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INTRODUÇÃO 

 

 

Os objetivos do estudo 
 

O presente estudo tem por objetivo geral identificar os fatores internos da indústria de 

calçados da cidade de Franca, Estado de São Paulo, que influenciam o seu desempenho 

exportador e discutir um modelo que explique a permanência dessas empresas no mercado 

externo. Embora exista uma ampla literatura sobre as formas de inserção no mercado 

internacional, bem como alguns estudos sobre as características da indústria calçadista 

francana, poucos trabalhos procuraram analisar o desempenho exportador das empresas do 

setor, à luz das teorias de internacionalização. 

 

Além deste objetivo geral, procura-se analisar o padrão de desenvolvimento do processo de 

internacionalização das empresas do setor  e verificar o grau de concentração das vendas 

externas, tanto em relação a países, como a compradores internacionais. O trabalho terá por 

foco, também, identificar as características dos dirigentes das empresas exportadoras e não 

exportadoras, as suas percepções sobre as atividades no exterior e qual a sua influência no 

desempenho exportador da empresa. 

 

Espera-se que este estudo possa contribuir para a disseminação de experiências bem-

sucedidas na gestão de algumas destas empresas exportadoras, que venham a ser identificadas 

ao longo do trabalho de pesquisa e que possam  servir de inspiração e reflexão para as demais. 

 

As técnicas estatísticas utilizadas são a tabulação cruzada (crosstabulation), a análise de 

conglomerados (clusters), a análise de regressão logística, a análise fatorial e  para 

caracterização do modelo de empresa exportadora na indústria calçadista francana, a análise 

fatorial confirmatória, também denominada de "modelagem de equações estruturais" 

(Structural Equation Modeling - SEM).  

. 

 

 

A importância do estudo 
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As questões relativas ao comércio internacional têm assumido uma relevância cada vez maior 

no debate econômico nacional, em razão, principalmente, da vulnerabilidade das contas 

externas do Brasil, evidenciada a cada crise cambial. 

 

Segundo Szapiro e Andrade (2001), o processo de globalização da economia, que se 

intensificou nas últimas décadas em razão da maior abertura comercial e financeira das 

economias e da evolução das tecnologias da informação, acirrou a concorrência no âmbito 

internacional e fez com que as empresas passassem a buscar novas formas de elevar a sua 

competitividade para crescer e expandir seus mercados. Os autores afirmam que, nesse 

sentido, a estratégia de internacionalizar suas atividades para aumentar a participação no 

comércio internacional, surge como uma das principais formas utilizadas pelas empresas para 

aumentar a sua competitividade.  

 

Transformações no ambiente econômico, provocadas pelo rápido crescimento dos mercados 

financeiros em escala global, pela desregulamentação das economias e pelo advento de novas 

tecnologias, têm levado as empresas a desenvolver estratégias de internacionalização e os 

países a se unirem em espaços regionais unificados (FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 1996). 

"Tais fenômenos, por sua vez, redefinem as formas e métodos de competição no mercado 

internacional e condicionam a atuação das corporações nesse contexto" (FUNDAÇÃO DOM 

CABRAL, 1996, p. 30).  

 

Para Ortega (1999), as mudanças ambientais que a globalização encerra, colocam a 

competitividade internacional como um dos fatores da maior prioridade, tanto para os 

governos como para os agentes privados.  

 

Barretto (1998) destaca que, apesar da importância do processo para a economia brasileira, 

poucos estudos teóricos têm sido realizados para verificar os seus impactos e analisar como as 

empresas brasileiras procuram se adequar às mudanças ambientais. "Em particular, uma 

questão que recebeu pouca análise é a de como as empresas brasileiras iniciam o seu processo 

de 'multinacionalização', inserindo-se no novo paradigma de globalização" (BARRETTO, 

1998: p.7).  
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Dentro deste contexto, pode-se identificar a importância do estudo de setores da economia 

brasileira que tenham possibilidade de elevar o volume das nossas vendas externas, em 

especial aqueles setores da indústria que tenham por característica a utilização de mão-de-

obra intensiva, como é o caso da cadeia coureiro-calçadista. Assim, o incremento das 

exportações deste setor é relevante não apenas para melhorar os resultados das contas 

externas do país, como também para redução das taxas de desemprego. 

 

A importância do setor pode ser aferida pelo seu desempenho no comércio internacional: 

segundo a Abicalçados (2006), no ano de 2004, com uma produção de 755,0 milhões de 

pares, o Brasil se colocou como o terceiro maior produtor de calçados do mundo; o quinto 

maior exportador, com um volume exportado de 212,0 milhões de pares; e o quinto maior 

consumidor de calçados do planeta, com um consumo anual de 552,0 milhões de pares. Em 

2005 os números da indústria calçadista foram um pouco inferiores: 725,0 milhões de pares 

produzidos; 189,0 milhões de pares exportados e 552,0 milhões de pares consumidos. 

 

Ainda segundo a Abicalçados (2005), o setor calçadista brasileiro é composto, atualmente, 

por mais de 8,4 mil indústrias, é um dos que mais geram postos de trabalho no país, 

empregando, no ano de 2004, cerca de 313 mil trabalhadores diretamente na indústria. A 

grande variedade de fornecedores de matéria prima e componentes (1,5 mil indústrias), 

máquinas e equipamentos (cerca de 100 indústrias), aliada à tecnologia de produtos e 

inovações, faz do setor coureiro-calçadista brasileiro um dos mais importantes do mundo.  

Além disso, mais de 400 empresas especializadas no curtimento e acabamento do couro, 

processaram, no ano de 2005, mais de 30 milhões de peles. 

 

A indústria de calçados da cidade de Franca, foco deste estudo, é especializada na produção 

de calçados masculinos de couro, vendidos para todos os estados brasileiros, tem importante 

participação no mercado externo, e se constitui no principal pólo calçadista do Estado de São 

Paulo (CONSTANZI, 1999). Estimativas do Sindicato da Indústria de Calçados de Franca 

(2006), mostram que o setor que empregava, no final do ano de 2004, cerca de 23 mil 

funcionários, registrados em suas 760 indústrias, produziu, naquele ano, 35,4 milhões de 

pares, sendo 25,3 milhões destinado ao mercado interno e 10,1 milhões vendidos no mercado 

externo, correspondentes a 5% das exportações nacionais (SINDIFRANCA, 2006). No ano de 

2005, o setor apresentou uma queda em todos estes números: 18 mil postos de trabalho (- 
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21,7%); 27,9 milhões de pares produzidos (- 21,2%); 19,6 milhões de pares vendidos no 

mercado interno (- 22,5%); e 8,3 milhões de pares exportados (- 17,8%), correspondendo a 

4,5% das exportações nacionais (SINDIFRANCA, 2006). 

 

Mesmo com a recuperação parcial das vendas externas do setor, ocorrida nos últimos anos, 

essa queda de rendimento, de 2004 para 2005, pode ser reflexo de algumas deficiências 

históricas do setor, como a concentração das exportações em um número relativamente 

pequeno de empresas, a dependência dos agentes de exportação, o pequeno volume de vendas 

com marca própria, a ausência de canais de distribuição próprios e a preponderância nas 

vendas para o mercado americano, além da fragilidade do setor diante das variações da taxa 

de câmbio. 

 

O entendimento das causas que levam as empresas a exportar e as formas como ocorre o 

processo de inserção no mercado internacional é um dos principais desafios na área de gestão 

internacional (ROCHA E CHRISTENSEN, 2002). A busca de respostas para esta questão tem 

mobilizado grande número de pesquisadores em diversos países e motivado a formação de 

grupos internacionais de pesquisa, para tentar "identificar fatores específicos, internos ou 

externos às empresas, que ajudem a explicar o engajamento ou não das empresas na 

exportação" (ROCHA e CHRISTENSEN, 2002, p. 85). Entender o que diferencia uma 

empresa que se mantém na atividade de exportação de outra que a abandona é muito 

importante, tanto no contexto teórico como prático, como suporte às decisões de alocação de 

recursos para estimular a inserção de uma empresa no mercado externo (ROCHA et al, 2002).  

 

Assim, o estudo das causas da redução das exportações da indústria calçadista francana, bem 

como a identificação de um modelo da empresa exportadora de calçados, poderá servir para 

que as próprias indústrias calçadistas avaliem seus processos e métodos de atuação no 

comércio internacional, com vistas a recuperar a participação relativa do setor, na pauta de 

exportações do Brasil e até mesmo para a busca de novas formas de inserção no mercado 

externo. 

 

Estudos desta natureza poderão auxiliar na organização e no desenvolvimento do APL - 

Arranjo Produtivo Local, projeto elaborado pelo SEBRAE, com apoio do Sindifranca, do 

CIESP e do Uni-FACEF, que busca, através de ações comunitárias cooperativas, elevar a 
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sinergia e a produtividade das diversas entidades que compõem o cluster coureiro-calçadista 

da cidade de Franca. Poderão também proporcionar um suporte teórico e prático para as ações 

e a própria formatação do Centro de Excelência das Indústrias de Couro, Calçados e Afins, 

que está sendo criado pelo Sindicato da Indústria de Calçados de Franca, com apoio do 

BNDES  e se constituir ainda numa base teórica para a proposição de projetos pela Agência de 

Desenvolvimento da Alta Mogiana, no sentido de procurar as soluções mais adequadas para 

os problemas do setor. 

 

 

A organização do trabalho 
 

Este estudo está organizado em sete capítulos. No primeiro capítulo é apresentada uma 

revisão da literatura existente sobre o tema, com ênfase nas principais correntes teóricas sobre 

o processo de internacionalização das empresas.  

 

O segundo capítulo contempla o ambiente em que o fenômeno em estudo ocorre, 

apresentando a participação do Brasil no âmbito das transações  internacionais, um panorama 

do comércio mundial de calçados, uma visão geral do setor coureiro-calçadista nacional e da 

indústria de calçados de Franca, em particular.  

 

No terceiro capítulo são apresentadas as questões de pesquisa que orientaram esta 

investigação, as hipóteses de trabalho e as correspondentes variáveis. 

 

No quarto capítulo são expostos o método de pesquisa utilizado, as formas de coleta e de 

análise multivariada dos dados. 

 

O quinto capítulo é composto por uma descrição detalhada dos trabalhos de pesquisa, desde a 

construção de um novo cadastro para a indústria calçadista francana, a definição do universo a 

ser pesquisado, a caracterização da amostra e a organização do trabalho de campo. 

 

O sexto capítulo capítulo consiste na análise desses dados e na identificação de um modelo 

que explique o comportamento exportador da indústria de calçados de Franca. 
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Finalmente, no sétimo capítulo são apresentadas as conclusões, as limitações do trabalho e as 

sugestões de pesquisas futuras. 

 

Para os interessados no tema, o Anexo I apresenta, ainda, um estudo descritivo da indústria 

calçadista francana, abordando aspectos não relacionados diretamente com o processo de 

internacionalização, que é o objetivo maior deste trabalho. 
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Para se discutir o processo de internacionalização das empresas, necessário se faz a análise 

das várias linhas de pensamento que procuram explicar o comportamento da firma ao tentar 

atuar no mercado externo. 

 

Dentro de um enfoque macro, as teorias do comércio internacional originárias da Economia, 

tanto a teoria clássica, como a teoria da proporcionalidade dos fatores, procuram entender e 

explicar as transações comerciais entre países. As novas teorias do comércio internacional 

apresentam avanços instrumentais e conceituais, ao reconhecer e considerar em suas 

formulações, as imperfeições do mercado, que afetam as condições de concorrência 

(BARRETTO, 1998).  

 

Embora estas teorias sejam úteis para a análise dos grandes temas relativos ao comércio 

internacional, seu valor é limitado na ótica microeconômica, por "[...] explicarem apenas 

parcialmente o comportamento de exportação de unidades de negócio individuais (Wells, 

1968; Bilkey, 1978; Cannon, 1980)". (LEONIDOU e KATSIKEAS, 1996, p. 518). 

Realmente, embora essa abordagem macro seja importante na definição das ações 

governamentais, ela não lida com o fato de que não são os países, mas as empresas, que 

efetuam transações entre si, no comércio internacional (LEIGHTON, 1970, apud ROCHA e 

CHRISTENSEN, 1988).  

 

Deste modo, serão apresentadas neste trabalho apenas as linhas mais gerais destas teorias e 

analisadas de forma um pouco mais profunda, as teorias oriundas da Administração, e que 

apresentam uma visão micro do processo de internacionalização, com foco no comportamento 

da empresa e/ou de seus dirigentes. 

 

 

1.1 Teorias sobre o comércio internacional 

 
Os países participam do comércio internacional por duas razões básicas, cada uma delas 

contribuindo para seus ganhos do comércio. Primeiro, os países comercializam porque são 
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diferentes uns dos outros. Os países, assim como os indivíduos, podem ser beneficiados por suas 

diferenças, atingindo um arranjo no qual cada um produz o que faz relativamente bem. Segundo, 

os países comercializam para obter economias de escala na produção. Isto é, se cada país produz 

apenas uma variedade limitada de bens, ele pode produzir cada um desses bens em uma escala 

maior e portanto, mais eficientemente do que se tentasse produzir tudo. Na realidade, os padrões 

de comércio internacional refletem a interação de ambos os motivos (KRUGMAN e OBSTFELD, 

2001, p. 13).  

