de Franca -, o que se refletia  
na constituição da vida urbana (MAVARRO, 2006, p. 50). 

 

Dos empresários citados no segundo capítulo, percebe-se a ação de 

dois que com seus empreendimentos contribuíram para com o desenvolvimento 

econômico de Franca: o Barão de Mauá através da instalação das ferrovias e 

Mascarenhas com as usinas hidrelétricas. O processo de industrialização em Franca 

teve início com a indústria curtumeira que beneficiava couros para produção de 

chinelões e a acessórios para montaria como descreve Barbosa (2004). 

 

Além da facilidade na obtenção regular de couros, outros dois motivos 
podem ter contribuído para a instalação de curtumes em Franca: a 
existência de água em abundância em virtude dos diversos rios e córregos 
que circundam a região e a forte presença de madeiras ricas em tanino, 
substância utilizada no curtimento do couro (BARBOSA, 2004, p. 20). 

 

A localização geográfica de Franca favoreceu seu desenvolvimento por 

ser o local por onde se passavam viajantes. O comércio local se fortaleceu diante da 

movimentação de pessoas, inclusive do imperador D. João VI. Tosi (2002, p. 33) 

destaca que em função da posição geográfica da região que era favorável e possuía 

“uma população considerável, de 10.664 moradores”. É perceptível ver em cidades 

com maior número de moradores apresentar melhores condições de 
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desenvolvimento, embora haja desequilíbrios quando a infra-estrutura é insuficiente 

para o excesso de moradores, como acontece nas grandes metrópoles. 

Braga Filho (2000) reforça o aspecto populacional ao relatar que “com 

base nos dados de 1874, da população total do norte paulista, Franca representava 

41,8% do conjunto, enquanto Ribeirão Preto participava apenas com 10,8% deste 

mesmo conjunto, fato este que comprova o peso que o município de Franca 

representava na região”. 

 

Sob a jurisdição da Vila Mojimirim, em agosto de 1805, tem início o arraial 
de Franca. Em 1821, surge a Vila Franca Del Rey e daí seu 
desmembramento de Mojimirim. A emancipação política ocorreria em 
28/11/1824, coincidindo simultaneamente com a instalação da Vila Franca 
do Imperador e com a criação do município, para logo em 1839 ser criada a 
comarca de Franca que, aos 24/04/1856, transformou-se na cidade de 
Franca (BRAGA FILHO, 2000, p. 67). 

 

A emancipação política favoreceu o estímulo dos agentes locais para 

reivindicar melhorias que os grandes centros apresentavam. Com isso a cidade 

passou aos poucos a ter uma infraestrutura considerável.  

 

Concomitante ao crescimento urbano e a dinamização da economia local, 
eram as reivindicações que partiam principalmente da elite da cidade para 
que fossem tomadas medidas no sentido de dotar a cidade de 
infraestrutura, sinônimo de progresso e desenvolvimento de uma localidade 
na época. Indispensáveis ao desenvolvimento industrial, aos poucos foram 
sendo introduzidas melhorias como o abastecimento de água, rede de 
esgotos, iluminação elétrica e serviço telefônico (LIMA, 2007, p. 97). 

 

As cobranças por melhorias eram advindas de uma elite que 

provavelmente conhecera os efeitos do desenvolvimento que a industrialização 

provocava na capital e reivindicavam por melhores condições de infraestrutura. Tosi 

(2002, p. 73) ao dissertar sobre a articulação política e religiosa no período comenta: 

 

[...] o acirramento local do debate a partir do momento em que se define que 
os trilhos da Mogiana passariam por Franca, sendo natural que os homens 
antevissem o incremento dos negócios, o aumento da população, e todas 
as consequências econômicas e sociais desse movimento, tornando-se 
compreensível a ampliação do leque de ideários, que foram aparecendo 
com a implantação de associações, de entidades e de cultos religiosos, 
numa sociedade que experimentava profundas transformações.    

 

O processo de emancipação, desde o arraial em 1805 até transforma-

se em cidade, demonstra a evolução econômica e a representatividade política de 
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Franca no período em detrimento das atividades que se desenvolviam. Das pessoas 

que se destacam nesse período, Tosi (2002, p. 106) cita a visão de homem de 

negócios de Padre Afonso que com “seus interesses ultrapassaram as fronteiras da 

cidade, sobressaindo pelas suas atitudes uma verdadeira capacidade de articular a 

religião, propriedade agrícola, capital, legislação, fatos históricos e conhecimento 

técnico especializado”.  

 

Durante todo o século XIX, o artesanato do couro abasteceu um constante 
comércio de artigos de couro produzidos em Franca. Em 1886, o padre 
Alonso Ferreira de Carvalho fundou o curtume Cubatão, primeiro de uma 
série de curtumes fundados na cidade. Posteriormente, a instalação de 
curtumes favoreceu o desenvolvimento da indústria coureiro-calçadista, ao 
baratear a matéria-prima, uma vez que a pecuária da região fornecia 
diretamente aos curtumes o couro para ser transformado (LIMA, 2007, p. 
94). 

 

Devido à abundância de matéria-prima, o couro, favoreceu o 

surgimento do primeiro curtume para o beneficiamento das peles e barateamento do 

artigo na região. A produção de café, que influenciou a instalação da ferrovia, 

também contribuiu para ações voltadas ao desenvolvimento urbano, ressalta Tosi 

(2002, p. 72): 

 

 [...] o grande feito na constituição de um poderio local dos plantadores de 
café e na consolidação de uma infraestrutura urbana para a cidade, que 
fizesse consolidar minimamente sua posição mercantil, que residia na 
capacidade de seus homens articularem influências junto às famílias locais 
e estabelecerem contatos com os homens mais poderosos da província. 

 

Nesse contexto percebe-se que o desenvolvimento do setor agrícola e 

comercial contribuírem para o surgimento de outro setor, a indústria calçadista. Que 

se desenvolveu a partir da infraestrutura existente.  

 

4.1 A INDÚSTRIA DE CALÇADOS NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

LOCAL 

 

A indústria de calçados apresenta-se como importante setor produtivo 

por se utilizar de muita mão de obra, sendo que algumas funções não exigem muita 

qualificação. Em termos de geração de emprego e renda, as indústrias calçadistas 

são importantes no desenvolvimento econômico local. 
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Cada região possui um tipo de característica e o empresário consegue 

vislumbrar o que pode desenvolver de produtos e serviços de acordo com os 

aspectos de cada localidade. Desta forma surge a necessidade de pesquisa, 

verificação de perfil e necessidade mercadológica, pois ao atingir seus objetivos 

empresariais, este irá contribuir efetivamente com o desenvolvimento local quanto 

ao cenário empregatício e ao poder aquisitivo (renda da população).   

 

Pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos e Marketing Industrial (Iemi) 
identificou que o Brasil possui uma cultura exportadora de sua produção 
muito forte. Em 2012, o País enviou ao exterior 113.274 milhões de 
calçados e teve nos Estados Unidos o seu maior comprador com 12.658 
milhões de pares. O segundo maior comprador foi o Paraguai com 12.162 
milhões, seguido da Argentina, França e Angola, com 10.220, 8.070 e 7.324 
milhões respectivamente (IEMI, 2013). 

 

Tabela 2 - Taxas de crescimento da indústria calçadista no Brasil. 

ANO 1949 1953 1957 1960 1964 1965 1966 1967 

% 2,6 6,01 3,2 -6,4 10,0 29,7 -16,0 9,0 

Fonte: BAER, 1977, p.34. 

 

Os períodos de ascensão da indústria calçadista de Franca denotam a 

um período em que a indústria calçadista migrava das capitais de São Paulo e Rio 

de Janeiro para o interior em função da mão de obra mais barata e menos 

sindicalista e em busca de redução de custos, a tabela 4 demonstra as taxas de 

crescimento da indústria calçadista nacional, a década de 1960 apresenta dois 

períodos de queda nos anos de 1960 e 1966, porém para a indústria calçadista de 

Franca apresentava nesse mesmo período a  ascensão na exportação de calçados .  

 
A partir da atividade agropecuária, na década de 1920, surgem os primeiros 
curtumes, com a finalidade de curtição do couro bovino, que constitui na 
principal matéria prima, que existia em grande quantidade na região, sendo 
utilizada nesta nova atividade de transformação (CURCI, 2001, p.104). 

 

Barbosa (2004) ressalta que a indústria curtumeira surgiu em 

decorrência da abundância de matéria prima, tanto os couros que vinham da região 

quanto da madeira barbatimão que era extraída e do tanino usado no processo de 

curtimento do couro. 

Barbosa, (2004, p. 53) destaca que “a história da indústria de calçado 

de Franca deve muito mais pelo espírito empreendedor que ao fato de terem sido a 

matriz originária do empresariado do calçado”.  
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O autor se refere à influência exercida pela primeira empresa produtora 

de calçados denominada Jaguar que embora tenha existido por cinco anos, destinou 

investimentos em mecanização que no período tornou-se ação inovadora, 

incentivando o empreendedorismo local por parte de ex-funcionários e comunidade 

a partir dos anos 30. Segundo o Museu da Imagem e do Som (2013) “Carlos 

Pacheco de Macedo, que adquirindo várias máquinas no estrangeiro ampliou sua 

antiga selaria e sapataria mecanizando-a para a produção de calçado”. 

 
Estes foram os baluartes e os verdadeiros empreendedores que, ao 
implantar e solidificar industrialização do couro fizeram nascer a indústria de 
calçados que, por sua vez, deu origem ao surgimento de outros ramos de 
atividade, algumas delas supridoras de matéria-prima e de componentes 
utilizados neste ramo promissor (CURCI, 2000, p. 87). 

 

Segundo Barbosa (2004), a indústria calçadista de Franca passou por 

todas as fases da manufatura em função do baixo capital representado por 

pequenos empresários, ou seja, a produção de calçados se desenvolveu de forma 

artesanal em função dos processos de execução de atividades. O grande capital ou 

investimento, em maior volume, despontou quando a indústria local já se encontrava 

consolidada nos anos 60. 

 

O número bastante variável de trabalhadores de couro, de ano para ano, e 
a dispersão desses trabalhadores em diferentes “quarteirões”, que 
englobavam, cada um, vastas áreas do município, essencialmente rural, 
indicam que, ao lado de uma incipiente divisão de trabalho, permanecia o 
arrolamento - e certamente a tributação - das diferentes atividades 
produtivas desempenhadas por cada morador (NAVARRO, 2006, p. 48).  

 

Segundo Barbosa (2004), a indústria calçadista de Franca passou por 

todas as fases da manufatura em função do baixo capital representado por 

pequenos empresários, e que o grande capital se despontou quando a indústria local 

já se encontrava consolidada nos anos 60. ”A história da indústria de calçados de 

Franca deve muito mais pelo espírito empreendedor que ao fato de terem sido a 

matriz originária do empresariado do calçado” (Barbosa, 2004, p. 53). 

A influência exercida pela primeira indústria de calçados denominada 

Jaguar através do empresário Carlos Pacheco que embora tenha existido por cinco 

anos, os investimentos em mecanização no período tratava-se de algo inovador e 

passou a incentivar o empreendedorismo local a partir dos anos 30. 
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Segundo Doro (2011), a indústria calçadista francana originou e 

desenvolveu, na cidade de Franca, desde meados do século XIX, tendo o nome de 

Jaguar a primeira empresa calçadista, usando maquinário alemão. A produção era 

rudimentar visando atender às necessidades locais. 

Para Machado (2013, p. 19) as “culturas que valorizam pequenos 

negócios tendem a propagar modelos de empreendedores, que podem servir como 

modelos de identificação para quem decide empreender.” 

 

“A indústria de calçados, que se fortaleceu significativamente na década de 
1930 - nesse período surgiram grandes empresas, pioneiras na expansão 
industrial de Franca, como Calçados Peixe, assumida em 1932 pelo Cap. 
Hercílio Baptista de Avelar; Calçados Mello de propriedade de Antônio 
Lopes de Mello, fundada em 1921 e totalmente mecanizada, em1939; 
Calçados Samello fundada em setembro de 1935, por Miguel Sábio de 
Mello; Cia. de Calçados Palermo, fundada em 1927 por João Palermo e 
mecanizada em1939 e Calçados Spessoto fundada por Pedro Spessoto em 
1910 e mecanizada nos anos de 1930 - passou a constituir o principal 
alicerce da evolução econômica da cidade nos anos subsequentes [...] e do 
aparecimento de um novo ator social no cenário local, o operário industrial, 
os principais símbolos da instalação da modernidade capitalista no outrora: 
Belo Arraial do Sertão do Capim Mimoso.” (CURCI apud BARBOSA, 1998, 
p.109-110). 
 

A indústria calçadista de Franca originou-se de pequeno capital, 

conforme destaca Barbosa (2004), sobre as fábricas Spessoto, Palermo, Mello, 

Edite e Peixe que foram constituídas com capital considerado na época, como 

pequena empresa e que se tornaram grandes, posteriormente. A tabela 5 evidencia 

o capital das empresas francanas em comparação com as da capital São Paulo, 

reafirmando a colocação de Barbosa (2004) sobre a origem de baixo volume de 

capital. 