 

Segundo Leonidou e Katsikeas (1996), dentro da ótica macroeconômica, as teorias de 

comércio internacional mais citadas geralmente são: a da "Vantagem Absoluta" (Smith, 

1776); a da "Vantagem Comparativa" (Ricardo, 1817); a dos "Fatores Endógenos" (Ohlin, 

1933; Heckscher, 1950); da "Similaridade da Demanda" (Linder, 1961); e a do "Ciclo de Vida 

do Produto" (Vernon, 1966; Wells, 1968).  

 

 

1.1.1 A Teoria Clássica do Comércio Internacional 

 

Em sua obra "Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações", Adam Smith 

lançou as bases da doutrina clássica das trocas internacionais em que, contrapondo-se à visão 

protecionista do mercantilismo, evidenciou os benefícios mútuos que a divisão internacional 

do trabalho, a especialização e o comércio internacional poderiam trazer para as nações 

envolvidas (SMITH, 1984).  

 

O princípio básico da teoria clássica dos custos comparativos de Smith fundamenta-se na 

hipótese das vantagens absolutas, que pode ser assim explicada: se uma determinada nação, 

amparada em suas vocações naturais, nas suas habilidades e nos seus recursos abundantes, 

puder produzir um determinado produto a custos comparativamente mais baixos que os de 

outras nações, ela deverá especializar-se na produção daquele bem, trocando-o pelos produtos 

em que suas vantagens absolutas sejam inferiores (SMITH, 1984). 

  

Segundo a ótica de Smith, essa vantagem absoluta se manifestaria e o comércio internacional 

seria interessante, quando os países produzissem e exportassem mercadorias que seriam 

capazes de fornecer a preços inferiores aos custos de produção dos mesmos bens nos países 

concorrentes (RICARDO, 1984). 
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David Ricardo, aperfeiçoando a teoria de Smith, desenvolveu o conceito de vantagem 

comparativa, em que procurou demonstrar que não seria apenas uma diferença em custos 

absolutos de produção que determinaria as trocas internacionais, mas sim as diferenças em 

custos comparativos (RICARDO, 1984). O modelo ricardiano sustenta que poderia ser 

vantajoso para um país até mesmo importar produtos que pudesse produzir a um custo inferior 

ao dos demais países (RICARDO, 1984). Cita o seguinte exemplo: 
 

A Inglaterra pode estar em tal situação que, necessitando do trabalho de 100 homens por ano para 

fabricar tecido, poderia contudo precisar do trabalho de 120, se tentasse produzir vinho. Em tais 

condições, a Inglaterra deve julgar do seu interesse importar vinho, comprando-o mediante 

exportação de tecido. Em Portugal, a produção de vinho pode requerer somente o trabalho de 80 

homens por ano, enquanto a fabricação de tecido exija o emprego de 90 homens pelo mesmo 

tempo. Será portanto vantajoso exportar vinho em troca de pano. Essa troca pode ocorrer mesmo 

que a mercadoria importada pelos portugueses pudesse ser produzida em seu país com menor 

quantidade de trabalho que na Inglaterra. Embora Portugal pudesse fabricar o tecido com o 

trabalho de 90 homens, deveria ainda assim importá-lo de um país onde fosse necessário o 

emprego de 100 homens, porque lhe seria mais vantajoso aplicar seu capital na produção de vinho, 

pelo qual poderia obter mais tecido da Inglaterra do que se desviasse recursos do cultivo da uva 

para a manufatura de panos (RICARDO, 1984, p. 323).  

 

Por outro lado, mesmo que o país for menos eficiente na produção de bens que os outros 

países, ele pode se beneficiar do comércio internacional se procurar produzir e exportar 

aqueles bens para os quais apresente menores custos relativos, ou seja, se buscar se 

especializar na produção daquele bem em que for mais eficiente, em que a produtividade da 

sua mão-de-obra for maior (RICARDO, 1984).  

 

John Stuart Mill no desenvolvimento e aperfeiçoamento das idéias de Smith e Ricardo, 

apresenta, em seu livro Principles of political economy, uma explicação que sintetiza a 

concepção clássica dos custos comparativos: 

 
Não é apenas uma diferença em custos absolutos de produção que determina o intercâmbio, mas 

diferenças em custos comparativos. Pode ser vantajoso para a Inglaterra importar ferro da Suécia 

em troca de algodão, mesmo que as minas da Inglaterra e suas manufaturas de têxteis sejam mais 

produtivas do que as da Suécia. Se tivermos uma vantagem de 50% no algodão e de apenas 25% 

no ferro e se pudermos vender nosso algodão à Suécia ao preço que ela pagaria se ela própria o 
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produzisse, conseguiríamos obter uma vantagem de 50% nos dois produtos. Mesmo assim o 

negócio seria  também vantajoso para o país estrangeiro, porque a mercadoria que ele recebeu em 

troca, embora para o exportador tenha custado menos, para ele teria custado mais se ele próprio a 

produzisse (MILL, 1983, p. 119).  

 

Segundo Mill, os benefícios do comércio internacional se traduzem não apenas na 

possibilidade dos países obterem mercadorias que não teriam condições de produzir 

internamente, a principal "[...] vantagem está no emprego mais eficiente das forças produtivas 

do mundo" (MILL, 1983, p. 121).  

 

Embora a doutrina ricardiana tenha "[...]se tornado referência de todo o desenvolvimento do 

comércio internacional, e influenciado, mesmo, algumas das mais importantes linhas de 

pensamento sobre o comportamento estratégico da empresa, como em Porter [...]" 

(BARRETTO, 1998, p. 15),  e se constitua numa "[...] ferramenta extremamente útil para 

pensar nas razões da ocorrência do comércio e sobre os efeitos do comércio internacional 

sobre o bem-estar nacional" (KRUGMAN e OBSTFELD, 2001, p. 34), diversas críticas foram 

levantadas contra ela. As principais, segundo Krugman e Obstfeld (2001), seriam as 

seguintes:  

a) o modelo prevê um grau extremo de especialização que não ocorre no mundo real; 

b) sugere que o comércio exterior não afetaria a distribuição da renda e que todos os países e 

todos os indivíduos ganhariam com os seus resultados, quando, na prática, tal comércio 

tem efeitos substanciais  sobre a distribuição de renda nas nações nele envolvidas e os seus 

benefícios se distribuem de forma muito desigual;  

c) apresenta a mão-de-obra como único fator de produção e as diferenças na sua 

produtividade como a fonte das vantagens comparativas, deixando de analisar um aspecto 

importante do sistema comercial ao não considerar as diferentes disponibilidades de 

recursos entre os  países como uma das causas do comércio internacional; 

d) a suposição de que os custos de oportunidade permanecem constantes, que conflita com o 

princípio econômico dos custos sociais crescentes e com a lei dos rendimentos 

decrescentes; 

e) finalmente, o modelo "[...] ignora o possível papel das economias de escala como uma das 

causas do comércio, o que torna impossível explicar os grandes fluxos comerciais entre 

nações aparentemente similares [...]"(KRUGMAN e OBSTFELD, 2001, p. 34). 
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1.1.2 A abordagem de Heckscher-Ohlin 

 

Diferentemente da teoria clássica que considera o trabalho o único fator de produção, cuja 

produtividade determinaria o comércio internacional, a teoria neo-clássica, desenvolvida na 

década de 1930 por dois economistas suecos, Eli Heckscher e Bertil Ohlin, enfatiza que "[...] 

o comércio internacional é conduzido basicamente por diferenças entre os recursos dos 

países". (KRUGMAN e OBSTFELD, 2001, p. 69).    

 

Segundo esta teoria, também chamada de "teoria das proporções dos fatores", por  enfatizar 

"[...] o mecanismo entre as proporções nas quais fatores diferentes de produção estão 

disponíveis em países diferentes, e em que proporção seriam utilizados para produzir bens 

diferentes [...]"(KRUGMAN e OBSTFELD, 2001, p. 69), cada país irá se especializar na 

produção e exportação dos produtos nos quais utilizar, de forma mais intensiva, os fatores de 

produção mais abundantes internamente (ROCHA e CHRISTENSEN, 1988; KRUGMAN e 

OBSTFELD, 2001) e procurará importar aqueles bens cuja produção demandar fatores de 

produção relativamente escassos (BARRETTO, 1998; SALVATORE, 2001). 

 

Segundo Krugman e Obstfeld (2001), a idéia constante da teoria de Heckscher-Ohlin, de que 

uma das implicações de longo prazo deste padrão internacional de trocas seria a equalização 

mundial dos custos dos fatores de produção, não ocorre na prática. Essa equalização tenderia 

a ocorrer porque as especializações acabariam por elevar os custos dos fatores de produção 

abundantes no país (e por isso mais utilizados), aproximando-os dos custos prevalecentes nos 

países com os quais mantêm relações de troca. "Na realidade, a completa equalização dos 

preços dos fatores não é observada por causa de grandes diferenças entre os recursos, 

barreiras comerciais e diferenças internacionais de tecnologia". (KRUGMAN e OBSTFELD, 

2001, p. 89). 

 

Para Krugman e Obstfeld (2001), coube a Leontieff, através de um estudo publicado em 1953,  

(conhecido como "Paradoxo de Leontieff"), a principal crítica à teoria da proporcionalidade 

dos fatores, ao demonstrar que, ao contrário do esperado, as importações daquele país eram 

mais intensivas em capital do que as suas exportações.  
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Apesar da ampla aceitação do modelo de Heckscher-Ohlin, ele tem tido menos sucesso do 

que o esperado na explicação dos padrões atuais do comércio internacional, sendo mais 

importante para o entendimento dos efeitos daquele comércio, em especial suas 

conseqüências na distribuição da renda (KRUGMAN e OBSTFELD, 2001).  

 

 

1.1.3 A revisão dos pressupostos clássicos 

 

Na década de 60 surgiram novas e promissoras correntes teóricas "[...] que sugeriram um 

papel para o mercado interno do país na explicação do sucesso comercial." (PORTER, 1989, 

p.19).  Estas teorias procuraram rever os fatores determinantes das trocas externas e abriram 

caminho para os desenvolvimentos recentes centrados em atributos construídos. 
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Figura 1 - A abordagem de Linder do comércio internacional 
Fonte: Rossetti (2000, p. 872). 

 
A primeira destas correntes está expressa em trabalhos como o de Linder (1979), An  essay on 

trade and transformation (Ensaio sobre comércio e transformação), em que o autor demonstra 

que o “[...] comércio internacional não é realmente mais que uma extensão através das 

fronteiras nacionais da rede de atividade econômica do próprio país [...]” (LINDER, 1979, p. 

66) e decorre dos esforços empresariais para estender os padrões da procura interna para 

outros países. Os fluxos de comércio internacional seriam derivados então, de iniciativas 

empresariais bem sucedidas no país, com o mercado interno tornando-se insuficiente para a 
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ação de tais empreendedores, que passam a exportar ao perceberem "[...] as oportunidades de 

lucro oferecidas na produção para outros países." (LINDER, 1979, p. 66). Na concepção de 

Linder o fato do comércio internacional ser decorrente da saturação dos mercados domésticos, 

pode ser a base para o surgimento, nos países importadores, de iniciativas empresariais 

substitutivas das importações, como se pode verificar pela Figura 01. 

 
Outra abordagem teórica da mesma época (década de 60), desenvolvida por Vernon (1966), 

procurou estabelecer relações entre os fluxos de comércio e os investimentos no exterior à 

teoria do ciclo de vida dos produtos. O quadro 1 sintetiza as as etapas do modelo de  ciclo de 

vida do produto segundo Vernon (ORTEGA, 1999). 

 
Quadro 1 - Etapas do modelo de ciclo de vida do produto de Vernon 

Etapa do ciclo 
de vida 

Etapa da 
Internacionalização 

Descrição 

1. Introdução 1.  Orientação para o  
país de origem 

• O produto é fabricado e comercializado no país em que foi 
desenvolvido; 

• O objetivo de alcançar economias de escala pode justificar a 
sua exportação para outros países industrializados 

2. Crescimento 2.   Orientação para os 
principais países 
industrializados 

• Aumenta a atividade exportadora e são realizados 
investimentos em plantas de fabricação em países com 
demanda em expansão. 

3. Maturação 3. Relocalização do 
investimento 
direto 

• Os principais mercados do produto se encontram saturados e o 
produto está padronizado; 

• A fabricação se desloca para países com mão-de-obra mais 
barata. 

4. Declínio 4.  Abandono do país 
de origem 

• A demanda pelo produto no país de origem é quase inexistente 

• A fabricação abandona o país de origem. 

Fonte: Ortega (1999, p. 39) 

 

Por essa abordagem, os países desenvolvidos conseguem desenvolver novos produtos e 

vendê-los tanto no mercado interno como no mercado externo (FREITAS, 2004). Mas as 

exportações somente manter-se-iam firmes nas fases de introdução e maturação do produto 

(VERNON, 1979) que passaria, depois de um certo tempo, por um processo de padronização, 

com a produção do bem se deslocando para os países menos desenvolvidos, que passariam 

então a exportá-los (FREITAS, 2004; PORTER, 1989).  
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1.1.4 Determinantes da vantagem nacional: o “diamante” de Porter (1989) 

 

Segundo Porter (1989, p. 87), a base para o sucesso internacional de uma determinada 

indústria de um país, está centrada em quatro atributos que "[...] modelam o ambiente no qual 

as empresas competem e promovem (ou impedem) a criação de vantagem competitiva." Estes 

atributos podem ser visualizados na Figura 02, que mostra o “diamante” do país, expressão 

utilizada pelo autor para designar os fatores determinantes da vantagem competitiva nacional. 
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menos importante do que o ritmo em que eles são criados, aperfeiçoados e se tornam mais 

especializados para certas indústrias.” (PORTER, 1989, fls. 90). Destaca ainda que 

desvantagens na dotação de fatores poderiam se transformar em vantagens, na medida em que 

fossem capazes de influenciar a estratégia e a capacidade de inovação das empresas 

 

O segundo determinante competitivo de um país é a existência de uma demanda interna 

exigente e sofisticada, capaz de antecipar as tendências internacionais e de pressionar as 

empresas locais a altos níveis de atendimento no tocante à qualidade e às características dos 

produtos e serviços. Em decorrência das exigências desses compradores, as empresas locais 

são impelidas a melhorar seus produtos e a inovar mais rapidamente do que as concorrentes 

estrangeiras, criando e ampliando, dessa forma, suas vantagens competitivas (PORTER, 

1989). 