 

Tabela 3 - Empresas calçadistas, capital em contos e número de operários em 1930. 

EMPRESA CIDADE CAPITAL FUNCIONÁRIOS 

Cia de Calçados Clarck São Paulo 7.800 430 

Cia de calçados Bordallo São Paulo 7.000 197 

São Paulo Alpargatas São Paulo 1.762 123 

Cia. de calçados Flora Rio Claro 500 42 

Honório e Cia Franca 80 16 

Calçados Maníglia Franca 70 31 

Palermo Franca 40 6 

Spessoto Franca 17 15 
            Fonte: Barbosa, 2004, p. 57, 58, adaptado pela autora 
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Diante do capital apresentado pelas empresas francanas, Barbosa 

(2004) comenta o uso de mão de obra como característica da empresa artesanal 

ocorrida em função da ausência do capital para investimento em máquinas e 

equipamentos e afirma que a evolução ocorrera de forma gradual. 

 

Ao que tudo indica, a julgar pela incipiente mecanização apresentada por 
estas empresas, a década de 1930 marcou o momento de sua transição da 
fase artesanal para a fase manufatureira. A combinação do trabalho manual 
intensivo e a utilização de algum maquinário para as tarefas mais pesadas, 
características comum às empresas acima mencionadas (BARBOSA, 2004, 
p. 61). 

 

Tabela 4 - Número de funcionários entre 1930 e 1959. 

EMPRESA 1930 1945 1959 

Calçados Palermo 6 63 180 

Calçados Peixe 16 46 150 

Calçados Mello 20 68 200 

Calçados Spessoto 15 70 93 

Calçados Samello 0 54 256 
Fonte: Barbosa, 2004, p. 61, adaptado pela autora 

 

A tabela demonstra o aumento na oferta por mão de obra na indústria calçadista que 

ocasionou posteriormente o aumento expressivo na população da cidade de Franca. 

   

Gráfico 6 - Demonstrativo da evolução da mão de obra entre 1930 e 1959. 

 

Fonte: Barbosa, 2004, p. 64, adaptado pela autora 
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A tabela e os gráficos acima demonstram a evolução do uso da mão de 

obra de 1930 a 1959, refletem o aumento populacional em função do uso de mão de 

obra, ressaltando que o capital também evoluiu consideravelmente nesse período 

conforme a tabela abaixo: 

 

 

Tabela 5 - Evolução do capital em dólares de 1945 a 1959. 

EMPRESA 1945 1959 

Calçados Palermo 61.650 73.577 

Calçados Peixe 36.338 44.146 

Calçados Mello 29.573 39.241 

Calçados Spessoto 13.816 29.431 

Calçados Samello 11.179 137.345 
 Fonte: Barbosa, 2004, p.65, adaptado pela autora 

 

Em um período de 15 (quinze anos), as empresas apresentaram, em 

média, crescimento de mais de 200% (duzentos por cento) por ano, em torno de 

15% (quinze por cento) de retorno significativo em um período em que a velocidade 

das informações e o nível de consumo eram pequenos se comparados ao momento 

atual em que exigem crescimento e retorno de capital mais rápido. Destacando a 

indústria de calçados Samello, que neste mesmo período apresentou um 

crescimento em torno de 1.200% (mil de duzentos por cento), cerca de 80% (oitenta 

por cento) ao ano. 

 

[...] à demanda crescente do mercado interno, estimulada pelo processo de 
industrialização e urbanização vivido no país, somou-se a expansão da 
produção destinada à exportação. Esse contexto criou, em Franca, um 
quadro de incremento no volume da produção de calçados, de ampliação do 
número de unidades produtivas instaladas e uma grande oferta de 
empregos pelo setor calçadista (NAVARRO, 2006, p. 141).  

 

O desenvolvimento urbano ocorreu de forma vertiginosa devido a 

atividade industrial calçadista, conforme assinala o Museu do Calçado 2013: “Se na 

primeira metade do século XX o êxodo rural e o processo de urbanização foram 

lentos, a partir de 1950 e até 1990 o crescimento demográfico de Franca foi de 335 

por cento. O número de habitantes passou de 53.485 para 232.527.” 

 

O movimento migratório para a cidade de Franca continuaria e, com maior 
intensidade ainda, posto que no ano de 1980, o número de migrantes atinge 
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35.924 pessoas, ou seja, o dobro do número registrado em 1970, e os 
mineiros, passam dos 17,7% para 21,8% em relação à população total de 
Franca. (BRAGA FILHO, 2000, p. 67). 

 

A migração devido a oferta de mão de obra da indústria calçadista foi 

tão intensa em função da necessidade de mão de obra para as atividades da 

indústria. Braga Filho e Lessa (2011) ressaltam que dos anos de 1980 até 2010 o 

índice populacional saltou de 147.962 para 318.232 habitantes.   

 

Em fins dos anos 50, tanto a Palermo, quanto a Spessoto, a Mello e a 
Samello, apresentavam notória evolução e se mantinham entre as maiores 
empresas locais, o que comprova a inequívoca consolidação dos 
empreendimentos surgidos do pequeno capital (BARBOSA, 2004, p. 63.) 

 

Barbosa (2004) destaca a ascensão do setor em função do aumento da 

demanda por calçados, decorrente do maior poder de compra do trabalhador devido 

à legislação trabalhista e os pólos localizados nas capitais apresentarem custos com 

mão de obra maior do que no interior. O gráfico 7 apresenta o aumento no número 

de empresas nas décadas de 1930 a 1960. 

 

Gráfico 7 - Evolução do número de empresas de 1930  
a 1960. 

 

Fonte: Barbosa, 2004, p.64-65, adaptado pela autora 

 

A década de sessenta se destaca pelas as ações do governo militar 

destinando incentivos ao setor e o início das exportações como relata Barbosa 

(2004).  “As contradições da política econômica implantada pelo regime militar, a 

partir de 1964, impulsionam a busca de mercados externos para produtos 

manufaturados no Brasil”. Navarro (2006) também relata sobre o aumento das 

exportações de calçados brasileiras a partir da década de 60. 
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Singularidades da indústria do calçado facilitam a entrada de novos 
empreendedores e possibilitam a ascensão de pequenos fabricantes à 
condição de empresários. O baixo nível tecnológico, resultante da lentidão 
das inovações do setor, refletiu-se em uma indústria de mão de obra 
intensiva na qual as exigências de capital, sobretudo nas primeiras décadas 
do século XX, tendiam a ser muito baixas – daí o predomínio de artesãos e 
ex operários em seus primórdios em Franca (BARBOSA, 2004, p. 66). 

 

Em um período de ascensão a indústria cresceu de forma vertiginosa. 

Nesses mercados a concorrência não afeta tanto as empresas, a ponto de não 

disponibilizar parte de seus recursos em pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos. Isso passa a ser crucial em períodos de recessão, quando as empresas 

passam a lutar por um mesmo espaço no mercado e quando vence quem é mais 

empreendedor e antecipou o futuro, identificou oportunidades e criou produtos 

inovadores. 

 

Em 27 de agosto de 1959, Franca recebe a Carta de reconhecimento e 
aprovação do Sr. Ministro do Estado dos Negócios do Trabalho, Indústria e 
Comércio, onde o Sindicato da Indústria de Calçados de Franca torna-se a 
primeira entidade da categoria econômica do interior do Estado de São 
Paulo. Os primeiros resultados veem na década de 60, quando a produção 
de calçados assume a condição de principal atividade econômica do 
município (MUSEU DO CALÇADO DE FRANCA, 2013).  

 

Desde meados dos anos 60, a indústria calçadista tem uma entidade 

de classe atenta aos interesses da categoria. Nos últimos anos tem sido essencial 

no processo de comunicação, a informação de acontecimentos internos e externos e 

a articulação com as autoridades locais, mobilizando meios de promover a indústria 

calçadista de Franca.  

 

A comercialização de calçados produzidos em Franca no mercado 
internacional teve início em 1969, quando a Calçados Samello S.A. realizou 
o primeiro embarque para o exterior. Durante a década de 1970, as 
exportações de calçados produzidos em Franca vão se consolidar, tornando 
o município o maior polo exportador de calçados masculinos de couro do 
país (NAVARRO, 2006, p.146-147).   

 

Os anos de 1970 foram caracterizados pela intensificação das 

exportações devido às políticas de incentivo do comércio exterior, da criação de 

entidades assistenciais do setor calçadista como: o SENAI e IPT, a melhoria na 

tecnologia aplicada ao setor e baixo custo de mão de obra. 
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A ampliação do volume de produção e a procura crescente de trabalhadores 
qualificados levou à instalação em Franca, em meados da década de 1970, 
de duas instituições destinadas a dar suporte ao setor calçadista local: o 
Senai- Serviço Nacional de aprendizagem industrial – atuando na área de 
treinamento  de mão de obra para a indústria calçadista e o Núcleo 
Tecnológico de Couros, Calçados e afins, do IPT- Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do estado de São Paulo, na área de pesquisa, 
desenvolvimento de produtos e tecnologia para as indústrias de calçados e 
na formação de técnicos especializados em controle de qualidade 
(NAVARRO, 2006, p.157-158). 

 

Os anos de 1980, enquanto a economia brasileira passa por taxas de 

crescimento negativo, Navarro (2006) ressalta que a indústria calçadista expandiu, 

juntamente com poucos setores da economia. 

 

O polo calçadista francano é composto pelo conjunto de atividades que 
integram a cadeia produtiva do calçado: as indústrias curtumeiras, de 
calçados, de máquinas e equipamentos para sua fabricação, de 
componentes, de solas e solados de couro e de borracha, indústrias e 
estabelecimentos comerciais e de serviços dedicados à manutenção ou 
atualização de maquinários e ferramentas destinadas à confecção de 
calçados ou de seus componentes, a rede de comércio e de serviços que 
atendem o setor e o de instituições voltadas para a pesquisa, difusão do 
conhecimento e tecnologia, tais como o Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
de São Paulo (IPT) e o serviço Nacional da Indústria (SENAI) (NAVARRO, 
2006, p. 20-21).    

 

Braga Filho (2000, p.95) destaca sobre as exportações de calçados 

brasileiros “experimentaram um crescimento vertiginoso, pois dos quatro milhões de 

pares em 1970, atingem em 1979 os 42 milhões de pares exportados, resultando um 

aumento de 950% no período”. Resultado não alcançado nos anos de 1990 em 

função da mudança econômica ocorrida. 

 
 
4.2 A ABERTURA ECONÔMICA NA DÉCADA DE 1990 E OS IMPACTOS NA 
INDÚSTRIA CALÇADISTA 
 

 
O Brasil passou por um processo de desenvolvimento econômico em 

que a industrialização foi um instrumento usado no processo de substituição das 

importações. Havia um volume de carga tributária que inviabilizava a 

comercialização de produtos estrangeiros no país e o custo dos produtos não eram 

competitivos com os produtos nacionais. 

 

A abertura econômica adotada no decorrer da década de 90, não foi uma 
politica utilizada apenas pelo Brasil, pois grande parte dos países em 
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desenvolvimento também adotou essa pratica. A abertura consiste em 
medidas que liberem o mercado de bens e capitais, através de redução da 
taxa de câmbio e tarifas alfandegárias e variação da taxa de juros, medidas 
essas que incentivam a entrada de capitais e produtos estrangeiros no país 
(SOUZA, 2008, p. 26). 

 

Gremaud (2004, p. 533) ressalta que “a teoria desenvolvida por David 

Ricardo, que hoje é a base do modelo clássico de comércio internacional, constitui-

se em forte argumento em favor da liberalização do comércio internacional e contra 

medidas protecionistas, dado que aponta para os benefícios desse comércio”. Essa 

colocação foi evidenciada na pesquisa ao empresariado francano, quando boa parte 

dos pesquisados afirmaram que a abertura econômica proporciona mais 

oportunidades que ameaças. 

A abertura econômica foi uma maneira que os países usaram para que 

pudessem comercializar produtos de forma mais competitiva através de custos 

menores. Isso favoreceu a importação e exportação de bens, favoreceu também o 

aumento no consumo de bens, já que os mesmos apresentavam preços mais 

acessíveis. 

 

O Principio das Vantagens Comparativas sugere que cada país deve 
especializar-se na produção daquela mercadoria em que é relativamente 
mais eficiente (ou que tenha custo relativamente menor), que será, portanto, 
a mercadoria a ser exportada; por outro lado, esse mesmo país deverá 
importar aqueles bens cuja produção implicar no custo relativamente maior 
(cuja a produção é relativamente menos eficiente) (GREMAUD, 2004, p. 
531).    

 

A abertura econômica beneficia os países que tenham tecnologias 

avançadas, indiretamente beneficia países desenvolvidos, porém os países em 

desenvolvimento devem buscar alternativas visando alcançar competitividade 

perante a concorrência mundial. 

 

[...] as tecnologias (os coeficientes técnicos de produção) diferenciadas são 
cruciais para explicar as diferenças de custo e o padrão de comércio. Por 
outro lado, o que varia no modelo moderno é a dotação de fatores; há os 
chamados países ricos (abundantes em capital), que exportam bens de 
capital intensivo, e os países pobres (com uma relação capital-trabalho 
baixa), que exportam bens de mão de obra intensivos (GREMAUD, 2004, p. 
531). 