O tamanho do mercado interno pode ser tanto uma vantagem, como uma desvantagem para a 

empresa, dependendo do tipo da indústria e de como a empresa reage a ele. Um mercado 

interno de grandes proporções pode ser uma vantagem competitiva se estimular 

investimentos, proporcionar economias de escala e dinamismo na indústria. Por outro lado, 

um grande mercado pode oferecer oportunidades tão amplas que as empresas não se sintam 

estimuladas a exportar, enfraquecendo assim o seu dinamismo e tornando-se, portanto, uma 

desvantagem (PORTER, 1989). 

 

O terceiro determinante da vantagem competitiva nacional é a presença, no país, de indústrias 

fornecedoras de componentes, insumos, máquinas ou indústrias correlatas, que sejam 

competitivas internacionalmente. As ligações entre as cadeias de valores das empresas e seus 

fornecedores possibilita a criação de vantagens competitivas ao permitirem o "[...] acesso 

eficiente, precoce, rápido e, por vezes, preferencial à maioria dos insumos economicamente 

rentáveis." (PORTER, 1989, p. 121). O benefício mais importante, da proximidade como os 

fornecedores, talvez esteja no processo de inovação e aperfeiçoamento, possibilitado pela 

troca de informações, pela solução conjunta de problemas, pelo intercâmbio de pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos. Indústrias correlatas podem gerar vantagens 

competitivas na medida em que, ao competir, criem condições de coordenação ou de 

participação conjunta em atividades na cadeia de valor, no desenvolvimento de tecnologias, 

na distribuição, na comercialização ou na assistência técnica (PORTER, 1989). 
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O quarto e último determinante da vantagem competitiva nacional é o contexto interno em 

que as empresas atuam, bem como a natureza da rivalidade doméstica. Ressalta que nenhum 

sistema administrativo é universalmente adequado e que, embora nenhum país exiba 

uniformidade em todas as empresas, eles apresentam diferentes tendências que são seguidas 

pela maioria delas. Assim os países teriam possibilidade de sucesso nos setores onde as 

práticas administrativas e de organização preferidas pelo ambiente nacional são bem 

adequadas às fontes de vantagem competitiva daquela indústria. Por outro lado, a rivalidade 

interna cria pressões sobre as empresas para reduzir custos, melhorar a qualidade dos bens e 

serviços e criar novos produtos e processos. Essa competição interna estimula a inovação e o 

desenvolvimento de novas tecnologias que podem levar a uma vantagem nacional mais 

sustentável (PORTER, 1989). 

 

O "diamante" de Porter é um sistema em que o efeito de cada determinante depende do estado 

dos demais. A vantagem competitiva baseada em apenas um ou dois atributos pode ser 

possível em indústrias que envolvam pouco conhecimento tecnológico, mas para obter e 

manter o sucesso em indústrias de alta tecnologia, que constituem a espinha dorsal das 

economias mais desenvolvidas, são necessárias vantagens em todo o "diamante" (PORTER, 

1989).  

   

 

1.2 Teorias sobre o processo de internacionalização 

 

Pesquisa da Fundação Dom Cabral (2002), destacou, entre outras conclusões, que as 

empresas brasileiras têm adotado uma abordagem gradualista em sua estratégia de 

internacionalização. Investem inicialmente em soluções que apresentem menor risco e que 

exigem menor investimento de recursos, como a exportação direta ou por intermédio de 

terceiros. Na medida em que adquirem conhecimento nos mercados externos, passam a 

estágios que exigem maior comprometimento de recursos e maior risco, como a instalação de 

escritórios de comercialização, a formatação de alianças estratégicas com empresas 

estrangeiras e a instalação de subsidiárias ou unidades de produção próprias. Esta pesquisa 

será detalhada mais adiante. 
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Este comportamento identificado pela pesquisa é compatível com boa parte dos modelos 

abordados a seguir, que tratam das estratégias de entrada no mercado externo e defendem a 

idéia de que a internacionalização da empresa ocorre de forma gradual, por meio de uma série 

de etapas.  

 

Esse enfoque da internacionalização como um processo seqüencial abrange diversos modelos 

que embora apresentem concepções diferentes, partem de uma premissa básica comum: as 

empresas, no desenvolvimento de suas atividades internacionais, evoluem de forma 

incremental e consistente, através de uma aprendizagem organizacional contínua. 

 

Estes modelos, denominados de comportamentalistas, destacam que, além do econômico, 

existem outros fatores, como o ambiente externo, as características da organização e as 

atitudes psicológicas de seus dirigentes, que influem nas decisões das firmas em relação à 

internacionalização de suas atividades (IGLÉSIAS E VEIGA, 2001).  

 

Hemais e Hilal (2002) ressaltam que estes modelos foram influenciados por autores como 

Edith Penrose, Richard Cyert, James March e Yair Aharoni, que deslocaram a análise do 

processo de internacionalização da firma, de uma abordagem puramente econômica para uma 

visão mais organizacional, elegendo a própria empresa como unidade de análise. Até meados 

do século XX poucos estudiosos se preocupavam com os fatores internos das empresas, 

analisando, em relação ao comércio internacional, apenas os aspectos macroeconômicos 

(HEMAIS e HILAL, 2002).  Essa realidade foi modificada a partir dos trabalhos daqueles 

autores, "[...]que estabelecem os fundamentos da teoria da firma como campo independente 

de estudos." (HEMAIS e HILAL, 2002, p. 17). 

 

 

1.2.1 O modelo de Uppsala (U-Model) 

 

De todos os modelos que compartilham o caráter comportamentalista e seqüencial da 

internacionalização, um dos mais importantes, discutido e com maior influência no campo dos 

negócios é o desenvolvido pela Escola Escandinava (IGLÉSIAS E VEIGA, 2001). O modelo 

tem suas raízes em dois trabalhos publicados na segunda metade da década de 1970, 

desenvolvidos por pesquisadores da Universidade de Uppsala, que  deram origem ao que se 
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convencionou denominar de “modelo de Uppsala” (U-Model), base de quase todos os estudos 

posteriores da escola nórdica( ANDERSEN, 1993). 

 

O trabalho pioneiro, de autoria de Johanson e Wiedersheim-Paul (1975), analisou o processo 

de internacionalização de quatro empresas industriais suecas com grande atividade no 

mercado externo - Sandvik, Atlas-Copto, Facit e Volvo – constatando a existência de 

características comuns entre elas e um padrão linear no desenvolvimento das suas operações 

internacionais. A pesquisa permitiu identificar como se desenvolveu o processo de ingresso 

daquelas empresas em um país estrangeiro concreto e explicar as pautas seguidas em 

sucessivas entradas em outros mercados. 

 

A teoria das “fases de desenvolvimento” estabelece que a empresa passa por quatro diferentes 

estágios no processo de penetração em um mercado estrangeiro, constituindo o que os autores 

denominam de “cadeia de estabelecimento” (JOHANSON E WIEDERSHEIM-PAUL, 1975): 

• Estagio 1 – Exportações esporádicas não regulares; 

• Estagio 2 – Exportações por intermédio de representantes independentes; 

• Estagio 3 – Implantação de filial comercial no pais estrangeiro; e 

• Estagio 4 – Implantação de unidade produtiva no pais estrangeiro. 

 

A evolução da empresa nos diversos estágios, que os autores denominaram de "canal de 

estabelecimento" (Johanson e Wiedersheim-Paul, 1975), implica em um comprometimento 

sucessivamente maior de recursos no mercado alvo. Na primeira fase não existe praticamente 

nenhum comprometimento de recursos e faltam informações regulares sobre aquele mercado. 

Na segunda fase a empresa possui um canal para o mercado que provê informações bastante 

regulares sobre os fatores que influenciam as vendas e assumem um certo compromisso com 

o mercado. Na terceira fase a empresa controla o canal de informação tendo possibilidade de 

dirigir o tipo e a quantidade de informação que flui do mercado e adquire experiência direta 

dos fatores que influenciam os recursos. A quarta fase significa um comprometimento de 

recursos ainda maior (JOHANSON E WIEDERSHEIM-PAUL, 1975). 

 

Esse padrão de comportamento é decorrente de um processo de decisão racional das empresas 

que buscam reduzir o risco da atuação em mercados internacionais e ao mesmo tempo, 

preservar o status quo existente na empresa (DOMINGUINHOS, 2001). Assim, o montante 
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dos recursos que a empresa irá investir no mercado-alvo depende do grau de conhecimento 

que ela possuí desse mercado. Quanto maior o conhecimento maior o volume de recursos que 

a empresa estará propensa a investir (ANDERSEN, 1993).   

 

A base deste processo se situa na teoria comportamental que  mostra que as empresas iniciam 

tarde o seu processo de internacionalização e o desenvolvem de forma gradual, em ligação 

estreita com a aquisição de conhecimento e experiência nos mercados externos (JOHANSON 

E VAHLNE, 1977). A inexistência ou a reduzida experiência internacional torna as empresas 

mais vulneráveis e avessas ao risco, necessitando, em muitos casos, de estímulos externos 

para dar inicio ao processo. 
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entre a empresa e o mercado-alvo (diferenças lingüísticas, culturais, políticas, educacionais ou 

de desenvolvimento industrial) Esta variável adquire especial importância na decisão sobre 

qual mercado estrangeiro penetrar nas primeiras fases do processo de internacionalização. 

Motivadas pela aversão ao risco e pela inexperiência internacional, as empresas tendem a 

iniciar as suas atividades por paises psicologicamente mais próximos para, gradualmente, à 

medida que adquirem experiência internacional, passarem a atuar em paises mais distantes 

(JOHANSON E VAHLNE, 1977; 1990).   

 

Segundo os autores embora a distância psíquica possa ser normalmente correlacionada à 

distância geográfica, isso não corresponde, necessariamente, à realidade. Alguns países da 

comunidade britânica são geograficamente distantes, como, por exemplo a Inglaterra e a 

Austrália, mas, por razões diferentes eles estão próximos em termos de distância psíquica. Os 

Estados Unidos e Cuba, por outro lado, estão geograficamente próximos um do outro, mas, 

por razões políticas, bastante afastados, com relação à distância psíquica (JOHANSON E 

WIEDERSHEIM-PAUL, 1975). 

 

Quando as empresas atuam em mercados externos, têm a necessidade de conhecer os assuntos 

ligados a legislação, à economia, aos procedimentos burocráticos e aos canais de distribuição, 

entre outros, além de conseguirem interagir com as pessoas de culturas diferentes, o que 

contribui para aumentar a incerteza. Torna-se natural, então, que as empresas iniciem as 

operações em paises com uma distância psicológica reduzida e, posteriormente, alarguem as 

suas operações para paises mais distantes (HEMAIS e HILAL, 2002). 

 

As diferenças ou distâncias psicológicas, que geram incertezas quanto aos resultados das 

transações, só podem ser diminuídas pelo conhecimento da outra cultura, processo que ocorre 

pela experiência no próprio mercado (IGLÉSIAS E VEIGA, 2001). Segundo os autores, à 

medida em que amplia o conhecimento do mercado e reduz a incerteza inicial, a empresa irá 

aumentando, de forma gradual, o comprometimento de recursos neste mercado. 

 

Johanson e Vahlne (1990) admitem a possibilidade de ocorrerem exceções ao processo linear 

e seqüencial de ingresso no mercado externo. Segundo os autores, existem casos em que as 

empresas possuindo recursos suficientes podem dar saltos maiores, adquirindo, por exemplo, 

empresas instaladas no mercado alvo. Também, quando as condições dos mercados são 
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estáveis e homogêneas, o conhecimento relevante pode ser obtido de outras formas que não a 

experiência, como, por exemplo, através da contratação de recursos humanos especializados. 

Por último, pode ocorrer que as empresas por possuírem uma larga experiência em mercados 

com condições semelhantes, podem generalizá-la para um mercado especifico. 

 

Com a evolução dos negócios, surgiram novas formas de inserção no mercado internacional, 

que, ainda dentro da visão evolutiva de Johanson e Vahlne (1990), permitem o 

estabelecimento de novas etapas no processo de internacionalização. 

 

Alguns autores estabelecem como formas de penetração em um mercado internacional: a 

exportação, o licenciamento, o franchising, o contrato de produção, as joint venture e a 

implantação de subsidiárias (KOTLER E ARMSTRONG, 1998; KOTABE E HELSEN, 

2000). 