 

Gremaud (2004) estabelece uma analogia entre a Teoria do Comércio 

Internacional clássica de Ricardo e a teoria moderna de Samuelson onde faz 
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alusões sobre o país rico exportar bens de capital intensivo e o país pobre exportar 

bens de mão de obra intensivo, ou seja, o país que tem abundância de capital, 

investe em novas tecnologias e produz de forma produtiva e com custos menores. O 

país pobre não tem capital suficiente para investir em tecnologia, desse modo, se 

utiliza do excesso de mão de obra que dispõe na produção de bens, sempre em 

busca de mecanismos que possam reduzir custos e manter a competitividade.    

 

Numa economia como a nossa em que o fator mão-de-obra não é 
limitante e na qual o setor industrial paga salários mais elevados que 
os outros setores dos quais absorve essa mão-de-obra, pode-se 
admitir que uma indústria que pague maior soma de salários por 
unidade líquida de produto (renda gerada por essa indústria) tem 
mais elevada produtividade social. Mas, como o fator mão-de-obra 
não pode ser considerado totalmente elástico, o critério mais geral é 
relacionar o volume de inversão com o valor agregado (renda gerada) 
pela indústria. Para obter a produtividade social seria necessário levar 
em conta ademais os efeitos da referida inversão sobre os demais 
setores da economia. Tais efeitos podem concretizar-se em 
substanciais reduções de custo, particularmente quando a inversão 
foi feita num setor chave, como transporte e energia (FURTADO, 
1951, p. 28). 

 

Partindo da afirmação de Gremaud (2004) sobre concentrar a produção 

nas atividades em que o país é eficiente e assim apresentar baixos custos, a 

indústria calçadista no Brasil que possui “o maior rebanho comercial do mundo – 

com 212,8 milhões de cabeças no ano de 2011”, segundo o Anuário Brasileiro do 

Calçado. A capacidade anual do setor é de 50 milhões de couros e 50% é destinada 

a exportação que representou o valor de US$1,70 bilhão.  

Outro fator é o uso de mão de obra, pois, os artefatos produzidos em 

couro necessitam de muitas pessoas nos processos fabris. Tanto que um dos 

empresários pesquisados afirmou que a indústria calçadista é um artesanato 

mecanizado. As atividades fabris requerem cuidados manuais e visuais na detecção 

de variações na matéria prima principal o couro. 

Do exposto acima, ao mesmo tempo em que demonstra vantagens 

para a indústria calçadista devido a abundância de matéria prima e mão de obra, 

também demonstram desafios: a exportação de couros reduz a oferta interna do 

produto, encarecendo a matéria prima que representa maior percentual na 

composição do custo do calçado; a indústria calçadista francana, que no passado 

chegou a ser a atividade principal na geração de empregos, divide essa mesma mão 

de obra com outros setores como o comércio e prestação de serviços. Desse modo 
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tem instalado filiais nas cidades próximas a Franca na tentativa de amenizar a falta 

de mão de obra.        

 

A partir da década de 1990, o acirramento da globalização dos mercados 
mundiais e a intensificação da concorrência nos mercados interno e externo 
fizeram com que o processo de reestruturação produtiva no setor calçadista 
ganhasse impulso. No segmento de calçados de couro, esse processo 
ocorreu articulando uma relativa inovação tecnológica com as novas formas 
de organização e gestão do trabalho (NAVARRO, 2006, p. 22).    

 

Navarro (2006, p. 22) destaca que “as empresas do setor objetivando o 

aumento da competitividade de seus produtos, implementaram mudanças nos 

processos produtivos que visaram a redução nos custos de produção, a melhoria da 

qualidade do produto e o aumento da produtividade.”  

Braga Filho (2000, p. 143/144) ao dissertar sobre as medidas tomadas 

pelo Estado para alcançar a estabilidade, favoreceram a importação e 

desfavoreceram a exportação de bens que: 

 

Força as empresas a adotarem um conjunto radical de mudanças nas suas 
estruturas produtivas e de organização e a promoverem alterações 
substanciais nas relações de trabalho. Entre outros efeitos, as mudanças 
que ocorreram sobretudo na relação capital e trabalho, intensificaram a 
flexibilização do trabalho aumentando a sua precarização, além do 
desenfreado crescimento do setor denominado informal e da terceirização. 

 

O efeito da terceirização foi perceptível em diversas áreas da economia 

brasileira com o objetivo de redução de custos para manter-se competitivo no 

mercado que passou a ter uma gama de produtos importados a preços competitivos 

e diante da dificuldade em exportar devido ao câmbio valorizado.  

A década de 1990 tem sido marcada pelo aumento da opção pelo auto-
emprego e pelo surgimento de empreendedores involuntários, 
representados principalmente por recém-formados e por trabalhadores 
demitidos de corporações e órgãos públicos em virtude de reestruturação, 
fechamento, privatizações, fusões etc. Ou seja: pessoas que, não 
conseguindo colocação ou recolocação no mercado, se veem forçadas a 
criar seu próprio emprego como única alternativa de sobrevivência 
(DORABELA, 1989, p. 39). 

 

Curci (2000, p. 88) afirma que com o declínio das exportações, 

motivado pela paridade cambial entre o dólar e o real, a indústria calçadista voltou-

se para o mercado interno que a sustentou. A autora denota um período de 

mudança econômica no Brasil, que em função da valorização da moeda nacional e 

estabilização do mercado, fizeram com que os calçados brasileiros se tornassem 



107 
 

menos competitivos em relação ao calçado chinês, por exemplo, naquele período, o 

maior concorrente da indústria calçadista francana. 

 

Após a implementação do Plano Real no Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, em maio de 1995, o Governo restringiu o crédito de 
capital de giro. Numerosas empresas, que não puderam se adequar às 
novas condições impostas ao mercado financeiro e, dependentes de capital 
de giro, foram obrigadas a saírem do mercado, encerrando suas atividades 
(CURCI, 2000, p. 90). 

 

Curci (2000, p. 89) ressalta que “os diversos fatores podem ser de 

ordem política, interna ou externa, protecionismo de mercado, superaquecimento da 

economia, lei da oferta e da procura que regulamenta o mercado, restrição ao 

crédito, entre outros”. Esses contribuíram para a mudança na maneira de gerir 

empresas que, a princípio possuía a característica de empresário dirigente de 

empresas e passou a ser empreendedor diante das ameaças e oportunidades que o 

mercado oferecia. 

Com a falência de grandes grupos calçadistas em função da redução 

do nível de exportação, houve um período de desemprego e as pessoas se viram 

obrigadas a criar pequenos negócios como fonte de renda. Desse modo a produção 

calçadista que ocorria dentro de uma grande empresa foi fragmentada para 

pequenas e micro empresas.  

 

Em um segmento como o de calçados, no qual o preço da força de trabalho 
é um componente que tem peso significativo no custo final do produto, em 
razão do baixo nível tecnológico do setor, essa diferença era expressiva 
(BARBOSA, 2004, p. 65). 

 

As pequenas empresas têm buscado alternativas para se manter no 

mercado. A indústria calçadista de Franca que possui segundo dados do Sindifranca 

(2013), cerca de 92% (noventa e dois por cento) das indústrias de componentes, 

prestadoras de serviços e fabricantes de calçados composta por micro e pequenas 

empresas com pouco capital para investir em pesquisas mais aprofundadas, são 

fortemente afetadas por fatores externos. 

 

As forças vivas locais não estão medindo esforços, no sentido de 
diversificar a economia de Franca, e várias empresas explorando outros 
ramos de atividade, são instaladas, principalmente no distrito industrial, a 
fim de equilibrar as oscilações do mercado, para não ficar prisioneira de 
apenas uma atividade econômica (CURSI, 2000, p. 88). 
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Cursi (2000) destaca a ação do empresário local em empreender 

atividades que pudessem contribuir com o desenvolvimento econômico local diante 

das adversidades impostas pela abertura econômica. 

 

O caminho percorrido, desde as atividades destinadas à subsistência, até 
projetar-se, no cenário nacional e internacional, foi pautado pelo sacrifício e 
persistência. Representam ações concretas e indispensáveis para 
consolidação das conquistas na atividade mercantilista, comprovada pela 
sua permanência no mercado globalizado (CURCI, 2000, p. 90). 

 

Além da dificuldade em exportar bens, a indústria nacional se deparou 

com outro desafio, competir internamente com produtos importados que tiveram as 

tarifas de importação reduzidos. 

 

  Tabela 6- Brasil: tarifas médias de importação, 1987-94 (%) 

Ano Tarifa Média Desvio padrão 

1987 51 26 

1988 41 17 

1989 35 20 

1990 32,2 19,6 

1991 25,3 17,4 

1992 21,2 14,2 

1993 17,1 10,7 

1994 14,2 7,9 

  Fonte: BAER, 1996, p.202 

 

Com taxas de importação de bens reduzida, a indústria calçadista 

brasileira passou a competir internamente com calçados importados, conforme 

tabela e gráfico a seguir.  

 

               Tabela 7 – Importação e exportação em pares de calçados de 2010 a 2013  

Ano Importação Exportação 

2010 30.361.796 126.576.211 

2011 28.679.879 142.952.253 

2012 33.991.003 112.966.998 

2013 35.642.595 113.274.439 

                Fonte: ABICALÇADOS, 2014. Adaptado pela autora 
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Os índices apresentados na tabela 9 são exemplos atuais do efeito da 

abertura econômica que proporciona oportunidades e ameaças ao setor que, suscita 

atenção e planejamento de ações para o setor. 

 

Gráfico 8 – Importação e exportação de calçados de 2010 a 2013 

 

Fonte: ABICALÇADOS, 2014. Adaptado pela autora 

 

A tendência do país em desenvolvimento é reduzir a participação da 

indústria e aumento do setor de serviços na composição do PIB. A abertura 

econômica contribui mais ainda com esse aspecto devido a comercializar produtos 

industrializados por outros países. 

 

Da década de 1990 em diante, principalmente a fase mais aguda de 
estabilização da economia e de abertura comercial mais intensa, acentuado 
processo de reestruturação produtiva promoveu, no caso de Franca, a 
liquidação de empresas tradicionais e de grande porte, e a reorganização 
da sua principal indústria manufatureira em torno de praticamente empresas 
de micro e pequeno porte. Assim, a sua indústria passou progressivamente 
a contribuir com menor participação na composição do produto interno do 
município, conquanto em sentido inverso, os setores de comércio e serviços 
aumentaram sobremaneira sua parcela de contribuição, razão pela qual a 
economia de Franca passou de industrial para a categoria de multissetorial. 
Entretanto, sua estrutura industrial conformou nítida e protusa 
especialização/concentração num segmento de baixa tecnologia (BRAGA 
FILHO eE LESSA 2011, p. 205). 

 

Nos anos 90 houve uma migração na classificação das empresas 

francanas, reduzindo as de grande porte e ampliando as de micro e pequeno porte, 

isso devido ao movimento de terceirização da indústria calçadista. 
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A abertura econômica praticada no Brasil promoveu ao lado do crescimento 
da produtividade, um aumento da denominada terceirização, ou seja, da 
transferência de algumas atividades das empresas para terceiros (BRAGA 
FILHO, 2000, p.12).  

 

Por um lado esse fator se apresenta de forma negativa, principalmente 

no que se refere à perda de mercado, desemprego e divisão de renda. Quando 

existiam as grandes empresas os salários eram maiores, neste período a oferta de 

mão de obra era menor, diferente do período em que durante o processo recessivo 

do setor o excesso de mão de obra era maior e em função do fechamento de 

grandes grupos contribuiu para a redução salarial. 

 
A década de 90 representa, para o conjunto da sociedade brasileira, um 
período marcado por profundas mudanças estruturais. O imperativo das 
mudanças dadas a sua velocidade e dosagem têm desencadeado uma 
série de efeitos, entre estes, o aumento do desemprego. A cidade de 
Franca, inserida neste ambiente, vem experimentando significativas 
modificações no ambiente econômico e social, entre estas, destaca-se o 
crescimento da denominada “economia informal” (BRAGA FILHO, 2000, p. 
8). 

 

Para Navarro (2006, p. 19) “essa atividade acompanhou outros ramos 

da economia e passou por mudanças que afetaram intensamente as condições e as 

relações de trabalho.” Na década de 90, com a abertura econômica no governo de 

Collor, as empresas brasileiras sofreram com a concorrência dos produtos 

importados que apresentavam preços menores  e qualidade superior.   

 

                    Tabela 8 -FRANCA – Subsetores da Indústria de Maior Porcentagem do CE/VAF 

Subsetor Porcentagem 

Máquinas e Equipamentos 3,3 

Artigos de Borracha  3,26 

Couros e Calçados 79,3 

Produtos Químicos 4,43 

Produtos de Plástico 3,27 

Produtos Alimentícios 2,02 

total 100% 

                    Fonte: BRAGA FILHO e LESSA (2011, p.198) 
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Por outro lado, têm facilitado a inserção de novas indústrias em função 

da facilidade financeira de se abrir uma empresa com pouco capital e pagar pela 

prestação de serviços de boa parte das etapas da função fabril do calçado, sem 

precisar de investimento em imobilizado. Porém, se a empresa pretende expandir 

sua produção, ficará limitada a capacidade de cada prestador que se utiliza. 

 

               Tabela 9 - Participação Relativa no Valor Adicionado Fiscal Total (em %) 

Macros Setores da Economia 1920 2007 

Indústria 13,00 22,5 

Serviços 20,4 76,4 

Agropecuário 66,06 1,1 

total 100 100 

               Fonte: BRAGA FILHO e LESSA (2011, p.198). 

 

Gráfico 9- Valor adicionado total por setores de atividade econômica.  

 

Fonte: SEADE (2013), adaptado pela autora. 

 

A indústria calçadista está entre os três segmentos que apresentam 

um percentual de participação econômico com maior ênfase em Franca. O 

empresário inserido neste cenário contribuiu com veemência na construção de uma 

identidade que proporcionou o aumento do desempenho econômico local. 

 

O parque calçadista francano configura mais do que uma indústria 
calçadista, se apresenta como um complexo coureiro-calçadista composto 
por um conjunto de segmentos, tais como: indústria de calçados, de 
curtimento, de máquinas e equipamentos para couro e calçados, indústrias 
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de componentes, de artefatos de couro e prestadores de serviços, como 
agências técnicas e escritórios de exportação (PIRES; MACHADO NETO, 
2012, p. 7). 

 

Fator fundamental no desenvolvimento econômico por ter a 

capacidade de criar e gerir a empresa, o industrial desta área fica muitas vezes 

diante de desafios como: a falta de capital, as mudanças políticas, a concorrência e 

a busca incessante por criar produtos competitivos interna e externamente. 

O setor calçadista apresenta empresários com foco nas atividades 

operacionais, porém carecem de conhecimento sistêmico para criar estratégias e 

competir no mercado com efetividade. 

Para auxiliar o setor existem a disposição diversas empresas ou 

instituições de apoio que podem oferecer dados pontuais sobre o mercado, a 

formação de mão de obra, ao desenvolvimento de novos produtos e oferecendo 

informações que possam contribuir na tomada de decisões. 

 

 

4.2.1 Medidas tomadas para enfrentar os desafios impostos pela abertura 
econômica em Franca 

 

Atualmente, Franca tem se destacado diante das demais cidades 

produtoras de calçados em função das características que a produção calçadista 

desempenha na confecção de calçados masculinos, com qualidade reconhecida no 

mercado, e por apresentar na região uma das atividades mais expressivas que 

movem a economia local, recebeu em fevereiro de 2012 a indicação de procedência 

através do artigo n°177 da lei n°. 9279 que segundo Sindifranca: 

 
- Agrega valor aos calçados.  
- Posiciona de modo mais competitivo e favorável todo o setor calçadista 
francano no ambiente nacional e internacional de negócios, promovendo a 
diferenciação de seus produtos, ressaltando as características históricas de 
Franca na qualidade de tradicional centro produtor de calçados.  
- Instrumentaliza os consumidores a comprar calçados de Franca 
(fidelização) por conhecerem e reconhecerem a identidade própria e 
especial (valores intrínsecos) que possuem por serem produzidos na 
CIDADE DOS CALÇADOS.  
- Possibilita ter a origem como diferencial dos calçados francanos, dando-
lhes maior visibilidade nacional e internacional.  
- Incentiva investimentos e melhorias tecnológicas e na gestão das 
empresas.  
- Consolida um movimento sustentável de valorização da produção de 
calçados.  
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- Promove e preserva a história, a cultura e a identidade locais.  
- Promove o desenvolvimento econômico e social de Franca, beneficiando 
todos os atores envolvidos na produção de calçados ou na história e 
tradição local (SINDIFRANCA, 2012). 
 

As pontuações do Sindifranca sobre a indicação de Cidade dos 

Calçados demonstram requisitos diferenciais para o calçado francano por apresentar 

tradição na produção de calçados, apoiada a uma perspectiva futura de avanços 

tecnológicos que possibilitem a produção da calçados com qualidade superior aos 

concorrentes de outras regiões.   

 
A Indicação de Procedência é sinônimo de fortalecimento e visibilidade 
permanente da indústria calçadista francana, enquanto realidade e 
expressão de: a. Competências Gerenciais; b. Modernidade; c. Qualidade; 
d. Responsabilidade social; e. Promoção da história, cultura e tradição do 
setor calçadista de Franca (SINDIFRANCA, 2012). 

 

A indicação de Procedência é uma maneira de proporcionar ao calçado 

produzido pelas indústrias calçadistas francanas diferencial perante os demais 

calçados produzidos no Brasil e no mundo. Atendendo a quesitos correspondentes 

ao desenvolvimento sustentável, conforme  Sindifranca ao abordar a  realidade de 

expressão voltado para a responsabilidade social e a cultura, bem como 

modernidade e qualidade possibilitam maiores ganhos e consequentemente poderio 

econômico. 

 

Tabela 10 - Indicadores do setor calçadista francano. 

Descrição 2008 2009 2010 2011 

Pares produzidos em milhões de pares 28,7 25,3 35,5 37,2 

Exportação em milhões de pares 4.495 3.106 3.378 3.022 

Média de faturamento em bilhões de dólares 1,7 1,5 2,1 2,2 

Exportação em milhões de dólares 127.793 80.375 97.104 93.641 

Empregados 19.643 18.249 17.954 21.540 

 Fonte: Sindifranca, 2013.  

 

Nota-se na tabela 12 que produção calçadista apresentou crescimento 

em média de 5% (cinco por cento) de 2010 para 2011 e de quase 30% (trinta por 

cento) em comparação a 2008, embora o volume de exportação tenha apresentado 

uma redução de 33% (trinta e três por cento), período em que a economia brasileira 

sofreu os impactos da crise mundial e que a redução das exportações foram 

compensadas por estímulos ao mercado interno como redução na taxa de juros e 

IPI, incentivando o consumo interno e reduzindo os impactos da crise mundial. O 
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volume de empregos diretos apresentou crescimento de 19% (dezenove por cento) 

comparando 2010 e 2011.    

Diniz (1978) aborda a importância da articulação entre empresário, a 

entidade de classe, investidores e governo, de modo que possa ter um posicio 

namento frente aos demais setores, uma representatividade que possa facilitar a 

inserção e sustentação da empresa com seus produtos no mercado. 

Franca conta com diversas entidades que são direcionadas para a 

preparação de mão de obra, bem como suporte ao empresário e apoio educacional 

e cultural.  

São elas: 

 Serviço Social da Indústria ( SESI), possui atividades voltadas à 

saúde, educação, cultura e lazer do trabalhador da indústria, de 

modo a promover a qualidade de vida do trabalhador. 

 

O Sesi exerce papel fundamental no desenvolvimento social brasileiro, 
colaborando efetivamente com a melhoria da qualidade de vida do 
trabalhador da indústria, seus familiares e comunidade em geral por meio 
de seus serviços nos campos da educação, saúde, lazer e esporte, cultura, 
alimentação e outros (SESI-SP, 2013). 

 

 O Serviço Brasileiro de apoio as micro e pequenas empresas 

(SEBRAE), tem por objetivo estimular micro e pequenas 

empresas com políticas de desenvolvimento econômico e social. 

 

Com foco no estímulo ao empreendedorismo e no desenvolvimento 
sustentável dos pequenos negócios, o Sebrae atua em: educação 
empreendedora; capacitação dos empreendedores e empresários; 
articulação de políticas públicas que criem um ambiente legal mais 
favorável; acesso a novos mercados; acesso a tecnologia e inovação; 
orientação para o acesso aos serviços financeiros (SEBRAE, 2013). 

 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - “é reconhecido 

como modelo de educação profissional e pela qualidade dos 

serviços tecnológicos que promovem a inovação na indústria 

brasileira” (SENAI, 2013). É o órgão que oferece cursos 

profissionalizantes na área industrial de acordo com as 

atividades de cada região. 

 



115 
 

O Núcleo de Inteligência Competitiva do Couro e do Calçado foi uma 
importante conquista para o polo de Franca, pois o seu objetivo é criar 
desenvolvimento para todo o setor. Para a implantação do núcleo, que 
deverá estar em pleno funcionamento até março do de 2011 foram 
investidos R$ 409.069,84 da parceria com a Secretaria de Desenvolvimento 
do Estado de São Paulo (SINDIFRANCA, 2013). 

 
 

 O núcleo de Tecnologia e Design, unidade instalada no SENAI 

de Franca dispõe de assessoria em design, gestão, inovações 

tecnológicas e laboratório de ensaios. “Com foco no design e 

destinado a apoiar a competitividade das indústrias que atuam, 

prioritariamente, no segmento coureiro calçadista, o núcleo 

oferece estratégias para planejamento de coleções, com 

elaboração de cronogramas e definição de público alvo” (SENAI, 

2013). 

 O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), dispõe de 

tecnologia adequada à realização de testes para avaliar e 

garantir a qualidade dos insumos usados na produção de 

artefatos em couro. 

O que se percebe é que Franca com o advento da indústria calçadista 

possui toda uma estrutura que oferece serviços que contribuem com o 

desenvolvimento do setor calçadista e, consequentemente, com o desenvolvimento 

econômico local. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O método de investigação utilizado foi o método indutivo, por acreditar 

que “por meio da indução chega-se a conclusões que são apenas prováveis” (Gil, 

1999, p.29), mesmo que o método de aplicação da amostra demonstre um nível de 

confiança e margem de erro, o pensamento e a ação humana evolui e pode 

apresentar diferenças se a mesma pesquisa for realizada em outro período.   

A abordagem da pesquisa é de cunho descritivo objetivando descrever 

a maneira do empresário calçadista de Franca compreender sua participação no 

desenvolvimento econômico local, bem como o modo que age diante dos desafios 

impostos ao setor. 

As questões qualitativas da pesquisa serão descritas de forma 

dissertativa, demonstrando a visão geral dos pesquisados referente as questões 

propostas.  

Segundo mapeamento realizado pelo Sindifranca (Sindicato da 

Indústria Calçadista de Franca) o setor identificou um universo de 1015 empresas  

no ano de 2011. “Este universo é composto por 283 fornecedores de insumo e 

matérias-primas, 467 produtores com padrão industrial e 265 oficinas prestadoras de 

serviços de mão de obra terceirizada (a maior parte de bancas de pesponto e de 

corte)”. 

A pesquisa foi destinada a indústrias produtoras de calçados que 

possuem marcas próprias, filiadas a entidade de classe Sindifranca. Optou-se por 

esse universo por também considerar que a visão desse empresário que participa 

das atividades da entidade de classe visa o fortalecimento do setor. 

 

 

5.1  PARTICIPANTES DO UNIVERSO AMOSTRAL 
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A área de execução da pesquisa ocorre na cidade de Franca, com a 

população de 323 empresas do setor calçadista, informações recebidas do 

Sindifranca, a amostra de 43 empresas, sendo possível através do método de 

pesquisa conservador com 50% (cinquenta por cento) de proporção percentual com 

o qual o fenômeno se verifica, contribui ou não contribui com o desenvolvimento 

econômico local, nível de confiança de 95% e margem de erro de 15% (quinze por 

cento) conforme modelo abaixo, já que existem divergências sobre o número total de 

indústrias calçadistas francanas, optou-se por pesquisar as empresas que são 

associadas a entidade de classe. 

n=Z
2
. p. q  n=(1)

2
. (0,5). (0,5) = 43  

e
2
                                  (0,04)

2
 

Na fórmula indicada acima, as letras significam:  

E = margem de erro, 

 Z = nível de confiança,  

p = proporção populacional, 

q = percentual complementar 

n = tamanho da amostra. 

A enquete amostral proporciona um meio para descrever as distribuições. A 
distribuição das características de uma amostra, adequadamente escolhida, 
pode ser medida e utilizada para inferir as características da população da 
qual foi extraída a amostra. Além da descrição da amostra total, frequente 
mente o pesquisador descreve sub amostras e realiza comparações entre 
elas (RICHARDSON, 1999, p. 146).   

 

Para escolher quais empresas seriam pesquisadas, foi usado o Cálculo 

Randômico através da escolha aleatória dos participantes na planilha do Excel. 

 

Se a população tem um tamanho N, cada pessoa desta população tem a 
mesma probabilidade igual a 1/N de entrar na amostra. Utilizamos uma 
tabela de números aleatórios para sortear (com mesma probabilidade) os 
elementos da amostra. Também pode ser utilizada uma função randômica: 
No Excel, por exemplo, temos a função ALEATÓRIO ENTRE (NEDER, 
2013). 

 

 
5.2   ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 
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A pesquisa realizada é de cunho qualitativo que se utiliza de números 

quantitativos, buscando exatidão na obtenção de resultados para alguns 

questionamentos ao mesmo tempo em que se verificam as particularidades do modo 

de visão do pesquisado. Partindo de uma amostra com nível de confiança de 95% 

(noventa e cinco por cento) e margem de erro de 15% (quinze por cento), com teste 

probabilístico aleatório simples, onde todos os elementos da população concorriam 

com a mesma probabilidade de serem sorteados. 