 

As exportações, segundo aqueles autores, podem ser diretas e indiretas. A exportação direta é 

realizada pela própria empresa, que vende seus produtos por meio de um intermediário 

sediado no mercado externo. Na exportação indireta, a empresa se utiliza de intermediário 

estabelecido em seu próprio país, que pode ser uma empresa de administração de exportação, 

uma trading ou, simplesmente, um corretor. 

 

Na estratégia de licenciamento, a empresa licenciadora oferece alguns ativos a uma empresa 

estrangeira licenciada, recebendo, em contrapartida, royalties pela sua utilização. Trata-se, 

segundo os autores, de uma das formas mais rentáveis de penetração em mercados 

estrangeiros, uma vez que não exige muitos recursos das empresas (que o torna viável mesmo 

para as pequenas empresas) e permite contornar as barreiras à importação. 

 

Ainda segundo Kotabe e Helsen (2000, p. 254)  a franquia é uma transação semelhante ao 

licenciamento: trata-se de um acordo comercial em que o franqueador permite ao franqueado 

"o direito de uso do conceito do negócio e a marca registrada do produto/serviço em troca do 

pagamento de royalties".  Os benefícios da franquia são a possibilidade de expansão, para o 

exterior, de uma fórmula de negócio de sucesso no mercado interno, com um investimento 

mínimo.   
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O contrato de produção é a forma de penetração na qual a empresa negocia com um fabricante 

local a industrialização de partes e peças ou de um produto inteiro. A redução de custos é o 

principal benefício deste mecanismo, podendo ser atingida através da utilização de processos 

de produção de mão-de-obra intensiva, viáveis em países com baixos padrões salariais. 

 

Através de joint venture a empresa estrangeira concorda em compartilhar capital e outros 

recursos com sócios locais, empresas e/ou autoridades, com a finalidade de estabelecer uma 

nova entidade no mercado alvo. Os principais benefícios desta modalidade de estratégia de 

penetração em mercados internacionais são: o potencial de retorno do capital investido e o 

maior controle sobre as operações do que as formas anteriormente citadas. 

 

Quando as empresas pretendem realizar sua internacionalização com controle total do 

negócio, estabelecem subsidiárias da matriz no mercado desejado. Entre os benefícios que 

este tipo de estratégia contempla estão: a rapidez com que podem ser abertas na maioria dos 

mercados, as altas taxas de retorno, e a administração e o controle dos processos, tarefas e 

decisões em marketing, produção e suprimento.  

 

Na mesma linha, Drouvot (2001b) mostra que o processo de internacionalização das 

empresas, denominado por ele de multinacionalização ou mundialização, desenvolve-se 

através de quatro etapas:  

• Etapa 1: exportação através de intermediários ou representantes comerciais; 

• Etapa 2: venda internacional e instalação de uma filial comercial; 

• Etapa 3: produção internacional (oficinas de montagem e filiais industriais); 

• Etapa 4: multinacionalização e formatação de alianças e joint ventures. 

 

Segundo o autor, as empresas podem realizar o seu processo de internacionalização de três 

formas distintas: venda fechada, investimento direto ou concessão por tempo limitado.  

 

O modo de difusão da empresa, através da venda fechada, ocorre através da exportação direta, 

da exportação negociada ou da exportação indireta. A venda direta do produto pode ser 

realizada através de sucursal de venda, filial de venda, agente ou distribuidor. A exportação 

negociada é realizada, normalmente, por agrupamento de exportadores. A exportação indireta 
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é realizada por intermédio de empresas de comércio exterior ou de importadores do país 

comprador. Em todos estes casos, o tipo de relação é o de fornecedor ao cliente. 

 

A modalidade de investimento direto é realizada através da abertura de filiais de distribuição 

ou de produção e o tipo de relação é de matriz para filial. 

 

A concessão por tempo limitado é caracterizada por operações de leasing, licença de marca, 

franchising, joint-venture ou contrato de cooperação industrial e, neste caso, o tipo de relação 

é de parceiro para parceiro. 

 

 

1.2.2 O Modelo de Inovação  

 

Segundo Andersen (1993, p. 212), paralelamente ao modelo desenvolvido pela Escola 

Escandinava, e seguindo também o enfoque seqüencial, surge outra corrente de autores - 

Bilkey e Tesar (1977), Cavusgil (1980), Reid (1981) e Czinkota (1982) - cujos trabalhos dão 

origem ao chamado “Modelo I”, por enfocarem o processo de internacionalização da empresa 

sob a perspectiva de uma inovação. Este está integrado por um conjunto de modelos que têm 

em comum, por um lado, a defesa do caráter seqüencial do referido processo e, por outro, a 

utilização de distintos níveis de comprometimento com a atividade exportadora, por parte  da 

empresa, como variável definidora das distintas etapas de expansão internacional da mesma. 

 

Em seu desenvolvimento teórico Bilkey e Tesar (1977) limitaram-se a explicar o 

comportamento exportador da firma, que ocorreria de acordo com as seguintes etapas: 

• primeiro estágio: a empresa não tem interesse em exportar, nem aceitaria um pedido 

espontâneo vindo do exterior; 

• segundo estágio: a empresa aceitaria pedidos espontâneos, mas não exploraria a 

viabilidade de exportar; 

• terceiro estágio: a empresa explora ativamente a viabilidade de exportar; 

• quarto estágio: a firma exporta, experimentalmente, para país psicologicamente 

próximo; 

• quinto estágio: a empresa utiliza sua experiência na exportação para aquele país para 

otimizar suas exportações, relativamente a taxas de câmbio, tarifas, etc.; 
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• sexto estágio: a administração passa a explorar a viabilidade de exportar para países 

psicologicamente mais distantes. 

 

As outras duas proposições do modelo, segundo Barretto (1998, p. 24), “são que os 

determinantes do comportamento da firma são empiricamente verificáveis e que estes 

determinantes diferem de um estágio para o outro.” 

 

O modelo de Cavusgil (1980, apud Andersen, 1993) apresenta semelhanças com o de 

Johanson e Vahlne (1977), sendo concebido como um processo de internacionalização 

gradual e incremental, no qual cada estágio representaria um comprometimento de recursos 

sucessivamente maior, como decorrência das incertezas, dos custos de informação e da falta 

de conhecimento das atividades de marketing no exterior. São cinco os estágios propostos: 

pré-envolvimento; envolvimento passivo (resposta a pedidos inesperados); envolvimento 

experimental limitado; envolvimento ativo; e comprometimento (ROCHA e CHRISTENSEN, 

1988).  

 

Segundo os mesmo autores, o reconhecimento das oportunidades no mercado externo é 

considerado baixo no primeiro estágio, esporádico no segundo, moderado no terceiro, alto no 

quarto e intenso no quinto e último estágio. A natureza do processo de busca por essas 

oportunidades seria limitado e seletivo nos dois primeiros estágios, moderado no terceiro e 

intensivo nos dois últimos. O processo dominante de tomada de decisão se apresentaria como 

desestruturado e incremental nos dois primeiros estágios e formal e estruturado nos outros 

três. As habilidades decisórias tipicamente utilizadas seriam: passivas no primeiro estágio; 

reativas no segundo; intuitivas e orientadas para a solução de problemas no terceiro; ativas e 

empresariais, no quarto; e altamente sistematizadas e informadas no quinto (ROCHA e 

CHRISTENSEN, 1988). 

 

Em relação ao modelo de Johanson e Vahlne, o proposto por Cavusgil apresenta como 

diferença o fato de analisar o início da atividade exportadora sob a perspectiva de uma 

inovação, sugerindo o entendimento de que o processo pelo qual uma empresa decide 

ingressar no mercado externo teria características semelhantes à adoção de outros tipos de 

inovação (BARRETTO, 1998; IGLÉSIAS E VEIGA, 2001). 
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Os cinco estágios de desenvolvimento das atividades de internacionalização apresentados 

inicialmente por Cavusgil foram reduzidos, posteriormente, a quatro (ANDERSEN, 1993): 

• estágio de marketing doméstico: a atenção da empresa está voltada apenas para o 

atendimento ao mercado interno; 

• estágio pré-exportador: a empresa buscaria obter informações sobre o mercado 

externo e exploraria a viabilidade do marketing internacional; 

• estágio de envolvimento experimental: a empresa inicia, de forma limitada, a atividade 

exportadora, envolvendo cerca de 10% de sua produção para alcançar um ou dois 

mercados; 

• estágio de envolvimento ativo e comprometido com o marketing internacional: a firma 

passa a explorar e expandir, sistematicamente, a atividade de marketing internacional, 

exportando para novos mercados e em maiores volumes, tendo que decidir, 

freqüentemente quanto à alocação de recursos no mercado interno ou internacional. 

 

O autor defende que, caso a empresa seja bem sucedida em sua atividade exportadora, poderia 

continuar o seu processo de internacionalização através de outras formas de envolvimento. 

Tal constatação segue a teoria de Johanson e Vahlne (1977, 1990), "quando explicitaram que 

a evolução da empresa no marketing internacional poderia se dar através da formação de joint 

ventures, licenciamento, abertura de escritórios ou até mesmo instalação de produções fabris 

no exterior" (BARRETTO, 1998: fls. 32). 

 

Reid (1981) elaborou o seu modelo a partir do papel do administrador da empresa na entrada 

e expansão das firmas no mercado internacional, com foco especial nas empresas de pequeno 

porte. Nestas empresas, a interação das características pessoais daquele indivíduo, com as da 

firma, determinaria o comportamento exportador da empresa, sugerindo, ainda, que esta 

atuação poderia ser melhor compreendida e analisada sob a perspectiva de adoção de um tipo 

de inovação. Seu modelo estabelece, a exemplo dos anteriores, alguns estágios no processo de 

internacionalização: estágio de reconhecimento da exportação como alternativa; estágio de 

intenção de exportar; estágio de experimentação; estágio de avaliação; e estágio de adoção. A 

novidade apresentada neste modelo, em relação aos anteriores, é a análise das características 

pessoais dos executivos e a sua interação com as características da firma, mostrando que o 

comprometimento com o mercado externo seria decorrência da experiência internacional, da 

motivação e das expectativas do executivo maior da empresa.  
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Czinkota (1985, apud Barretto, 1998) tomou por base para a elaboração do seu modelo, a 

classificação de Bilkey e Tesar (1977), acrescentando dois estágios: o exportador 

desapontado; e o exportador temporariamente declinante. No primeiro caso, como o próprio 

nome sugere, trata-se de empresa que exportou no passado, mas cuja atividade exportadora 

esteja suspensa ou em baixa. No segundo, a firma se apresenta momentaneamente com baixo 

nível de atividade exportadora, mas planeja aumentar novamente as suas exportações. 

 

 

1.2.3 As Networks no processo de internacionalização 

  

A questão das redes de relacionamentos (networks) pode ser considerada uma evolução 

natural do modelo da Escola de Upsala, que passou a ser conhecida como Escola Nórdica de 

Negócios Internacionais. Seus seguidores "têm desempenhado um papel central no 

desenvolvimento da perspectiva das networks industriais, focalizando os relacionamentos 

existente entre firmas e mercados industriais." (HEMAL E HILAIS, 2002, pag. 30). 

 

 Segundo Barretto (1998, P. 52), "uma network é formada por relações comerciais duradouras 

desenvolvidas e mantidas através de interações entre diferentes empresas atuantes em 

mercados industriais - por exemplo clientes, clientes de clientes, fornecedores, distribuidores, 

agentes, concorrentes - que constroem, assim, uma base de conhecimento e confiança 

recíprocos."  

 

Johanson e Vahlne (1990) reconhecem a necessidade de que o seu modelo inicial deve ser 

enriquecido com a contribuição fornecida pela teoria das redes, considerando as relações 

existentes entre a empresa e outros atores no mercado (DOMINGUINHOS, 2001). Observam 

que inserção do conceito de redes de relacionamentos em seu modelo implicaria em que os 

seus fundamentos passassem a ser vistos por uma ótica sistêmica e não individual. Assim as 

empresas poderiam utilizar não apenas os relacionamentos de negócios, mas também os 

pessoais, como forma de entrada em outras networks (JOHANSON E VAHLNE, 1990). 

 

Hemal e Hilais (2002) observam que a teoria das networks não busca explicações nos fatos 

econômicos para o processo de internacionalização das empresas, mas sim nos laços 
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cognitivos e sociais formados entre os atores que mantêm relacionamentos de negócios. 

Ressaltam, no entanto, que tal teoria foi desenvolvida com o intuito de entender o 

funcionamento do mercado em geral e possui baixo poder preditivo. 

 

 

1.2.4 As críticas aos modelos sobre o comportamento exportador 

 

A teoria comportamentalista de inserção no mercado internacional, mesmo tendo sido 

respaldada por diversas pesquisas, é objeto de críticas por parte de alguns estudiosos do 

processo de internacionalização.  

 

Uma das principais críticas ao modelo é a sua visão determinista, ao não reconhecer que a 

firma pode permanecer em um determinado estágio e não evoluir, bem como adotar uma 

estratégia diferente quanto aos modos de entrada e expansão no mercado internacional 

(ANDERSEN, 1993). São feitas críticas, também, à consistência teórica desses modelos, por 

considerá-los conceitual e metodologicamente insuficientes, incapazes de explicar por que o 

processo ocorre (ou não) e de predizer a passagem de um estágio de internacionalização para 

o seguinte (ANDERSEN, 1993). 

   

Johanson e Vahlne (1990) contestaram algumas das críticas, alegando que, embora os 

argumentos utilizados pelos críticos pudessem ser plausíveis, não deveriam se dirigidos ao 

processo em si, mas ao fato do modelo explicar apenas parcialmente as formas e processos 

através dos quais uma empresa se internacionalizaria. 