 

Amplamente utilizado na condução da pesquisa, o método quantitativo 
representa, em princípio, a intenção de garantir a precisão dos resultados, 
evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando, consequen 
temente, uma margem de segurança quanto às inferências (RICHARDSON, 
1999, p. 70).  

 

Supõe-se encontrar características que atendam a um grupo em 

estudo, ou seja, as peculiaridades que os acometem, visualizar o que lhes ocorrem 

em comum, como são os meios que utilizam para sobressaírem às adversidades 

impostas pelo mercado.   

 

Os estudos de natureza descritiva propõem-se investigar o “que é”, ou seja, 
a descobrir as características de um fenômeno como tal. Nesse sentido, são 
considerados como objeto de estudo uma situação específica, um grupo ou 
um indivíduo (RICHARDSON, 1999, p. 70). 

 

Efetuar pesquisa de embasamento teórico para conceituar a atuação 

dos mesmos no desenvolvimento local. 

 
 

5.3  COLETA  E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Os dados foram coletados através de entrevista, usando questionário 

estruturado com perguntas abertas e fechadas, mantendo o sigilo dos nomes dos 

empresários entrevistados. As perguntas tratam aspectos como porte da empresa, 

início das atividades, motivos do ingresso na atividade, empreendedorismo, 

empresário, desenvolvimento econômico local, desafios e estratégias referentes à 

globalização, entidades ligadas ao setor, distribuição do tempo e objetivos do 

empresário, investimento, pesquisa e desenvolvimento. 
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Os dados forão tabulados e analisados a partir da abordagem 

qualitativa, se utilizando de números quantitativos. Aborda Gil (1999, p.35) “mediante 

a utilização de testes estatísticos, torna-se possível determinar em termos 

numéricos, a probabilidade de acerto de determinada conclusão, bem como a 

margem de erro de um valor obtido.” 
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6  RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi realizada nos meses de setembro a dezembro de 2013. 

Os resultados apresentados referem-se ao pensamento dos participantes da 

pesquisa. O número de pesquisados representa uma fração muito pequena do 

número de empresas existentes, impossibilitando a formação de considerações 

generalizadas sobre o setor. 

 Da amostra de 43 empresas: 3 não responderam e alegaram que os 

empresários estavam com problemas de saúde; 3 empresas encerraram as 

atividades, 10 empresas, após 5 tentativas, sendo pelo menos 2 pessoalmente e as 

demais por telefone, houve desistência por parte do pesquisador - as alegações 

para não responderem a pesquisa foram relativas a muitas atividades operacionais 

para fazerem e viagens relativas ao trabalho;  14 empresas ultrapassaram o prazo 

de entrega da pesquisa e não foram consideradas e 13 aceitaram fazer as pesquisa. 

Ao visitar as empresas para realizar a pesquisa, percebeu se que duas 

empresas não pertencem a indústria calçadista, uma que produz meias e outra da 

área de reciclagem, ambas foram descartadas. 

O resultado da pesquisa foi dividido em cinco grupos de acordo com a 

relação das perguntas. O primeiro grupo refere-se a classificação da indústria 

quanto ao porte e as razões de ingresso no setor; o segundo grupo remete-se a 

questões voltadas ao empreendedorismo e desenvolvimento econômico local; o 

terceiro grupo são relativas ao modo de administrar diante dos desafios impostos 

pela abertura econômica, o quarto grupo está relacionado à interação com as 

entidades de apoio e o quinto grupo refere-se ao dimensionamento de tempo e 

objetivos empresariais. 

 

6.1 CLASSIFICAÇÃO DA INDÚSTRIA 

 

Nesse tópico buscou-se verificar o tamanho da empresa através do 

porte. Uso-se o critério de número de funcionários, as empresas foram classificadas 
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em microempresas, empresas de pequeno porte, empresas de médio porte e 

empresas de grande porte. 

  

6.1.1 Resultados e reflexões sobre o porte das empresas 

 

Foram entrevistados 11 empresários do setor calçadista, destes  2 são 

microempresários, 3 pertencentes a empresas de pequeno porte, 5 pertencem as 

empresas de médio porte e 1 empresário pertencente a empresa de grande porte 

conforme segue gráfico abaixo: 

 

Gráfico 10 – Porte das empresas 

 

 Fonte: Do próprio autor da pesquisa. 

 

A média do tempo de existência dessas empresas é de 28 anos, 

separadas por grupos: as micro empresas têm em média 20 anos; as de pequeno 

porte, 22 anos; as de médio porte, 21 anos e a de grande porte, 48 anos.  

Verificou-se entre os pesquisados a opção de ser uma empresa de 

pequeno porte: 2 dos pesquisados afirmaram já terem sido de médio porte, em 

períodos de crescimento do setor calçadistas, e passarem por dificuldades quando 

as vendas reduzem o volume tendo que arcar com os custos do investimento em 

função da expansão.  

A opção em ser empresa de pequeno porte pode apresentar entre as 

vantagens carga tributária menor e maior facilidade no controle das atividades da 

empresa. Porém é importante salientar que a empresa de pequeno porte possui 

menor poder de compra em função do volume produzido, isso pode dificultar a 

competitividade no mercado em função do preço de venda do produto, bem como a 

9% 

45% 27% 

18% 

Grande Médio Pequeno Micro 
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margem de lucro do empresário pode ser menor e apresentar vulnerabilidade ao 

competir com empresas maiores. 

Também optar por ser empresa de pequeno porte pode ser uma opção 

positiva por segmentar o mercado que se quer atingir e tratá-lo de forma que haja 

um constante volume de produção que garanta a permanência da empresa no 

mercado. Diferente de empresas que fizeram investimentos em função de um 

período de crescimento e com a queda nas vendas tiveram que reduzir a produção, 

demissões e inadimplência, por não possuir capital para arcar com financiamentos e 

o fluxo de caixa. O fator inadimplência prejudica o mercado de crédito voltado para a 

indústria calçadista. 

Cursi, (2000, p,130) destacou como razões para o fechamento de 

empresas do setor calçadista: 

 

Vendas, juros muito alto, perseguição fiscal, problemas de saúde, recessão, 
inadimplência, mudança na economia, falta de experiência, conhecimento 
do ramo, carga tributária. Concluindo, a política econômica desencadeia 
uma série de problemas e cada um desses problemas depende da 
fragilidade de cada empresa, atingindo internamente no que ela tem de 
mais vulnerável. 

 

Referente ao período de início das atividades das empresas, percebe-

se que mais da metade das empresas pesquisadas iniciaram as atividades na 

mesma década em que grandes empresas calçadistas encerraram as atividades. 

 

Gráfico 11 - Período de início das atividades das empresas. 

 

   Fonte: autora da pesquisa. 
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Percebe-se com gráfico 11 que metade das empresas iniciaram as 

atividades nos anos de 1990, período em que a abertura econômica assolou boa 

parte das indústrias calçadistas brasileiras e francanas, em função da abertura 

econômica e paridade da moeda americana - o dólar, com a moeda brasileira - o 

real, que dificultou a exportação de calçados naquele período. Isso pode ser uma 

evidência do surgimento dos empresários que diante da crise no setor e, 

consequentemente, as demissões ocorridas terem influenciado o surgimento de 

novos empreendimentos. 

 

6.1.2 Sobre o motivo que o levou a ingressar nesse ramo de atividade: 

 

Dos entrevistados, 45% (quarenta e cinco por cento) alegaram entrar 

no setor calçadista por possuir experiência profissional na área (esse mesmo 

aspecto foi notado quando a primeira indústria de calçados Jaguar encerrou suas 

atividades, as pessoas que lá trabalharam, por ter experiência na área 

desenvolveram suas empresas);  

Outros 36% (trinta e seis por cento) alegaram oportunidade, ou seja, 

viram no setor calçadista a oportunidade de empreender suas atividades e, 18% 

(dezoito por cento) alegaram ser outros motivos que os fizeram entrar no setor 

calçadista. A principal razão é devido à família já possuir negócios e estarem dando 

continuidade na administração do negócio, conforme seque gráfico 12. 

 

   Gráfico 12 – Ramo de atividade. 

 

   Fonte: Autora da pesquisa. 
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6.2 RESPOSTAS RELATIVAS AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOL-
VIMENTO ECONÔMICO LOCAL 
 

6.2.1 A diferença entre empresário e empreendedor: 

 

Ao serem questionados se há diferença entre empresário e 

empreendedor, todos os pesquisados responderam que há diferença. Ao empresário 

foi colocado como diferença: “às vezes herdou e administra a empresa; pode ter um 

negócio, mas não tem postura empreendedora; é mais voltado para a administração; 

estabelece atividades com fins lucrativos; é direcionado para a empresa, mantém 

um negócio e o administra”. 

 Referente ao empreendedor foram feitas as seguintes colocações: 

“tem visão aguçada do futuro; para ser empreendedor não precisa ser empresário, o 

empresário pode e deve ser empreendedor; o empreendedor é persistente e 

batalhador; é mais arrojado, vive mais o negócio, cria oportunidades para as 

pessoas que estão engajadas no projeto; inova, empreende em outras áreas, 

analisa o mercado; o empreendedor acredita, é idealista; tem mais visão, é mais 

criativo e mais corajoso que o empresário; olha a oportunidade para empreender; o 

empreendedor, além de ser empresário desenvolve novos negócios além de manter 

os antigos”. 

 

6.2.2 Sobre o empresário se considerar empresário ou empreendedor 

 

Dos pesquisados, 2 se consideraram os dois - empresário e 

empreendedor; dois se consideraram empresários (1 deles já possuiu uma grande 

empresa e atualmente, trabalha a consolidação da marca que tem mais de 40 anos; 

o outro disse que tem receio dos desenvolvimentos e medo de arriscar). 

Os que se consideraram empreendedores justificaram: “possuir visão 

que possibilita melhor desempenho no mercado; busca permanente de novas 

oportunidades; pela luta, perseverança, diversificação, pés no chão e controle de 

gastos; por fazer tudo o que deve ser feito dentro de uma economia turbulenta;  

diversificação de modelos, pé no chão e controle de gastos; verificar sites, 

desenvolver produtos com o cliente dentro da linha do couro; o contexto obriga a ser 
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empreendedor; começou terceirizando, depois buscou outros focos, investiu em 

apartamentos e casas”.  

Referente à busca por outros focos, um dos entrevistados disse que 

atua na indústria e, também, tem uma propriedade rural que produz café; outro 

pesquisado afirmou que é necessário diversificar além da indústria citando o 

exemplo de investimento em restaurantes e panificadoras. Tais afirmações podem 

demonstrar duas vertentes: a primeira referente a insegurança que o setor 

apresenta; outra esta voltada a ampliação da visão do empresário em enxergar em 

outros segmentos oportunidades de desenvolver novas atividades. 

 

6.2.3 Referente ao que é desenvolvimento econômico local 

 

Do pesquisados apenas 1 respondeu de forma direta sobre o uso do 

indicador PIB na avaliação do desenvolvimento econômico local. O empresário usou 

clareza e conhecimento ao afirmar que é o desenvolvimento do PIB local que 

demonstra se há desenvolvimento.  

Os demais citaram de forma indireta conforme segue: “o 

desenvolvimento não ocorre apenas em torno da indústria calçadista; outros setores 

como lingerie e supermercados também cresceram muito; o setor calçadista está 

perdendo espaço no desenvolvimento econômico; são fatores que ocorrem no 

sistema e permitem o desenvolvimento de várias empresas; é não parar no tempo, 

buscando qualificação, diversificação de modelos, investimento em tecnologia;”  

“Franca é voltada para o setor de calçados e serviços, o desempenho 

do setor de serviços depende do desempenho do setor de calçados; por todos os 

setores estarem integrados ao crescimento contínuo e sustentável, os três setores 

se movimentam e fomentam negócios; qualificação, diversificação de modelos, 

investimento em tecnologia. (Investir é não parar no tempo)”;  

“A indústria é promissora no desenvolvimento, mas há dificuldades em 

encontrar produtos, faltam fornecedores de insumos para bolsas e cintos; a indústria 

de lingerie também gera empregos; é a maneira como desenvolve a atividade 

econômica, visando à melhoria no padrão de vida das pessoas; crescimento do PIB 

local; oferecer trabalho para os funcionários e é o bem estar social que a economia 

pode gerar para a população”. 
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As afirmações citadas pelos pesquisados demonstram que o setor 

calçadista apresenta boas chances de desenvolvimento, e desperta a atenção aos 

fatores que possibilitam maior competitividade ao setor e carecem de cuidados. 

 

6.2.4 A promoção do desenvolvimento local 

 

Referente ao papel do empresário calçadista na promoção do desenvolvimento 

econômico local obteve-se as respostas: “em meu ramo, ter a visão de preparar 

e profissionalizar os colaboradores, incentivá-los a se desenvolver, buscar na 

cidade o envolvimento de órgãos competentes juntamente com outros setores 

crescentes; a empresa junto com fornecedores contribuem com a geração de 

empregos; é buscar informação e conhecimento e adequar ao ramo de 

atividade; o desenvolvimento deve ocorrer na cadeia inteira, desenvolver 

produto, preço, mão de obra, serviços, satisfação do cliente, agregar valor, 

satisfação da mão de obra; natural de gerar empregos e fazer rodar a 

economia; buscar informação e conhecimento”. 