 

Foi observado, também, que o modelo só seria relevante para a compreensão das fases iniciais 

da internacionalização, quando a firma ainda se ressentisse da falta de informações sobre o 

novo mercado (FORSGREN, 1989, apud BARRETTO, 1998). Johanson e Vahlne (1990) 

concordam com essa ressalva, argumentando que essa visão é consistente com o fato de que a 

maioria do apoio empírico à sua teoria veio de estudos das fases iniciais da 

internacionalização. 

 

Outras críticas ao enfoque seqüencial, mais especificamente ao modelo da Escola Nórdica, 

trazem subjacente a idéia de que, mesmo que este modelo possa ter sido útil na década de 
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setenta, não conseguiria explicar o processo de internacionalização na atualidade, uma vez 

que os padrões competitivos e o comportamento de empresários e consumidores evoluíram de 

forma muito significativa (ORTEGA, 1999). Nordstron (1990, apud Johanson e Vahlne, 

1990) observou que as mudanças ambientais tornaram o mundo muito mais homogêneo e que, 

conseqüentemente, a distância psíquica diminuiu, facilitando o acesso de novos entrantes nos 

mercados internacionais.   

 

 Ortega (1999) observa que o modelo da Escola Nórdica é muito criticado por basear-se 

exclusivamente na internacionalização da atividade comercial, quando existem outros fatores 

que podem levar à busca de inserção no mercado internacional, como, por exemplo, a redução 

de custos de produção e a presença em um determinado mercado como resposta à ação de um 

concorrente. 

 

Outra ressalva ao modelo é que ele não levaria em consideração a interdependência entre 

diferentes mercados nacionais (BARRETTO, 1998). Em resposta os autores admitem que 

parece razoável que uma empresa seja considerada mais internacionalizada se ela tratar os 

mercados de diferentes países como interdependentes e que pode-se esperar que essa 

interdependência tenha um impacto significativo na internacionalização da empresa. 

 

 

1.2.5 As Teorias dos Custos de Transação e Internalização 

 

Uma outra abordagem, sobre o processo de internacionalização de empresas, é proporcionada 

por um conjunto de teorias que procura explicar o comportamentos das empresas com base no 

conceito de custos de transação. Os conceitos iniciais dessa teoria foram expostos por 

Williamson (apud Barretto, 1998) e partem do princípio de que as empresas poderiam se 

utilizar, basicamente, de duas formas para a organização de suas atividades: mercados, através 

da contratação externa de atividades; e hierarquias, ou seja, pela utilização de sua própria 

estrutura para conduzir estas atividades. A empresa faria opção pela alternativa que 

apresentasse um custo de transação mais favorável, considerando-se os aspectos relativos às 

variáveis ambientais (incerteza e complexidade) e comportamentais (racionalidade limitada e 

oportunismo). Tal abordagem se apresenta sob duas formas principais: a teoria da 

internalização e o chamado paradigma eclético da produção (BARRETTO, 2002). 
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 Segundo o mesmo autor, a Teoria da Internalização pode ser considerada como sendo a teoria 

dos custos de transação aplicada aos negócios internacionais. Para os teóricos deste modelo, a 

exportação pode ser considerada apenas como o ponto de partida para o investimento direto 

no exterior, que ocorreria quando os benefícios da internalização superassem os seus custos.  

 

Rugman (apud Barretto, 1998) propõe os seguintes estágios para o processo de internalização: 

primeiro, exportação; segundo, investimento direto; e terceiro, licenciamento. Por colocar em 

risco o conhecimento tecnológico ou de marketing da empresa, a opção pelo licenciamento 

somente ocorreria "apenas em avançados estágios de vida do produto, quando a proteção das 

vantagens competitivas da empresa deixasse de ser relevante." (BARRETTO, 1998, pag. 58) 

 

O paradigma eclético de produção foi desenvolvido por Dunning (1988) e se propõe a 

explicar a amplitude, a forma e o padrão da produção internacional, com base em 

imperfeições do mercado que originariam três grupos de vantagens: as vantagens específicas 

de propriedade; as vantagens locacionais; e as vantagens da internalização.  

 

As vantagens de propriedade se referem tanto à posse de direitos de propriedade ou ativos 

intangíveis (patentes, marcas, capacidades tecnológica e de organização, estrutura de recursos 

e conhecimento), como às vantagens oriundas da administração de uma rede de ativos 

localizados em diferentes países, que resultam da própria característica multinacional da 

empresa (ORTEGA, 1999; IGLÉSIAS; VEIGA, 2001).  

 

As vantagens de localização, que definiriam onde se daria a produção, tendem a refletir não 

apenas "recursos do tipo ricardiano como a distribuição espacial da dotação dos fatores, como 

também ativos derivados do ambiente cultural, legal, político e institucional."  (ORTEGA, 

1999, pag. 32).  

 

As vantagens da internalização surgem, ainda segundo o mesmo autor, pela existência de 

deficiências transacionais do mercado, que levam as empresas a diversificar e a realinhar a 

organização de suas atividades de valor, em parte para "maximizar o lucro líquido dos custos 

de transação menores derivados da direção comum, e em parte para assegurar-se da obtenção 

do máximo rendimento econômico das vantagens de propriedade que possuem." (ORTEGA, 
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1999, pág. 32). Constituem vantagens de localização, entre outros, os seguintes fatores:  a 

disponibilidade de recursos naturais e humanos (custo e qualidade dos recursos); 

conhecimento                                    tecnológico; infra-estrutura; tamanho do mercado; 

estabilidade política e econômica; regime cambial; e política econômica governamental 

(IGLÉSIAS; VEIGA, 2001).    

 

Assim, o paradigma eclético da produção internacional teria por base a combinação dessas 

três ordens de fatores: as vantagens específicas de propriedade das firmas relativas à produção 

no exterior; a atratividade da localização da produção no exterior; e a propensão a internalizar 

mercados (BARRETTO, 2002). 

 

O mesmo autor ressalta que, segundo seus críticos, as teorias da internalização da firma, sob o 

enfoque dos custos de transação, "são mais úteis para o entendimento da questão das decisões 

de abertura de subsidiárias no exterior por empresas multinacionais do que para a 

compreensão do fenômeno de internacionalização de empresas." (BARRETTO, 2002, pág. 

41). 
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2 O CONTEXTO DA INDUSTRIA CALÇADISTA 

 

Neste capítulo é apresentada uma análise do contexto em que foi desenvolvida esta pesquisa, 

mostrando a questão da internacionalização das empresas brasileiras, o papel do Brasil no 

comércio internacional e uma visão geral da indústria calçadista, abrangendo o comércio 

mundial de calçados, o setor coureiro-calçadista nacional e a indústria calçadista da cidade de 

Franca.  

 

 

2.1 A inserção das empresas brasileiras no mercado externo 

 

De acordo com Porter (1986), existem muitas diferenças entre competir no mercado 

internacional e no mercado interno e devem ser consideradas no desenvolvimento de uma 

estratégia competitiva internacional. Estas diferenças estão relacionadas ao fator custo, às 

circunstâncias próprias dos mercados externos, às posições dos governos de outros países, às 

metas, aos recursos e à capacidade da empresa de supervisionar concorrentes estrangeiros.  

 

Segundo o autor, 

 
A análise estrutural em indústrias globais deve abranger a concorrência externa, um grupo mais 
amplo de entrantes potenciais, um escopo mais abrangente de possíveis substitutos e maiores 
possibilidades de as metas e as personalidades das empresas serem diferentes, bem como suas 
percepções quanto ao que é importante do ponto de vista estratégico" (PORTER, 1986, p. 259). 

 

Wright et al (2000) ressaltam que quando uma organização se expande do mercado interno 

para o externo, sua administração passa a enfrentar não apenas uma maior complexidade 

ambiental, como também as forças internacionais que atuam neste macro-ambiente: forças 

político-legais, econômicas, tecnológicas e sociais. 

 

 

2.1.1  A internacionalização das empresas nacionais 

 

Neste subitem são apresentadas duas pesquisas realizadas sobre a internacionalização das 

empresas nacionais, uma da Fundação Dom Cabral (2002) e a outra de Rocha e Cristensen 
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(2002). O primeiro trabalho relata uma pesquisa realizada em 2001, que contou com uma 

amostra de 109 empresas de um universo das mil  maiores empresas de capital nacional 

constantes do cadastro da Gazeta Mercantil. O segundo trabalho se constitui de uma revisão 

teórica de 27 dos mais relevantes estudos sobre a internacionalização das empresas 

brasileiras, realizados no período de 1978 a 1990. 

 

A pesquisa da Fundação Dom Cabral (2002) 

 

No ano de 2001, a Fundação Dom Cabral (2002) realizou uma pesquisa visando aprofundar a 

compreensão de diversas questões relativas ao processo de internacionalização das empresas 

brasileiras. Denominado de "Pesquisa Global Players - Investigação sobre Processos de 

Internacionalização de Empresas no Brasil", o estudo contou com uma amostra de 109 

empresas, de um universo composto pelo conjunto das mil maiores empresas de capital 

nacional, segundo o cadastro da Gazeta Mercantil. As empresas pesquisadas eram originárias 

das mais variadas indústrias, desde as atividades de extração de minerais, passando pela 

produção agrícola, construção civil, têxtil, metalúrgica, eletroeletrônica, até serviços de 

transporte, comunicações e financeiros, com predominância dos setores agroindustrial e de 

alimentos. A amostra era composta por 33,9% de empresas produtoras de bens finais, 21,1% 

de prestadoras de serviços e 20,2% de produtoras de bens intermediários e de capital (p. 6).  

 

Das empresas pesquisadas, 29, representando cerca de 26,6% do total da amostra, tinham uma 

atuação meramente doméstica e 73,4% já operavam no mercado internacional, sendo que 

82,2% daquelas organizações responderam que pretendem iniciar ou aumentar o seu grau de 

internacionalização. 

 

Ao relacionarem os principais motivos para a internacionalização, as grandes empresas 

brasileiras colocaram, em primeiro lugar, a busca de economia de escala, fator que foi 

pontuado, principalmente, por produtores de bens intermediários e finais. Na seqüência foram 

apontados: o desenvolvimento de competências para atuar em mercados internacionais; a 

exploração das vantagens de localização no Brasil (ex. o custo da mão-de-obra); os mercados 

internacionais serem mais atrativos do que o brasileiro; e a saturação do mercado brasileiro.  
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A pesquisa investigou, também, as percepção dos empresários no tocante às barreiras à 

internacionalização, que foram agrupadas em três grandes categorias: barreiras intra-

organizacionais, relativas à adequação das empresas para atuar no exterior; barreiras do 

ambiente competitivo brasileiro (infra-estrutura, oferta de fatores, características culturais); e 

barreiras situadas nos mercados de destino. 

 

As barreiras identificadas pelas empresas como as mais significativas encontram-se no 

ambiente competitivo brasileiro, em variáveis macroeconômicas e nas políticas 

governamentais. Numa escala de zero a seis, as mais citadas foram: a elevada carga tributária 

(4,7); a carência de linhas de financiamento e os custos financeiros elevados (4,5); a 

instabilidade das políticas de câmbio e a variação do dólar (4,4); os riscos e as instabilidades 

econômicas no país (4,0); e as deficiências da infra-estrutura (4,0). Todas essas barreiras 

foram percebidas de forma mais intensa pelos produtores de bens finais. 

 

Ainda numa escala de zero a seis, as empresas relacionaram como principais barreiras 

internas à internacionalização as seguintes: o mercado doméstico atende aos objetivos da 

empresa (3,4); a dificuldade de acesso a canais de distribuição nos mercados internacionais 

(3,1); a baixa economia de escala, o que torna os custos de produção elevados em relação aos 

concorrentes internacionais (3,0); a dificuldade em formar parcerias internacionais (3,0); e a 

ausência de experiência e conhecimentos gerenciais para se internacionalizar (2,9). 

 

As barreiras existentes em outros países foram percebidas pelas empresas como as que 

apresentam menores dificuldades para a internacionalização via exportação. Na mesma escala 

(0 a 6), foram destacadas como as mais importantes: as barreiras tarifárias (3,4); as barreiras 

burocráticas (3,2); as cotas impostas pelos outros países (2,9); e os padrões e normas técnicas 

elevados (2,7). 

 

Uma atuação estruturada e duradoura nos mercados internacionais foi colocado como o 

principal objetivo das empresas pesquisadas. Para a consecução deste objetivo, foram citadas 

como as principais ações relacionadas ao ambiente interno: o desenvolvimento de uma 

estratégia formalizada e consistente de internacionalização; o desenvolvimento de 

competências em negócios internacionais; e o monitoramento do ambiente competitivo 

internacional. No ambiente externo as ações estratégicas mais mencionadas foram: a maior 
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aproximação com fornecedores por meio de relacionamentos de longo prazo; o 

estabelecimento de parcerias internacionais; e o estabelecimento de parcerias e associações 

com empresas e instituições nacionais.  

 

De acordo com a pesquisa, pela ordem de prioridade, as formas mais freqüentes de inserção 

no mercado externo, adotadas pelas maiores empresas brasileiras são: 

• exportação direta; 

• exportação através de terceiros; 

• escritórios de comercialização próprios; 

• alianças estratégicas com empresas estrangeiras; e 

• instalação de subsidiárias ou unidades de produção próprias. 

 

Essa seqüência na ordem de ingresso no mercado internacional está de acordo com as 

pesquisas internacionais relatadas, em especial com o modelo desenvolvido pela Escola 

Nórdica,  pois começam com a alternativa da exportação, que representa um baixo risco e a 

ausência de comprometimento de recursos no investimento em ativos no exterior. Depois de 

"testar" a aceitabilidade dos seus produtos ou serviços nos mercados escolhidos e acumular 

experiência nesses mercados, as empresas passam para etapas de maior risco e 

comprometimento de recursos.   

 

Uma das conclusões da pesquisa é que as "[...] empresas com mais experiência nos mercados 

internacionais enfrentam menos barreiras e desfrutam de resultados superiores em seu 

processo de internacionalização." (FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2002, p. 20).  

 

A pesquisa de Rocha e Christensen (2002) 

 

Por que e como as empresas brasileiras exportam? A resposta a esta questão embasou o 

trabalho de Rocha e Christensen (2002), que efetuaram uma revisão teórica dos estudos sobre 

a exportação de empresas brasileiras no período de 1978 a 1990. O objetivo dos autores foi o 

de: 
[...] integrar os estudos sobre o comportamento exportador das empresas brasileiras, permitindo 

assim a comparação, não de evidências esparsas, mas de um conjunto de resultados obtidos no 

período de 1978 a 1990, quando se realizou a maior parte dos estudos sobre o tema no país." 

(ROCHA E CHRISTENSEN, 2002, p. 86).  



 41

 

Foram analisados 27 estudos que representavam, à época, segundo os autores, "[...] a quase 

totalidade da literatura relevante sobre o comportamento e desempenho de empresas 

exportadoras brasileiras." (ROCHA E CHRISTENSEN, 2002, p. 87). Os estudos foram 

agrupados em quatro categorias, para maior facilidade de análise, constituindo o que os 

autores denominaram de "modelo simplificado de desempenho exportador" (Figura 04) 

 

Uma das conclusões dos estudos é a de que o ingresso, a permanência e o crescimento das 

exportações na empresa, se encontra correlacionada com a visão de mundo, as motivações, as 

percepções e as características pessoais do executivo responsável pela atividade de comércio 

internacional. Segundo os autores, esta conclusão está em consonância com a literatura 

internacional, em especial com o trabalho de Aaby e Slater, que, "[...] em sua conhecida 

revisão da literatura internacional entre 1978 e 1988 [...]" observaram que "[...] as percepções 

dos gerentes parecem ser um dos determinantes de maior importância do sucesso na atividade 

exportadora." (ROCHA e CHRISTENSEN, 2002, p. 91). 

 

Entre os dois principais motivos para o início da internacionalização da empresa, um deles, o 

atendimento a pedidos inesperados de compradores estrangeiros (ações reativas) está em 

consonância com a literatura internacional, enquanto que o outro, o recebimento de incentivos 

governamentais, decorre dos generosos estímulos dados pelo governo, nos anos 60 e início 

dos 70, para impulsionar as exportações. O  fato de estudos mais recentes relacionarem 

motivos pró-ativos na internacionalização das empresas (como aumentar a competitividade, 

elevar a lucratividade, etc.), "parece indicar que a motivação para a exportação muda com o 

tempo." (ROCHA e CHRISTENSEN, 2002, p. 111). 

 

Outros aspectos comportamentais identificados nos estudos e que são bastante consistentes 

com os resultados das pesquisas internacionais foram: a idéia de que a distância cultural 

influencia a escolha dos mercados (a distância psíquica da Escola Nórdica); o fato das 

diferentes percepções dos obstáculos às exportações por parte de empresas exportadoras e não 

exportadoras se modificarem em função da experiência da empresa, do setor onde atua, do seu 

tamanho, do mercado-alvo, assim como entre exportadores agressivos e passivos (ROCHA E 

CHRISTENSEN, 2002).  

 

Características dos Dirigentes 
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 Motivos: 
• motivações para exportar 

Percepções: 
• distância cultural 
• barreiras à exportação 
• incentivos à exportação 

Características pessoais: 
• propriedade da empresa 
• experiência 
• educação e treinamento. 

Características da Empresa 

Características estruturais: 
• tamanho 
• nacional x multinacional 

Competências: 
• qualidade 
• tecnologia 
• recursos humanos 

• desenvolvido ou não 

Estratégia 

Características do país 
importador 

• Marketing Mix de 
Exportação 

 
• Canais de 

Exportação 
 
• Políticas e Planos 

de Marketing 
 
• Conhecimento do 

Mercado 

Desempenho 

• Volume exportado
• Crescimento das 

exportações 
• Exportar vs não 

exportar 
• Experiência em 

exportação 
• Envolvimento com 

exportação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 4 - Modelo simplificado do desempenho exportador 
Fonte: Rocha e Carvalho (2002))  

 

Os autores ressaltam, por último, que uma das principais dificuldades das empresas brasileiras 

no comércio internacional é a escolha dos canais de exportação, em razão da carência de 

intermediários competentes e eficazes, da falta de prática da delegação da função de 

marketing, bem como do baixo nível de desenvolvimento dessas atividades de marketing 

entre fabricantes intermediários (ROCHA e CHRISTENSEN, 2002).  

 

Concluem destacando que a revisão efetuada da literatura brasileira demonstra que existe 

pouco conflito com a literatura internacional, o que não implica na universalidade das teorias 

sobre a exportação, em razão dos resultados de grande parte daquela literatura serem 

contraditórios entre si. Afirmam que a pesquisa sobre o comportamento exportador das 

empresas brasileiras encontra-se em um estágio inicial, sendo necessário a realização de mais 

estudos "[...] levando a maior integração e consistência dos resultados e a esforços conceituais 

mais bem sedimentados." (ROCHA e CHRISTENSEN, 2002, p. 114).  
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2.1.2  A imagem do Brasil no exterior 

 

Boa parte das dificuldades encontradas pelas empresas nacionais para se internacionalizar, ou 

mesmo, para elevar o volume de suas exportações, talvez resida na percepção desfavorável 

que os consumidores internacionais têm hoje do Brasil e de suas marcas e produtos. 

 

Seragini (2001) mostra que, de um total de 2 milhões de estabelecimentos industriais, apenas 

15 mil empresas exportam no Brasil.  Além disso, 60% do total das exportações, são 

realizados por menos de mil empresas, sendo que 40% do valor exportado corresponde a 

transações entre empresas (business-to-business), em transações de matérias-primas ou 

produtos sem marca.  

 

O autor ressalta que o Brasil precisa, com urgência, criar uma marca que seja percebida no 

exterior como sinônimo de produtos de qualidade. Afirma que um dos fatores críticos na 

competitividade internacional é o que chama de IMP (Imagem de Marca de País), que seria 

construída através da equação: 

IMP  =  P  +  AMP    PC, onde: 

IMP =  Imagem de Marca do País; 

P =  País Produto – atrações naturais, cultura, produtos, moda, turismo, 

tecnologia, etc. 

AMP =  Ações de Marketing Promocional 

PC = Percepção dos Consumidores. 

 

Ao estabelecer a estratégia de marketing internacional é muito importante termos em vista a 

percepção que os consumidores de outros países têm do nosso país e dos produtos que 

fabricamos, pois a decisão de compra dos nossos produtos é influenciada diretamente por ela 

(SERAGINI, 2001).  

 

O Quadro 02 mostra como são conhecidos os países pesquisados, tanto em relação aos seus 

conceitos, como aos seus produtos. Como se verifica, embora o trabalho realizado pela 
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Embraer  já tenha frutificado com a citação do avião entre os produtos associados ao país, o 

Brasil ainda é lembrado, essencialmente, como um produtor de commodities. 

 
Quadro 2 - Produtos e países associados 

Japão França Alemanha Brasil 

Carros Perfumes Carros Café 

Câmaras / TV Vinhos Cerveja Suco de Laranja 

Motocicletas Moda Câmeras Soja 

Eletrônicos Carros Medicamentos Frango 

Relógios Alimentos Aço Avião 

Computadores Jóias Químicos  

Brinquedos  Instrumentos musicais  

Fonte: Seragini (2001) 
 

Neves (2001) apresenta uma pesquisa realizada em 35 países, pela empresa Young & 

Rubican, mostrando que a marca Brasil é associada fortemente a adjetivos como “única”, 

“amigável”, “divertida”, “dinâmica”, fatores que abrem a possibilidade de crescimento dos 

serviços de turismo. Ocorre que o país recebeu notas baixas em quesitos importantes para o 

crescimento das exportações, como “confiabilidade”, “qualidade” e “inovação”. 

 

"Quando você pensa no « made in Brazil » quais são os produtos ou atividades que surgem à 

mente imediatamente ?" Com esta questão de pesquisa, Almeida e Drouvot (2004) 

procuraram levantar qual a percepção dos consumidores franceses em relação aos produtos 

brasileiros. A pesquisa foi realizada com dois grupos distintos: a primeira amostra foi 

composta por 54 estudantes em formação equivalente ao último ano de graduação na França, 

sem experiência profissional, além de estágios em empresas; o segundo grupo de 

respondentes foi constituído por 27 executivos em formação continuada, com vários anos de 

experiência em empresas, na função de compradores. O objetivo era verificar se o segundo 

grupo, composto por pessoas melhor informadas sobre a participação do Brasil no comércio 

internacional, poderia fornecer respostas mais objetivas e mais coerentes com as 

características básicas da indústria brasileira (Almeida e Drouvot, 2004, p. 11).  

 
Tabela 1 - Produtos e serviços associados à imagem do Brasil (estudantes) 

Ordem de classificação por citação 1 2 3 4 5 Totais 

Café 16 10 7 0 0 33 
Carnaval 12 9 1 4 0 26 
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Futebol  11 8 2 5 3 29 
Música/Dança 5 8 7 3 1 24 
Cirurgia plástica 3 1 9 0 3 16 
Turismo 2 1 3 2 1 9 
Biquines 1 2 2 3 1 9 
Roupas 1 1 0 1 1 4 
Frutas 1 1 1 2 1 6 
Couro e calçados 1 1 0 0 0 2 
Maiôs de banho 0 5 0 1 0 6 
Cacau 0 1 2 0 0 3 
Carne 0 1 2 0 0 3 
Chinelos 0 1 1 0 0 2 
Bebida (alcool de cana) 0 1 0 0 0 1 
Charutos 0 0 1 1 0 2 
Televisão (Rede Globo) 0 0 0 1 0 1 

Fonte: Almeida e Drouvot (2004) 

 

A Tabela 01, resultado da pesquisa com o primeiro grupo,  mostra qual a primeira lembrança 

que aquele grupo (estudantes de graduação) apresentava em relação aos produtos fabricados 

no Brasil. Segundo os autores, foi proposto aos alunos que citassem até 5 atividades ou 

produtos. Os dados apresentados neste grupo são as freqüências obtidas em cada citação, 

segundo sua classificação.  

 

Como se pode verificar, a imagem do país encontra-se ainda ligada a estereótipos 

desenvolvidos pela mídia e pelas atividades artísticas, já que as quatro dimensões mais citadas 

foram o café, o carnaval, o futebol e a música popular. "Ao lado deste aspecto festivo e 

futebolístico, a imagem do Brasil associada à preocupação com a aparência física (culto ao 

corpo) é indicada pela freqüência com que foi citada a atividade de cirurgia plástica" 

(ALMEIDA E DROUVOT, 2004, pag. 12). 

 

Do ponto de vista industrial, somente dois setores mencionados : Vestuário: com referências 

associadas à imagem tropical e de lazer (produtos de praia como chinelos, maiôs de banho e 

biquines); e a agro-indústria, com frutas, carne e cachaça. 

 

A Tabela 2 apresenta as respostas obtidas a partir da segunda amostra composta por 

executivos, mostrando que este grupo apresenta um melhor conhecimento da economia 

brasileira. Embora o café apareça com o maior número de citações, o grupo apresentou como 

destaques, no setor industrial, a indústria aeronáutica (Embraer) e a indústria têxtil, com 

citações, ainda,  para a indústria da madeira, automobilística, de eletrodomésticos e celulose. 
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Tabela 2 - Produtos e  atividades associados à imagem do Brasil (compradores) 

Classificação das citações 1 2 3 4 5 Totais 
Café 8 3 3 2 0 18 
Aeronáutica/Embraer 3 1 1 0 0 5 
Vestuário/Têxtil 2 2 2 0 0 6 
Veículos/e autopeças 1 2 2 0 0 5 
Frutas/suco de frutas 1 2 1 0 1 5 
Madeira 1 2 1 0 0 4 
Futebol 1 1 1 0 1 4 
Turismo 1 1 0 1 1 4 
Minerais 1 0 1 0 0 2 
Maiôs de banho  1 0 0 0 0 1 
Chinelos 1 0 0 0 0 1 
Vôlei de praia 0 1 0 0 0 1 
Cirurgia plástica 0 0 2 0 0 2 
Borracha 0 0 1 1 0 2 
Álcool de cana/cachaça 0 0 1 0 0 1 
Eletrodomésticos 0 0 1 0 0 1 
Óculos de Sol 0 0 0 1 0 1 
Celulose 0 0 0 1 0 1 
Creme solar 0 0 0 0 1 1 

Fonte: Almeida e Drouvot (2004) 

 

O fato dos calçados e artigos de couro terem sido citados apenas pelo primeiro grupo 

(estudantes), e, ainda assim, com baixa freqüência, mostra o desconhecimento, pelo 

consumidor francês, da indústria calçadista brasileira.  