“Adequar-se ao seu ramo de atividade; ligado a entidade de classe, 

passa a ter força, representatividade e troca de ideias. União do setor através do 

sindicato (voltado para os pequenos); é fundamental, produzir riqueza e distribuir;  

contribuir com o aumento do PIB local através de impostos, fortalecimento da 

empresa, consumo dos envolvidos; oferecer trabalho; gerar empregos e distribuição 

da renda.” 

Percebe-se que o empresário compreende a sua parcela de 

contribuição do desenvolvimento econômico, porém ressalta a importância dos 

demais setores também saberem de suas participações e desenvolverem ações 

voltadas para o local. 

 

6.2.5 Contribuição da empresa para o desenvolvimento econômico local 

 

Referente a contribuição da empresa para o desenvolvimento econômico local, 

a resposta sim foi unânime entre os entrevistados e contribuem: “gerando 

emprego, renda e impostos” também foi uma das formas mais citadas: “as 

pessoas consomem e o capital gira; oferecendo serviços, terceirizando gera-se 

emprego e renda, o desenvolvimento da empresa contribui com o 
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desenvolvimento local; oferecendo além do que o sindicato estipula, plano de 

carreira, confiança na mão de obra;  mover a economia; oferecer serviços, 

terceirizando gera-se empregos e renda para funcionários e fornecedores”. 

Também foi colocado que “o desenvolvimento da empresa contribui 

com o desenvolvimento local; projetos futuros; produzindo e distribuindo riqueza, 

salários, trabalho, impostos, desenvolvimento dos funcionários; eles gastam seus 

salários em Franca, nas mercearias, farmácias, supermercados e outros setores”. 

Tal colocação dos empresários que afirmam, conforme o pensamento 

de Shumpeter, sobre o fluxo circular conforme a geração de renda e, 

consequentemente, consumo, ou seja, através da oferta de trabalho por parte do 

empresário, a população afere renda para consumir no mercado local e em todas as 

movimentações ocorre o pagamento de impostos e parte desses fica na localidade e 

é redirecionado ao bem estar social. 

Outros fatores importantes destacados foram os projetos futuros, que 

de certo modo garantem um planejamento ou prospecção de modo que a empresa 

projete linhas de atuação e posicionamento no mercado.  

 

 

6.3 A ADMINISTRAÇÃO DO NEGÓCIO DIANTE DAS MUDANÇAS PROVOCADAS 
PELA ABERTURA ECONÔMICA 
 

 

6.3.1 Empresários do passado e os atuais 

 

Sobre as diferenças entre os grandes empresários do passado com a atual 

geração de empresários calçadistas locais: 

Apenas um respondeu que não há diferença. Os demais, todos 

responderam que sim, alegando que: “hoje é mais fácil dirigir uma empresa em um 

polo calçadista, a estrutura esta formada, porém a competitividade é maior; 

obrigatoriamente, os novos empresários necessitam e busca maior qualificação, o 

mercado exige isso; os tempos mudaram, atualmente existem mais recursos” 

Afirmaram também que “não se pode desprezar os pioneiros, foram 

eles que iniciaram o que há hoje, a troca de experiências pode favorecer ambas as 

partes; os empresários do passado eram empreendedores; no passado era mais 

difícil ser empresário”. 
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Foi constatado que “a indústria está migrando e exige adequação aos 

novos comportamentos do consumidor, nova realidade de mercado, a tecnologia 

influencia oferecendo facilidade e competitividade”. 

Outros disseram que “a globalização deixou o mercado mais 

competitivo para os atuais; o mundo está mais ágil, no passado não havia telex, a 

comunicação era lenta. Hoje a comunicação exige mais eficiência do empresário; 

não se sabe se foi o empresário que absorveu o mercado ou vice versa, 

direcionando o do passado que era mais acomodado, hoje ele busca oportunidade 

(clientes), no passado havia mais união do empresariado do setor , hoje não”. 

 

6.3.2 O desempenho da indústria de Franca depois da abertura econômica 

 

Referente a avaliação do desempenho da indústria de Franca depois da 

abertura econômica, dos pesquisados 73% responderam estar bom e razoável 

e 27% citaram o desempenho da indústria calçadista ser ruim. 

Os que responderam bom desempenho alegaram que: “a mão de obra 

barata e os baixos custos dos calçados chineses aumentam a competitividade e faz 

as empresas repensarem sobre custos. A concorrência é sadia”. 

No desempenho razoável, a variação cambial segundo um dos 

pesquisado “travou o crescimento”, A princípio foi desfavorável para o Brasil devido 

a concorrência com países desenvolvidos, porém atualmente a tecnologia da 

informação facilita os processos e a concorrência no mercado.  

Os respondentes que classificaram como ruim o desempenho da 

indústria calçadista justificaram que Franca perdeu com o processo de globalização 

por ter concentrado sua produção nas mãos de poucos clientes como os Estados 

Unidos, a variação cambial também foi um fator prejudicial para o setor, 

pressionaram na elaboração de custos e exigências quanto a forma de trabalho no 

setor.  

Além da redução da exportação que apresentava maior volume na 

produção de calçados francana, muita competitividade e instabilidade, atrelado a 

poucas oportunidades. Porém despertou no empresário brasileiro a necessidade de 

se preparar para enfrentar essa concorrência 
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                          Gráfico 13- desempenho da indústria após a abertura econômica. 

 

Fonte: Autora da pesquisa. 

 

Nenhum dos respondentes optou por muito bom ou muito ruim, 

portanto não foi evidenciado no gráfico 13. Cada pesquisado apresentou sua 

consideração sobre a abertura econômica, isso deixou evidente a visão do 

empresário em identificar ameaças ou oportunidades. 

 

6.3.3 O impacto provocado pela abertura econômica  

 

Relativo a abertura econômica provocar mais ameaças ou proporciona novas 

oportunidades 

 

Gráfico 14 - efeitos provocados pela abertura econômica  

 

Fonte: Autora da pesquisa. 
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Aos que responderam oportunidades alegaram a troca de informações 

e o empreendedorismo como fatores essenciais. 

Aos que responderam ameaças alegaram que a variação do dólar é 

preocupante em relação a custos, que na crise a empresa se reestrutura (culpam o 

governo, a China, fornecedores e demais), se reestruturando encontram 

oportunidades. Ao abordar economia e competitividade existem países mais ágeis 

que nós, a ação do estado é mais eficaz. A China veio forte, o México também, as 

empresas não conseguem exportar e prejudicam a economia. Outros fatores como a 

competição desleal, custo Brasil tira a competitividade do produto nacional, é preciso 

focar nas ameaças. 

Os que responderam oportunidades e ameaças justificaram que as 

empresas precisam de adequação ao ambiente. A abertura econômica trouxe maior 

concorrência, novos caminhos, o empresário deve se preparar para se manter no 

mercado, sair da zona de conforto para investir em tecnologia. A variação cambial 

influencia em relação a custos. 

Cada pesquisado apresentou uma opinião em função do mercado que 

atua de acordo com o que vivencia diariamente. Quando se pensa nas grandes 

empresas exportadoras de calçados do passado, percebe-se que elas possuíam 

estrutura para negociar com o mercado mundial, fosse com equipe interna ou 

externa como as empresas intermediadoras. Um dos pesquisados falou que 

atualmente vende os royaltes de sua marca, busca no mercado exterior novos 

clientes, trabalha a identidade da marca e distribui o volume vendido em outras 

empresas que farão todo o processo de fabricação. Exemplo esse demonstra um 

dos modos que o empresário vê a oportunidade e a torna rentável. 

Algo importante verificado na pesquisa é que independente da abertura 

econômica ter proporcionado ameaças ou oportunidades, os pesquisados estão 

atentos a oportunidades, característica essa do empreendedor. 

 

6.3.4 O enfrentamento aos desafios impostos pela abertura econômica 

 

A indústria calçadista local tem enfrentado os desafios impostos pela abertura 

econômica de forma passiva ou ativa: 
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Dos respondentes, 64% responderam que os desafios impostos pela 

globalização estão sendo enfrentados de forma ativa e relataram: “procurando sair 

do que é imposto pelo setor e exportam com valor agregado”. 

Alguns dos entrevistados disseram que externamente está um pouco 

passiva. Os sindicatos são uma alternativa nesse aspecto externo através de 

mecanismos que venham a beneficiar o setor como de difundir o potencial da 

cidade; alegaram que pressionar o governo não resolve, as atividades devem ser 

mais voltadas para a empresa, participar mais de eventos no exterior. 

Em relação ao comportamento empresarial referente aos desafios 

impostos pela abertura econômica: 

A opinião dos empresários é um pouco variada entre esperar a 

intervenção do governo, a busca por alternativas por parte do empresário e a ação 

da entidade de classe, conforme segue:  

Referente a intervenção estatal obteve-se: “a movimentação é 

pequena, estão esperando que o governo intervenha, favorecendo o setor; esperam 

do estado uma posição” 

Sobre a ação por parte do empresário responderam que: “é uma 

batalha a vencer, um grande desafio, precisa de dedicação para que consigam 

diferenciar nessa questão; precisam ser mais agressivos. O gaúcho é um bom 

empreendedor por manter a tradição onde quer que esteja; alguns empresários 

calçadistas estão mudando de ramo, partem para o setor imobiliário, lojas e demais; 

os empresários estão estáticos, sempre reclamam dos outros e não buscam 

melhorar-se internamente. Alguém está vendendo”. 

Referente à ação da entidade de classe disseram que “os empresários 

ficam ativos e buscam conhecimento, é importante a ação do sindicato Sindifranca 

buscando informações; estão agindo, o sindicato tem feito muito pelo setor; estão 

buscando alternativas por ser de interesse de todos; apoiam a iniciativa do 

Sindifranca”. 

Ao esperar que o Estado tome medidas que devem beneficiar o setor 

diante das ameaças impostas pela abertura econômica, deve-se atentar também 

sobre as relações comerciais que existem entre os países e que para beneficiar um 

setor pode vir a prejudicar outro. O Estado possivelmente fará o que virá a beneficiar 

o conjunto da economia e não apenas um setor. 
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6.3.5 Estratégias adotadas para enfrentar os efeitos da abertura econômica 

 

Entre as estratégias adotadas para enfrentar os efeitos da abertura 

econômica: 

Nota-se que estão voltadas a qualidade do produto e de processos, 

planejamento estratégico e ações emergenciais entre outros conforme segue: “age 

de acordo com o momento, estando preparado para tudo; por ser empresa de 

pequeno porte, demora a sentir, o mercado de atuação é doméstico, mas devendo 

dar atenção aos fatores globais, tendências mundiais”. 

“Participação, qualidade na produção e na mão de obra, atento ao 

preço; estratégias voltadas para o desempenho da mão de obra, uso da ferramenta 

Benchmark, planejamento estratégico, estratégias para enxugar processos e custos; 

planejamento de cinco anos (definição de foco, quem é o consumidor – nicho - 

comportamento e estão trabalhando para atingir as metas; foco é que faz a empresa 

ser reconhecida onde a concorrência é acirrada)”. 

 Qualidade (mão de obra e produto), produção própria, parceria, 

diferencial, exclusividade, valor agregado, vendas na web (sair da terceirização de 

serviços); empresa eficiente, enxuta, infraestrutura tendo bons preços para enfrentar 

a concorrência, produtos atuais; ter bom produto é a base para um crescimento 

"boca a boca", não adianta fazer propaganda se o produto não é bom. 

 Atenção a comercialização, vendas ampla, participação no exterior e 

e-comerce; opção por ser pequeno e trabalhar o cliente, tratamento direto com o 

cliente e administra melhor por ser pequeno; planejamento fiscal e tributário”. 

Percebe-se que diversas são as alternativas buscadas pelos 

empresários para se manter no mercado, cada um dentro de seu ambiente 

desenvolve meios que possam mantê-lo competitivo no mercado. 

 

 

6.4 A INTERAÇÃO COM AS ENTIDADES DE APOIO 

 

 

As entidades de apoio possuem um aspecto fundamental na 

orientação, formação e desenvolvimento do setor, é através a ação de tais entidades 

juntamente com a comunidade e a indústria que aumentam as possibilidades de 



133 
 

tornar o setor mais competitivo. As que o setor calçadista francano dispõe são:  

SESI, SEBRAE, IPT, SENAI, Núcleo de Inteligência Competitiva, Centro Técnico de 

Design. 

  

6.4.1 A relação das entidades assistenciais ao setor calçadista 

 

Em relação ao papel das entidades ligadas ao setor obteve-se críticas e elogios 

por parte dos empresários como:  

Críticas: “o SENAI, ligado a profissionalização para o setor está com 

dificuldades de preencher vagas, SESI atua na parte de cultura, CIESP faz 

palestras, SEBRAE atua com micro e pequenas empresas, as ações são isoladas e 

sem continuidade, precisam ver as necessidades locais, entre eles educação a nível 

empresarial; para a empresa ajudam pouco; eles apoiam, mas não sabem até que 

ponto é bom, existem os cursos, mas a mão de obra está escassa para a indústria, 

precisam divulgar mais. 