 

Uma outra pesquisa, realizada com uma amostra composta por 116 estudantes universitários 

canadenses (de um universo de 1901 estudantes), analisou como a imagem do Brasil afeta a 

atitude daqueles potenciais consumidores estrangeiros, em relação ao calçado brasileiro 

(GIRALDI et al, 2005). Embora tenha apresentado um aspecto positivo da imagem do Brasil 

na dimensão "Afeto para com o Brasil", o estudo mostrou resultados negativos nos quesitos 

"Avaliação dos produtos" e "Avaliação da comunicação e distribuição" (GIRALDI et al, 

2005).  

 

Embora restrita a um pequeno universo de estudantes universitários canadenses, tais 

resultados apresentam indícios de que os produtos brasileiros, em geral, e os calçados, em 

particular, carecem de uma divulgação mais adequada e consistente, para se inserir no 

mercado canadense. É natural que  essa percepção dos consumidores estrangeiros em relação 

ao nosso pais e aos produtos aqui fabricados, venha a dificultar nossas vendas no mercado 

externo e as políticas de internacionalização de nossas empresas. 
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Para Campanhol e Smith (2002), as dificuldades encontradas pelas empresas brasileiras, 

especialmente as micros e pequenas indústrias de calçados de Franca, para ingressar no 

mercado internacional, ultrapassam os fatores burocráticos, financeiros e técnicos. Estão 

concentradas principalmente “na comercialização não centrada na marca, qualidade ou 

estilo, ou seja, o calçado francano não tem identidade no exterior” (CAMPANHOL E 

SMITH 2002, p. 335). As autoras ressaltam que não basta produzir qualidade, mas é 

necessário atuar na percepção que o consumidor tem do país, de seus produtos e de suas 

marcas. 

 

De fato, é muito importante que as indústrias brasileiras se conscientizem da necessidade de 

investir em estratégias de penetração no mercado internacional que, aliadas à melhoria na 

qualidade dos produtos a serem exportados, revertam a percepção dos consumidores 

estrangeiros em relação ao nosso país e criem marcas reconhecidas no exterior para os nossos 

produtos. 

 

Garcia (2001, p. 8), analisando a participação da indústria de calçados do Brasil na cadeia 

produtiva global do setor, destaca a sua "grande subordinação em relação aos comandantes da 

cadeia, que são as empresas detentoras de marcas e de canais de comercialização e 

distribuição do produto nos grandes mercados consumidores mundiais." Segundo o autor, a 

despeito do crescimento acelerado que o setor apresentou nas últimas décadas, não foi capaz 

de desenvolver capacitações internas em áreas estratégicas, como o design e o 

desenvolvimento de produtos, bem como na construção de canais próprios de distribuição.  

 

Esse fato decorre, principalmente, de uma característica que geralmente se faz presente nas 

aglomerações industriais, que é a presença de agentes de exportação, que são responsáveis 

pelo recebimento dos pedidos do exterior e pelo seu repasse aos produtores locais (GARCIA, 

1996). Segundo o autor: 

 
A relação que estes agentes mantêm com os produtores locais assemelha-se a uma relação de 
subcontratação. As atividades relacionadas com design, distribuição e marketing dos produtos 
elaborados pelas empresas da região, inclusive controle de qualidade, são tarefas dos agentes 
comerciais. Às empresas resta apenas a tarefa de produzir de acordo com as especificações do 
exportador" (GARCIA, 1996, p. 101). 

 



 48

Henriques (1999) ressalta que a perda de competitividade do calçado nacional no mercado 

externo, ocorrida principalmente, na década de 1990, não se deveu apenas aos problemas 

decorrentes do Plano Real. Ela foi causada, também, pela "concorrência direta do calçado 

chinês, que passou recentemente a competir nos mesmos segmentos de mercado do calçado 

nacional, só que com um preço quase 30% mais barato" (HENRIQUES, 1999, p. 137). 

Diante do imperativo de desenvolver alguma forma de diferenciação do seu produto, para 

melhorar a sua competitividade no mercado internacional, é necessário não apenas investir na 

qualidade intrínseca do calçado, mas também melhorar a sua imagem no mercado 

internacional (HENRIQUES, 1999). 

 

Neves (2001) mostra um exemplo bem-sucedido de estratégia de inserção no mercado 

internacional, desenvolvida pela empresa calçadista Azaléia, sediada no Vale dos Sinos. A 

empresa, segundo o autor, exportou no ano de 2000 cerca de 1,2 milhões de pares de calçados 

(20% de sua produção), obtendo um faturamento em torno de US$ 65 milhões. Este resultado 

é decorrente do foco na qualidade de seus produtos e de uma política de grandes 

investimentos em comunicação nos mercados alvos (atua em 60 países), onde sua marca é tão 

conhecida como no Brasil.  Para manter sua imagem, está presente na mídia o ano todo, tanto 

no Brasil, como em outros países e possui distribuidoras nos EUA, na República Tcheca, no 

Chile, no Peru, na Colômbia e no Uruguai. Outro foco da empresa é firmar sua marca de 

artigos esportivos Olympikus no mercado internacional, utilizando-se de uma estratégia de 

comunicação baseada no patrocínio, principalmente, de equipes de vôlei. No ano de 2000, 

patrocinava a Federação Internacional de Voleibol, a Federação Brasileira, equipes da 

Argentina e da Grécia, além do Comitê Olímpico Brasileiro e do tenista Gustavo Kuerten 

(Guga). Mantém uma loja exclusiva em Praga, capital da República Tcheca, que ajudou a 

marca, há cinco anos, tornar-se líder de vendas naquele país (NEVES, 2001). Segundo 

Drouvot (2005), desde o ano de 2000, a empresa possui uma joint venture com a empresa 

Moditalia, que lhe permite destinar 20% de suas exportações ao mercado europeu. 

 

Outro exemplo de sucesso no exterior é o das sandálias « Havaianas » produzidas pela 

empresa Alpargatas e que são exportadas para 140 países. Em 40 anos de existência a 

empresa fabricou mais de 3 milhões de pares, com cerca de 40% deles destinados à 

exportação, distribuídas nas mais renomadas lojas da Europa e dos Estados Unidos 

(ALMEIDA E DROUVOT, 2004). Rydlewski e Soares (2004) mostram que as sandálias 
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viraram objeto de desejo no mercado internacional: na Celux, sofisticada loja de Tóquio, 

sandálias adornadas com cristais chegam a ser vendidas por US$ 250 o par; na Austrália, oito 

em cada dez chinelos vendidos levam a marca Havaianas; produto que é sinônimo de calor e 

praia, são vendidas mesmo em países com invernos rigorosos, como a Finlândia e o Canadá, 

onde são usadas com meias. Drouvot (2005) destaca que, em Paris, o produto é 

comercializado em lojas de departamentos requintadas, como as Galeries Lafayette, 

Samaritane e Printemps. O mesmo autor ressalta que, no ano de 2003, cerca de um milhão de 

pares de sandálias Havaianas foram vendidas nos Estados Unidos, em magazines da moda, 

como a Saks, da Fifth Avenue, em New York. "A grande aceitação internacional das Havaianas 

assegurou à Alpargatas um lugar no seleto clube das empresas que vendem seus produtos lá 

fora ostentando a própria marca." (Rydlewski e Soares, 2004). 

 

A preocupação com a imagem internacional do país fez com que o  Governo Federal 

efetuasse um investimento de cerca de R$ 4 milhões, na criação de uma logomarca para os 

produtos brasileiros. Lançada no dia 10 de fevereiro de 2005, na sede da FIESP - Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo, a marca deverá ser utilizada nas ações do Brasil 

voltadas para o exterior, desde promoção do turismo até nos produtos a serem exportados 

(LEITE, 2005). A forma de utilização da marca será definida por um grupo de trabalho, 

composto por representantes dos setores público e privado, que terá como principal 

preocupação, impedir sua colocação em mercadorias de baixa qualidade. 

 

Com o mesmo objetivo de consolidar a Marca Brasil no cenário internacional, o Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio criou o PBD - Programa Brasileiro de Design, 

com o objetivo de implementar ações indutoras da modernização industrial e tecnológica, 

através do design, para melhorar a qualidade e a competitividade do produto brasileiro. 

Buscando sinergia com a estratégia do Governo Federal, a Secretaria da Ciência, Tecnologia 

e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo implementou, em conjunto com o IPT 

- Instituto de Pesquisas Tecnológicas, a FIESP e o SEBRAE, o Programa São Paulo Design, 

com o objetivo de expandir a colocação de produtos industrializados em seu território, no 

mercado internacional, considerando suas diferentes peculiaridades regionais e setoriais 

(Programa São Paulo Design, 2005). Pela sua importância estratégica, principalmente com 

relação à expressiva partipação no mercado externo e à capacidade de geração de empregos, o 

setor coureiro-calçadista do Estado de São Paulo é um dos beneficiados pelo programa.  
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2.2 O Brasil no comércio internacional 

 

A falta de penetração das empresas e dos produtos brasileiros no exterior fica patente no já 

citado estudo da Fundação Dom Cabral (2002), no qual é demonstrado que, embora a 

economia brasileira se situe entre as nove maiores do planeta, o pais ocupa apenas uma 

posição secundária quando avaliado em termos do volume de negócios internacionais. 

Citando dados de uma pesquisa de 2002, denominada "The World Competitiveness Report" 

(IMD, Lausanne, Switzerland), o trabalho destaca que o Brasil ocupava a 47a. posição entre 

os 49 paises pesquisados, com relação ao volume de comércio internacional, avaliado 

segundo a fórmula: Total de Exportações + Total de Importações / 2 x PIB. 

 

O Gráfico 01 mostra que a participação percentual do Brasil no comércio internacional, pouco 

se alterou ao longo da década de 90 e no início deste século, permanecendo, tanto a 

exportação, quanto a importação, abaixo do percentual de 1% do total das transações 

internacionais. Apenas no período de 1995 a 1998, em razão do congelamento da taxa de 

câmbio, as importações suplantaram aquele patamar. 

 

Um aspecto importante a se destacar, na análise da balança comercial brasileira, é que a pauta 

das exportações brasileiras está cada vez mais diversificada, figurando na lista dos dez 

produtos que mais rendem divisas externas para o país, desde a soja até os aviões, passando 

por automóveis e calçados (Edward e Rydlewski, 2004).  
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Gráfico 1 - Participação (%) do Brasil no comércio internacional (1991 - 2003) 

       Fonte: Secex / MDIC / FMI  
 

O Brasil é líder mundial na exportação de produtos como o açúcar, o café, o minério de ferro, 

a soja, o suco de laranja, a carne de frango, a carne bovina, o tabaco e o álcool. Figura ainda 

em segundo lugar entre os exportadores de ferro e aço, em terceiro na exportação de celulose 

e em sexto na de calçados. A presença, em oitavo lugar no ranking das exportações de aviões, 

demonstra que a indústria brasileira também pode ser competitiva em mercados que envolvam 

tecnologia de ponta (Prates e Edward, 2004). 

 

Segundo Balbi (2005), um desempenho excepcional do setor exportador, no ano de 2004, fez 

com que o país ganhasse pontos no ranking mundial, com o resultado de sua balança 

comercial, US$ 33,7 bilhões, se situando como o sexto melhor país em desempenho no 

mundo, atrás apenas da Alemanha (US$ 186,4 bilhões), do Japão (US$ 134,5 bilhões), da 

Rússia (US$ 78,6 bilhões), do Canadá (US$ 50,2 bilhões) e da Holanda (US$ 35,0 bilhões). 

Dados divulgados pelo Banco Central mostram que o valor do superávit obtido naquele ano 

foi cerca de 36 % superior ao resultado obtido em 2003. O Gráfico 02, mostra a evolução da 

balança comercial do Brasil no período de 1999 a 2004.  

Outro aspecto a se ressaltar é a elevada participação dos produtos manufaturados na pauta das 

exportações: com um valor exportado de US$ 52,9 bilhões, foram responsáveis por 54,9 % 

das vendas externas do país em 2004. Em segundo lugar na pauta das exportações ficaram os 

produtos básicos, que totalizaram US$ 28,5 em vendas, com participação de 29,5% nas 

exportações. Os produtos semi-manufaturados tiveram um faturamento de US$ 13,4 bilhões e 

participaram com 13,9% do total exportado. 
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Gráfico 2 - Balança Comercial do Brasil - 1993/2004 
Fonte: MDIC / SECEX 

 

Os principais destaques nas exportações brasileiras foram os setores de material de transporte 

(US$ 16,04 bilhões), produtos metalúrgicos (US$ 10,29 bilhões), complexo soja (US$ 10,04 

bilhões), carnes (US$ 6,15 bilhões) e produtos das indústrias químicas (US$ 6,01 bilhões), 

conforme se pode verificar pelo Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Principais itens da pauta das exportações brasileiras em 2004 

Principais setores Exportações (US$ bilhões) Participação 

Material de transporte 16,0 16,58% 

Produtos metalúrgicos 10,3 10,68% 

Complexo soja 10,0 10,36% 

Carnes    6,1    6,32% 

Produtos das indústrias químicas    6,0    6,22% 

Fonte: MDIC / SECEX (2005)  

 

O complexo coureiro-calçadista exportou um montante de US$ 3,3 bilhões, o que corresponde 

a cerca de 3,5% do total das exportações brasileiras, naquele ano de 2004, números que 

mostram a importância do setor no resultado obtido pelo Brasil no comércio internacional. 