Elogios: “são os caminhos de acesso a novas tecnologias, o meio mais 

prático e curto para o empresário se informar com relação aos acontecimentos 

globais; são muito importantes, sempre que solicitaram, foram atendidos; são 

eficientes, estão bem estruturados; é importante o trabalho deles, desenvolver 

processos e métodos de trabalho; quando têm dúvidas buscam as entidades; 

desempenham um bom papel; todas as instituições com ‘S’ são excepcionais, 

trabalham bem; pois tentam nos ajudar a descobrir e solucionar problemas em 

nossos negócios”. 

Para que haja desenvolvimento, é necessário que os usuários dos 

serviços prestados pelas entidades de apoio ao setor apresentem as carências que 

a instituição necessita suprir e contribuir com a elaboração de medidas que venham 

a aumentar o desempenho dessa entidades. 

 

6.4.2 Os serviços prestados pelas entidades ligadas ao setor 

 

Referente ao uso dos serviços prestados pelas entidades ligadas ao 

setor, dos 11 empresários citados, 9 se utilizam dos serviços oferecidos: Sindifranca; 

IPT e SENAI de vez em quando, sempre que há duvidas, buscam as entidades e 
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são bem atendidos, o suporte é bom, se utilizam de outras entidades como: 

Abicalçados, Brazilian Footwear, Ciesp. 

Referente às razões da empresa ser associada ao Sindifranca: obteve-

se as seguintes justificativas: “a entidade de classe é muito importante para o setor; 

o sindicato é atuante, com ações positivas em relação ao setor; pelas vantagens que 

apresentam, usam todos os recursos como descontos jurídicos, por exemplo; é 

vantajoso para as empresas, as opções são favoráveis. 

Outras colocações foram: “acredito ser importante participar de uma 

entidade que defende o setor; devido às vantagens como descontos em consultas 

jurídicas, aos convênios e resíduos; porque a classe ganha força, tem informações e 

participa do que acontece; prestigiar o sindicato que faz uma belíssima gestão, 

considerado o melhor sindicato do Brasil; pelos benefícios, a entidade briga pela 

indústria calçadista”. 

Referente a participação do empresário nas reuniões do Sindifranca. 

Dos pesquisados 55% (cinquenta e cinco por cento) participam das 

reuniões propostas pela entidade. 

 As razões para os que disseram sim foi: “para atualizar informações; 

para ouvir, discutir e contribuir com a pauta; por buscar informações e esclarecer 

dúvidas; na medida do possível, as de rotina não, vai em palestras, desfiles e 

reuniões que sejam relevantes; participa quando a pauta é urgente, pensam que as 

reuniões poderiam ser mais cativantes”. 

 As razões dos que não participam foram: “fica sabendo por e-mails, 

revistas e demais; os filhos participam; por administrar a empresa sozinho, não 

consegue cumprir horários; apenas quando a pauta é urgente, deveriam fazer 

reuniões mais cativantes; sente necessidade de participar”. 

A participação nas atividades da entidade de classe traz para o 

empresário informações sobre o setor, do mesmo modo que o torna parte de um 

segmento que busca se fortalecer através da união de seus membros na busca por 

alternativas de competitividade. 

 

 

6.5 O DIMENSIONAMENTO DO TEMPO E OBJETIVOS EMPRESARIAIS 
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O empresário de micro, pequenas e médias empresas apresentam o 

dimensionamento do tempo e escala de objetivos de acordo com as atividades que 

tenham de exercer, como por exemplo: enquanto aguardava na recepção de uma 

empresa para ser atendida, percebi o volume de ligações direcionadas ao 

empresário que atuava em diversas áreas operacionais da empresa como compras 

e desenvolvimento de produtos.  

 

6.5.1 Dimensionamento do tempo 

 

Dimensionar o tempo é um fator importante no planejamento e tomada 

de decisão por parte do empresário, conforme citado no capítulo 3 a maneira que as 

funções são dimensionadas de acordo com a estratégia, tática e operação, o 

contexto mercadológico exige uma atenção maior por parte do empresário relativo 

ao tempo do planejamento, tomada de decisão, ação e controle dos resultados. 

 

Gráfico 15 – Dimensionamento do tempo. 

 

              Fonte: Autora da pesquisa. 

 

Na escala acima, foram mencionadas as atividades executadas pelo 
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atividade de planejamento; ao exame de novas oportunidades; aos problemas de 

qualidade; aos problemas com fornecedores; ao exame de tendências de mercado e 

à análise de custos de produção. 

O dimensionamento do tempo demonstra um certo equilíbrio, apre- 

sentando as atividades nas quais mais o empresário dimensiona seu tempo: na 

atividade de planejamento, nos problemas de qualidade  e na análise dos custos de 

produção. Percebe-se que a indústria calçadista exige do empresário dedicação a 

todas as atividades a ela ligados. 

 

6.5.2 Reflexões sobre as atividades apresentadas no dimensionamento do 

tempo 

 

A atividade operacional (fabricação) e a concretização do que foi 

planejado, deve-se ter atenção por ser a geradora de resultados ou retorno ao 

investimento realizado.  Em micro e pequenas empresas o empresário usa boa parte 

de seu tempo em atividades operacionais para diminuir custos na folha de 

pagamento. 

Tabu de fazer a economia à custa da folha de pagamento. O desperdício 
corre solto, mas falar em colocar mais uma pessoa ou criar uma nova 
função é pecado mortal. [...] há ocasiões nas criar uma nova função traz 
uma recompensa imediata e de uma aparente despesa se cria um 
investimento (PRACUCH, 2004, p.105). 

 

Há que se pensar sobre o valor de um funcionário em funções 

operacionais e o valor da força de trabalho do empresário, quando o mesmo poderia 

ampliar suas capacidades intelectuais na busca por oportunidades de negócios. 

A organização da empresa conduz a bons resultados em relação a 

produtividade e a qualidade na seguranças dos trabalhadores.  

O planejamento reduz margens de erros, índices de retrabalho e 

perdas, bem como possibilita a projeção de objetivos futuros. 

 Examinar novas oportunidades é uma característica marcante do 

empreendedor, possibilita a criação de novos produtos ou processos que se 

convertem em rendimentos.  

 Problemas de qualidade é uma preocupação constante do empresário 

calçadista, principalmente devido a matéria prima principal o couro ser de origem 

animal apresentar variabilidade de classificação, defeitos adquiridos quando o 
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animal está no pasto ou confinamento, variação na cor após o acabamento do artigo 

e, os demais insumos que compõem o calçado apresentar padrões de qualidade e 

preço diferenciados. 

 Problemas com fornecedores é outra questão a se atentar, qualidade 

do produto e data de entrega da mercadoria trazem aborrecimentos constantes, o 

empresário que busca parceria com fornecedores obtém maiores resultados, porém 

a que atentar-se em não se prender a um único fornecedor, pois se caso venha a 

encerrar suas atividades, comprometerá a entrega do insumo. 

 O exame de tendências de mercado possibilita a criação de novas 

combinações, faz parte do processo e identificação de oportunidades e sucesso de 

vendas nas novas coleções criadas. 

 A análise de custos de produção se faz necessário para identificar se a 

empresa está operando com capacidade ociosa e se os custos estão de acordo com 

o preço de venda e ocasionar melhores negociações.  

 

6.5.3 Referente aos objetivos da empresa 

 

Do mesmo modo foi listada uma relação com objetivos que deveriam 

ser numerados de 0 a 10 para os tópicos: ao lucro, à qualidade do produto, ao 

aumento da produtividade, à redução dos custos de produção, à qualidade de vida 

no trabalho, à satisfação dos clientes, à preocupação com o meio ambiente, à 

inovação de produtos e à inovação de processos de fabricação. 

Dos objetivos dos empresários destacam-se no gráfico 16 dois itens 

que foram mais pontuados e que se relacionam à qualidade do produto e satisfação 

dos clientes. Boa parte dos pesquisados apontaram que dos fatores que contribuem 

com a competitividade no mercado podem citar a qualidade e satisfação dos 

clientes. Desse modo, o trabalho para um determinado nicho e mercado que 

sustentam o nível de produção. 

Importante salientar que quando se fala em empresário, o primeiro 

objetivo que se pensa é o lucro. Na relação dos pesquisados o lucro se encontra no 

terceiro lugar dos objetivos apontados, ou seja, existem outros objetivos importantes, 

porém, o lucro se torna consequência do resultado deles.  
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       Gráfico 16 – Escala de objetivos. 

 

       Fonte: Autor da pesquisa. 

 

A qualidade de vida e a inovação também estão entre os objetivos dos 

empresários. O empresário do século XIX, Tarquínio mencionado no segundo 

capítulo, demonstrou contabilmente o resultado em produtividade quanto à 

qualidade de vida dos envolvidos no processo de melhoria. A inovação, por sua vez, 

possibilita a renovação de produtos ou processos novos, redução de custos e 

competitividade. 

O lucro é o objetivo principal de uma empresa capitalista, resultado que 

gera retorno aos que investiram capital no empreendimento, investimento na 

produção e em pessoas  e reservas para as contas da empresa. No passado o lucro 

não está no topo dos objetivos empresariais, como o gráfico demonstrou, para que o 

mesmo aconteça outros objetivos devem ser considerados, desse modo o lucro 

passa a ser consequência de um processo sustentado.    

 A qualidade do produto está como um dos objetivos empresariais, 

através dela pode-se segmentar o mercado e fidelizar clientes, garantindo assim um 

volume de vendas constante com valor agregado. Pracuch (2004, p.94) destaca que 

“a qualidade sempre tem seu preço. Mas esse preço vale a pena ser pago. O 

mercado está cada vez mais exigente”.  
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O aumento da produtividade reduz custos de produção tornando o 

produto mais competitivo em termos de qualidade e preço.   

Redução dos custos de produção é um fator crucial para manter uma 

empresa no mercado, a crise no setor calçadista brasileiro na década de 1990 foi a 

consequência dos custos dos calçados chineses serem mais favoráveis que os 

brasileiros. Não foi apenas a abertura econômica, a variação cambial e o custo 

Brasil que promoveram a crise. Eles serviram para demonstrar que a busca por 

competitividade deve ser constante, independente de protecionismo, o 

empresário/empreendedor dever administrar seus negócios maximizando sua 

capacidade de identificação de oportunidades e de planos de ações. 

Qualidade de vida no trabalho traz satisfação aos trabalhadores, 

consequentemente possibilita aumento na produtividade, diferente das condições de 

trabalho no início da revolução industrial, as ações sindicais e do Estado fizeram 

com que houvesse o cumprimento de leis que garantisse a saúde e integridade do 

trabalhador, bem como a preocupação em oferecer um ambiente de trabalho que 

fosse agradável ao trabalhador. 

 A satisfação dos clientes ocorre quando o produto oferece qualidade e 

preço de acordo com as condições do bem, adequados a necessidade do 

consumidor.  

Preocupação com o meio ambiente é algo que tem interferido nas 

decisões de compra do consumidor, o aspecto ambiental, um dos pilares do 

desenvolvimento sustentado é um fator a ser considerado no desenvolvimento de 

novos produtos, principalmente na aquisição de matéria prima, aos impactos que 

possa causar ao consumidor e ao ambiente quando o mesmo for descartado.  

 A inovação de produtos através dos avanços tecnológicos 

proporcionou ao processo de destruição criativa abordado por Shumpeter uma 

velocidade muito maior que quando desenvolveu a teoria. Existe uma gama imensa 

de produtos no mercado e o empreendedor deve buscar a oportunidade em uma 

velocidade muito maior. 

 Inovação de processos de fabricação tornam as empresas mais 

competitivas por aumentar a produtividade, a qualidade e reduzir custos. 

 

6.5.4 Sobre os planos de investimentos da empresa 
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Dos respondentes 91% disseram que possuem planos de investimento, 

a empresa que respondeu não ter plano de investimentos justificou que “por estarem 

passando por uma crise, os investimentos estão suspensos”. 

As razões dos que possuem foram: “é necessário para o real 

desenvolvimento; estar sempre melhorando, acompanhando os avanços 

tecnológicos; como meta do planejamento estratégico, satisfação do cliente, do 

funcionário e qualidade do produto”. 

 Outros pesquisados responderam ainda que “buscam eficiência para 

permanecer no mercado; visam o fortalecimento da marca”; já passou por vários 

planos e atualmente, estão cumprindo os objetivos propostos do que foi planejado a 

cinco anos; não fazem mas já fizeram quando a produção era 2000 pares. 

 

 Com relação às modalidades dos planos de investimentos, foram apontados: 

“satisfação do cliente, do funcionário e qualidade do produto; equipamentos; 

máquinas; plano de carreira; layout, investimentos que gerem retornos, 

ampliação da planta; prédio; processos produtivos e franquias”. 

 

6.5.5 desenvolvimento de atividades voltadas a pesquisa e desenvolvimento 

 

Com relação ao desenvolvimento de atividades voltadas a pesquisa e 

desenvolvimento,obtiveram-se as respostas com as modalidades: “pesquisa de 

mercado, de outros modelos para criar novos e diferentes; de forma singela, 

através de cases de pesquisa terceirizada; busca nas entidades e em outras 

fontes; voltadas para o produto, maquinário e desenvolvimento dos 

funcionários; voltados para a inovação de processos e tecnologia; máquinas e 

equipamentos, produto, design”. 

Apontaram também que “devido a exigências ou o perfil do cliente; 

fazem prospecções (viajam e verificam tendências, possuem estilistas), fazem visitas 

diretas aos clientes; viagens ao exterior, pesquisa de tendências, costumes, roupas, 

revistas e sites da Europa e EUA os estão atendendo a essas tendências mundiais”. 

O que se percebe com a pesquisa é que os empresários pesquisados    

conhecem o mercado em que atuam, buscam conhecer as oportunidades e 

ameaças impostas pela abertura econômica, as instituições de apoio ao setor, 
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porém atua de forma individualizada voltada para as atividades e para o mercado 

direcionado a sua empresa. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a participação do 

empresário calçadista de Franca no desenvolvimento econômico local. Através da 

pesquisa, de referencial teórico, pode-se verificar a ação do empresário no processo 

de desenvolvimento econômico e alguns dos que contribuíram para com o 

desenvolvimento do Brasil. 

Foi contextualizado o processo da industrialização e seu efeito em 

promover o desenvolvimento econômico por agregar valores ao produto com padrão 

de qualidade, quantidade e custo. 

No processo de industrialização surge a figura do empresário como 

peça fundamental como Shumpeter (1985) apontou em sua teoria. No contexto 

empresarial surge a figura do administrador e do empreendedor, predicados 

necessários a gestão empresarial e a competitividade que o mercado exige a partir 

da abertura econômica. 

Um administrador de micro e pequena empresa distribui o tempo de 

maneira diferente de um administrador de grande empresa, isso em função dos 

custos que uma pequena empresa por vezes não comporta e uma grande empresa 

possa ter. Mas esse dimensionamento pode ter consequências graves para a 

empresa, pois em função de um profissional e um salário a mais pode fazer grande 

diferença para que a empresa possa produzir mais ou com melhor qualidade e ter 

um custo benefício maior.  

 

Um administrador de micro e pequena organização é mais generalista, visto 
que combina muitas das tarefas de um administrador de topo, como o 
estabelecimento de objetivos estratégicos, como tarefas rotineiras, 
normalmente desempenhada por supervisores. Independente do tamanho 
da organização, os administradores realizam as quatro funções da 
administração, variando o tempo que dedicam a cada uma e o seu conteúdo 
(SOBRAL, 2008, p. 9). 

 

O modo de pensar de Wright (2009, p. 29) baseando-se em Darvin, 

modificado por Shumpeter ao afirmar que “a mudança ambiental não é gradual, 

ocorrendo de maneira revolucionária e abrupta” reafirma o que vem ocorrendo nas 

últimas décadas. Em função dos avanços tecnológicos, novos produtos são criados 
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em uma velocidade muito superior que tempos antes do uso dos computadores e 

das telecomunicações. Nesse contexto, o administrador mais do que saber gerir 

recursos, necessita conhecer e ajustar a administração dos negócios influenciados 

pelos fatores externos. 

A impressão que se tem é que no passado sendo bom administrador, a 

empresa prosperava. Atualmente, administrar exige mais que conhecimento do 

negócio, mas conhecimento de fatores integrados ao mercado, entre eles: 

financeiro, consumidor e concorrente. 

 

É fundamental um diagnóstico precoce, repensar um teoria que está 
estagnada e tomar providências efetivas para mudar políticas e praticas, 
alinhando o comportamento da organização as novas realidades do seu 
ambiente, a uma nova definição da sua missão e às novas competências 
essenciais a serem desenvolvidas e adquiridas (DRUCKER, 1999, p.12-14). 

 

Drucker (1999, p.11), ao avaliar a evolução de diversas empresas 

mundiais, discorre sobre a teoria do negócio baseada em três hipóteses: “[...] a 

respeito do ambiente da organização: da sociedade e sua estrutura, o mercado, o 

cliente e a tecnologia”; em seguida como segunda “[...] há hipóteses a respeito da 

missão específica da organização” e como terceira hipótese se refere “[...] a respeito 

das competências essências necessárias à realização da missão da organização”. 

 

As hipóteses a respeito do ambiente definem aquilo que uma organização é 
paga para fazer. Aquelas a respeito da missão definem o que uma 
organização considera resultados significativos; em outras palavras, elas 
mostram como está fazendo uma diferença na economia e na sociedade em 
geral. Finalmente, as hipóteses a respeito de competências essenciais 
definem em que a organização precisa se superar para manter a liderança 
(DRUCKER, 1999, p. 11).     

 

Diante das hipóteses apontadas por Drucker (1999) cabe ao 

empresário administrar a empresa com visão empreendedora, de modo a identificar 

oportunidades, alinhá-las a missão da empresa juntamente com a equipe que 

incorpora o grupo em que atua. Sobral (2008, p.13) aponta que entre os papeis do 

administrador relacionado ao processo decisório está o de ser empreendedor 

objetivando a “identificação de oportunidades que potencializem o desenvolvimento 

da organização”. 

Empresário do setor calçadista francano tem tido ações parecidas com 

grandes empresas mundiais como exemplo as do setor automobilístico que já 
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tiveram grandes conglomerados e que para conseguir custos menores, maior 

produtividade, qualidade nos produtos e serem mais competitivos, passaram a 

consolidar a marca, buscar novos mercados e terceirizar a produção, a exemplo dos 

grandes grupos de empresas calçadistas e automobilísticos, estes últimos antes 

eram fábricas e agora são montadoras. No caso da indústria calçadista de Franca 

não é apenas a terceirização de parte das funções da confecção do calçado, é ter 

uma empresa terceirizada que faz todos os processos que envolvem a produção de 

calçado desde compras até embarque.  

A cidade de Franca foi por um longo período, principalmente na década 

de 1980, produtora de calçados com a marca do cliente estrangeiro e que com a 

abertura econômica e a valorização da moeda brasileira em função do plano de 

medidas econômicas, tornou o calçado brasileiro menos competitivo. Esse cliente 

levou a sua marca para ser produzida em outros mercados como a China, que por 

ironia é a maior consumidora do couro que o Brasil exporta, pois 23% da exportação 

de couros é destinada a esse país, segundo o Guia do couro 2013.  

A diferença desse aspecto terceirização da marca se dá em função do 

dono da marca de calçados ser brasileiro, francano que trabalha a imagem da marca 

que é de origem local, busca expandir o mercado em busca de novos clientes e a 

manutenção dessa carteira de modo a ter um constante volume de produção que 

venha a beneficiar a empresa terceirizada e a manutenção das vendas do calçado. 

A ação das entidades ligadas ao setor tem favorecido o empresário/ 

empreendedor na possibilidade de ser competitivo, através de um aparato de 

mecanismos que oferecem assistência necessária para que o empresário tenha 

suporte e informações necessárias ao desempenho de suas funções empresariais. 

O empresário da indústria calçadista contribui com o desenvolvimento 

econômico local, por produzir produtos que geram renda, impostos e investimentos. 

Ao desenvolver atividades voltadas para a manutenção e desenvolvimento de suas 

atividades empresariais, consequentemente ativa outros setores a se 

desenvolverem também como o setor de serviços e comércio.  

Uma questão que não foi colocada na pesquisa foi referente a 

formação educacional do empresário. Muito se questiona o assunto, porém o que se 

percebe é que o empreendedorismo não se limita somente a teorias, boa parte dos 

empresários aprendeu sobre negócios através da prática do dia a dia. 
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O contexto atual que envolve a economia mundial e concorrência com 

países desenvolvidos com alta tecnologia como resultado de pesquisa e 

desenvolvimento, os empresários de países em desenvolvimento devem atentar-se 

ao fator educação que conduz ao conhecimento ampliando a visão do empresário na 

identificação de oportunidades. O processo de inovação pode ser mais rápido, 

possibilitando ganhos. 

O desenvolvimento econômico local ocorre não apenas com a 

contribuição de um setor, mas de todos os que estão nessa localidade. Para que 

realmente apresente números evolutivos, é preciso que tais setores sejam 

informados e articulados constantemente e, existe a necessidade inclusive que 

planos, objetivos e metas sejam elaborados, executados e monitorados. 
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APÊNDICE A 

 

Franca, setembro de 2013. 

 

Sou Aparecida Helena Costa, aluna do curso de Mestrado do Centro 

Universitário Uni-FACEF, linha de pesquisa Desenvolvimento e Integração Regional. 

 

Estou desenvolvendo minha Dissertação a partir de uma pesquisa realizada 

com o empresário do setor calçadista de Franca.  

O tema é: A ATUAÇÃO DO EMPRESÁRIO CALÇADISTA DE FRANCA NO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL. 

 

Por meio desta venho solicitar uma visita para que o representante legal da 

empresa ou tomador de decisões possa em um momento que esteja disponível 

responder um questionário gastando em média de 25 minutos. 

 

A pesquisa se refere a perguntas pontuais ao ambiente calçadista, com o 

intuito de contribuir através dos pontos abordados pelos empresários em um 

referencial teórico que aborde assuntos de relevância para o setor. 

As empresas e o nome dos pesquisados não serão divulgados no estudo. 

 

Agradeço a atenção e aguardo contato para realizar a pesquisa. 

 

 

Aparecida Helena Costa - UNI-FACEF 
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APÊNDICE B 

PESQUISA 

Aparecida Helena Costa - mestranda em Desenvolvimento Regional 

 

Nome da empresa________________________ 

Ramo de Atividade__________________Representante____________ 

Porte da empresa:________________________________ 

Inicio das atividades:_______________________________ 

Descendência:____________________________________ 

 

 

1- Que motivo o levou a ingressar nesse ramo de atividade?  

(  ) experiência profissional               (  ) necessidade 

(  ) oportunidade                                (  ) outro __________________   

 

 

2- Na sua opinião existe diferença entre empresário e empreendedor?  

Quais? 

 

 

 

3- Como você se considera: empresário ou empreendedor?   

Por quê? 

 

 

 

4- Na sua opinião o que é desenvolvimento econômico local? 

 

5- Qual o papel do empresário/empreendedor na promoção do desenvolvimento 

econômico local? 

 

6- Sua empresa contribui para o desenvolvimento econômico local?  

De que maneira? 

 

7- Na sua visão existem diferenças entre os grandes empresários do passado 

com a atual geração de empresários calçadistas locais? 

Sim (  )     Não   (   )    

Quais? 
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8- Como você avalia o desempenho da indústria de Franca depois da abertura 

econômica (anos 90)? 

( ) muito bom       ( ) bom           (  ) razoável          ( ) ruim          ( ) muito ruim 

 

9- De acordo com sua experiência a abertura econômica (anos 90) provoca mais 

ameaças ou proporciona novas oportunidades?  

Por que? 

 

10-  A indústria calçadista local tem enfrentado os desafios impostos pela 

abertura econômica de forma passiva ou ativa?  

Por quê? 

 

11-  Da mesma forma de que maneira avalia o comportamento do empresariado 

local em relação a estes desafios? 

 

12- Quais estratégias sua empresa tem adotado para enfrentá-los? 

 

13- Como você avalia o papel das entidades ligadas à indústria, tais como: SESI, 

SEBRAE, IPT, SENAI, NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA, 

CENTRO TÉCNICO DE DESIGN? 

 

14- Sua empresa se utiliza dos serviços oferecidos por essas mesmas entidades? 

 

15- Sua empresa é associada ao Sindifranca (Sindicato das indústrias de 

Franca)?   

(  ) Sim   (  ) Não   

Por que? 

 

16- Você participa ativamente das reuniões do Sindifranca? 

 (  ) sim  (  ) não   

 Por quê? 
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17- Numa escala de tempo, quanto no seu dia a dia você se dedica: 

Nome  De 0 a 10 

À atividade operacional (fabricação)  

À organização da empresa  

Á atividade de planejamento  

Ao exame de novas oportunidades  

Aos problemas de qualidade  

Aos problemas com fornecedores  

Ao exame de tendências de mercado  

À análise de custos de produção  

 

18-  Em outra escala, os objetivos da empresa estão relacionados: 

Nome De 0 a 10 

Ao lucro  

A qualidade do produto  

Ao aumento da produtividade  

Á redução dos custos de produção  

A qualidade de vida no trabalho  

A satisfação dos clientes  

A preocupação com o meio ambiente  

A inovação de produtos  

A inovação de processos de fabricação  

 

19- Sua empresa possui planos de investimentos?  

(  ) sim   (  ) não   

Por quê? 

 

 

20- Em caso afirmativo, qual modalidade de investimento pretende realizar? 

 

 

21-  Sua empresa desenvolve algum tipo de atividade de pesquisa e 

desenvolvimento? 

(  ) sim   (  ) não     

Quais?      

Por quê? 