Desse total, segundo dados da SECEX e do MICT, divulgados pela Abicalçados (2005),  US$ 

1,8 bilhões se originaram da venda de 212,0 milhões de pares de calçados no mercado 

externo, números que representam acréscimos da ordem de 17% em valor e de 12% no 

volume exportado, em relação ao ano anterior (2003). 

 

 

2.3 A indústria calçadista 

 

Neste item são apresentados aspectos gerais da indústria calçadista, iniciando com um breve 

relato da sua trajetória histórica, passando pelas características do comércio mundial de 

calçados, e concluindo com uma análise geral do setor coureiro-calçadista nacional e da 

indústria calçadista francana, em particular. 
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2.3.1  Síntese da evolução histórica 

 

Os calçados surgiram da necessidade do homem primitivo de proteger os seus pés das 

intempéries da natureza e para caminhar com mais segurança (CARVALHO NETO, 2004; 

ROCHA, 2005). Os primeiros artefatos utilizados eram simples pedaços de couro, cortados no 

tamanho do pé, untados com gordura animal e fixados por meio de tiras vegetais ou animais 

(SILVA, 2001). Pinturas do final do período paleolítico, encontradas em cavernas na Espanha 

e Sul da França, mostram que a história do sapato começa por volta de dez mil anos antes de 

Cristo (CARVALHO NETO, 2004; SAPATOSITE, 2005).  

 

Com a evolução dos tempos, veio a descoberta de como curtir o couro com produtos vegetais 

e, mais tarde com sais de cromo, e a utilização de outros tipos de materiais, como as fibras 

vegetais, o tecido, a madeira, a borracha e os materiais sintéticos (SILVA, 2001).   

 

Mas o sapato, desde a sua origem, nem sempre foi um objeto meramente funcional, pois, ao 

longo do tempo, "carrega também valor simbólico, ornamental e opera na distinção social" 

(ROCHA, 2005). Na Antiguidade, os calçados eram utilizados não apenas para a proteção dos 

pés, mas também como uma forma de demonstrar a classe social do indivíduo: no Egito, 

somente o Faraó e os dignatários podiam utilizar calçados; na Grécia o calçado distinguia os 

homens livres dos escravos (MUSEO DEL CALZADO, 2005); e, na Roma Antiga as cores 

dos calçados não eram de livre escolha, pois os cônsules usavam sapato branco, os senadores 

sapatos marrons presos por quatro fitas pretas (SAPATOSITE, 2005), na bota de cano curto 

usada pelas legiões, o vermelho se referia aos oficiais, e as cores pastéis e com ornamento 

eram utilizadas pelas mulheres (ROCHA, 2005). 

 

Durante um certo período, ainda na sociedade romana, além de símbolo de status, o calçado 

passa a ter um caráter estético, com as mulheres romanas considerando fato de grande 

sensualidade o uso de calçados estreitos e com bicos longos (SILVA, 2001). Fato semelhante 

ocorre na China, no início do século XX, por questões estéticas: deformava-se os pés das 

mulheres, para que os mesmos permanecessem pequenos e frágeis, como sinônimo de 

feminilidade e sensualidade (SILVA, 2001). 
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Além dos aspectos mencionados, as modificações no formato e nos modelos dos calçados 

também sofreram a influência de diversas personalidades, ao longo de sua história, não 

apenas para atender aos seus gostos pessoais, mas, principalmente, para adequá-los a 

problemas físicos. No século XII, na França e na Inglaterra, as pessoas começaram a calçar 

polainas (Rocha, 2005), seguindo o exemplo do Duque de Anjou, para imitar sua postura 

cortês e estilizada (MUSEO DEL CALZADO, 2005). Este tipo de sapato se caracterizava 

pelo estreitamento e alongamento das pontas, sendo que o comprimento do bico era 

proporcional à classe social do indivíduo: quanto mais alto o nível na escala social, mais 

comprido era o bico do sapato (ROCHA, 2005). No século XV, este tipo de calçado foi 

proibido, na Inglaterra, por Henrique VII, que, por ter os pés largos e inchados, o achava 

inconveniente e doloroso. Na mesma época, na França, Carlos VII lançou a moda do sapato 

de ponta quadrada e larga, que usava para ocultar os seus pés deformados (Museo del 

Calzado, 2005). Já no século XVII, se busca uma imagem mais refinada no sapato de salto, 

utilizado por Luiz XIV para dissimular a sua baixa estatura (MUSEO DEL CALZADO, 

2005).  

 

Até o final do século XVIII o calçado era ainda fabricado pelos artesãos, de forma 

individualizada, com base na medida do pé do cliente e a utilização de uma fôrma para cada 

cliente. Com o passar do tempo e a multiplicação do número de fôrmas, foi possível encontrar 

coincidência de medidas e passar à fabricação d fôrmas básicas de vários tamanhos de pés, 

primeiro passo para a industrialização do produto (SILVA, 2001). 

  

Em meados do século XIX começam a surgir as  máquinas para auxiliar na confecção dos 

calçados e substituir parte das operações manuais, aumentando a produção do artesão e 

diminuindo os custos finais da produção (SILVA, 2001; SAPATOSITE, 2005). Embora a 

primeira referência conhecida de manufatura do calçado, seja da Inglaterra, no ano de 1642, 

quando Thomas Pendleton forneceu quatro mil pares de sapatos e seiscentos pares de botas 

para o exército (SAPATOSITE, 2005), sua fabricação em massa se iniciou somente no ano de 

1760, com a construção da primeira fábrica em Massachusetts, nos Estados Unidos 

(CARVALHO NETO, 2004).  
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Com a Revolução Industrial, ocorreu a troca do artesão pelo operário das fábricas e se 

desenvolveu o sapato "empalmilhado", feito à máquina, totalmente em couro, desde o cabedal 

(parte superior do produto), até o forro, palmilha, sola e salto (SILVA, 2001). A partir da 

segunda metade do século XIX, aparecem novos sistemas de fabricação, como, por exemplo, 

a mecanização do sistema de montagem, um novo sistema de corte do couro (mais complexo) 

e a introdução de fôrmas com várias escalas e proporcionais à fabricação em série do calçado 

(SILVA, 2001). 

  

Os sapatos, até então, eram feitos por encomenda, com o artesão tomando a medida dos pés 

dos clientes (MOTTA, 2004). "Como as oficinas passaram a produzir mercadoria excedente, 

foi criado um padrão de medidas, o ponto francês, usado até hoje no Brasil. Uma curiosidade 

é que a unidade base foi definida dividindo-se por 40 vezes o pé de Carlos Magno, Rei da 

França [...]." (MOTTA, 2004, p. 66). 

 

No início do século XX, a sociedade passa por uma grande revolução cultural, que se reflete 

numa nova maneira de organizar os ambientes, os objetos e os complementos do vestuário 

(ROCHA, 2005). Segundo o autor, o charleston, a crescente vida noturna européia e o culto à 

figura feminina, a tornam suscetível a mudanças e, com o surgimento da figura do estilista, a 

moda marca o início daquele século (ROCHA, 2005). 

  

Os novos estilistas inauguram uma nova era para o calçado, reinventando formas e o 

transformando em objeto de desejo. Chanel, Poiret, Dior, Schiaparelli são nomes importantes 

e responsáveis por estas transformações. Assim, novas tecnologias são incorporadas, novos 

processos e materiais inéditos são utilizados na fabricação dos calçados (ROCHA, 2005; 

SILVA, 2001). 

 

Na década de 1930, o surgimento das solas de borracha vulcanizada propiciou a fabricação de 

calçados com melhor resistência à umidade e uma maior durabilidade que as tradicionais 

solas em couro (SILVA,2001; SAPATOSITE, 2005). Com o surgimento da borracha 

termoplástica derivada do petróleo; as solas, até então moldadas, passaram a ser injetadas, 

possibilitando o surgimento do tênis, na década de 1940 e das sandálias havaianas, na década 

de 1960 (SILVA, 2001). Segundo o autor: ainda nesta década, o PVC (Policloreto de Vinila) 

aumenta seu mercado concorrendo com a borracha; os acrílicos e os acetatos aparecem como 
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matérias-primas transparentes utilizadas para os saltos e os modelos anabelas;  o Nylon 

começa a ser utilizado, devido a sua alta resistência; e surge o ABS (acrilonitrila-butadieno-

estireno) material que possui uma elevada elasticidade, boa estabilidade térmica, inibição ao 

envelhecimento e resistência ao impacto. Na década de setenta, o Brasil lança a moda do 

sapato plástico e, em 1980 surgem os sapatos com materiais sintéticos e tecidos apresentando 

imitações de peles de animais (SILVA, 2001). E no final da década de oitenta, aparece o PVC 

expandido microporoso, muito usado na fabricação de chinelos e o EVA (etileno-acetato de 

vinila), um material com boa flexibilidade e reduzida dureza, muito utilizado como entressola 

por ser um material amortecedor do impacto no caminhar, correr ou praticar algum esporte 

(SILVA, 2001). 

  

Mas é a partir dos anos 70 que a influência das atividades esportivas começa a modificar o 

mercado de calçados. O culto à forma física elege o tênis como calçado popular e é grande o 

desenvolvimento tanto quantitativo quanto qualitativo deste produto (ROCHA, 2005), tendo 

como aspecto mais importante a generalização do seu uso cotidiano nos últimos vinte anos 

(MUSEO DEL CALZADO, 2005). 

 

O predomínio das imagens criadas pelos profissionais da comunicação aliado ao que os 

estilistas desejam e sugerem para o mercado, ditam a moda que  não se encontra mais em um 

único estilo definido para cada momento: é na busca, na descoberta, seja de caráter estético ou 

propriamente técnico, que se prende o desenho dos calçados e peças do vestuário nos anos 

oitenta (ROCHA, 2005). Segundo o autor: 

Nos anos 90, o panorama estético é amplo. Acontece um "revival" dos anos 50 no trabalho de 
Ferre para Dior, aparece um cidadão hippie ou folk para Viviane Westwood, uma busca sensual 
nos sapatos em peles exóticas de Andréa Pfister, a constante busca de originalidade nos trabalho 
de Sergio Rossi, um certo gosto barroco em Gianni Versace, visão futurista nas coleções de Jean 
Paul Gautier, e um refinado senso de exotismo nos trabalhos de Romeo Gigli.  

Mas é o conflito entre a alta tecnologia e o artesanato que caracteriza os sapatos do século XXI, e 
é na mistura destes que acontecem o inusitado, surge o "sapatênis", uma versão híbrida do sapato 
em couro tradicional com o solado do tênis, em borracha sintética de ultima geração, garantindo 
conforto e status para os seus usuários. Impera a dinâmica industrial baseado na mistura de moda, 
marketing, alta tecnologia, design e mão de obra artesanal  (Rocha, 2005). 

 

 

2.3.2  O comércio mundial de calçados 
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Segundo dados da Abicalçados (2006), a China é o país que mais produz, consome e exporta 

calçados no mundo. Dos 14,4 bilhões de pares de calçados produzidos no mundo, no ano de 

2004, mais da metade, ou seja, 8,8 bilhões de pares foram produzidos naquele país. Naquele 

mesmo ano a China exportou 5,9 bilhões de pares e consumiu 2,9 bilhões de pares, conforme 

se pode verificar pela Tabela 05. A indústria calçadista chinesa foi a responsável por cerca de 

63,8% da exportação mundial de calçados daquele ano. 

 

Essa liderança da China na produção e exportação de calçados talvez decorra de uma 

característica importante na produção de calçados, no âmbito internacional, que é a forma de 

localização da produção. O fato do processo produtivo ser intensivo em trabalho e com forte 

conteúdo artesanal, aliado à possibilidade de fragmentação das tarefas que o compõem, 

estimula o surgimento de aglomerações setoriais, em áreas geograficamente delimitadas  

(Garcia, 1996). "Essas regiões geralmente possuem abundância de mão-de-obra a baixos 

custos, fator dos mais importantes na determinação da competitividade do setor" (GARCIA, 

1996, p. 87). 

 

Em razão dessa sensibilidade do setor calçadista aos níveis salariais praticados nas regiões e 

países, a localização da produção de calçados, a partir da década de 1970, tem sido fortemente 

determinada por custos de produção, principalmente os relacionados com a mão-de-obra 

(COSTA, 2002b). Aproveitando-se dessas condições de mercado, países como o Brasil, a 

Coréia do Sul e Taiwan ingressaram no comércio internacional de calçados no final da década 

de 1960 (Costa, 2002b), com o Brasil passando a ocupar o nicho de mercado de calçados de 

preços mais baixos, que os produtores italianos e espanhóis, em crise, não conseguiam 

atender plenamente. (CARVALHO e ROCHA, 2002). "A partir da metade dos anos de 1980, 

uma nova leva de países asiáticos liderados pela China juntou-se a esse mercado, contando 

novamente com farta disponibilidade de mão-de-obra e salários baixos" (COSTA, 2002b, p. 

4). 

 

Atualmente, o maior mercado importador de calçados do mundo são os EUA. Dos 9,2 bilhões 

de pares que foram importados em 2004, cerca de 2,1 bilhões de pares (23%) tiveram por 

destino final o mercado norte-americano. (Tabela 04). 

 
Tabela 4 - Principais produtores, exportadores e consumidores de calçados 

(Ano de 2004 - em milhões de pares) 
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PRODUTORES EXPORTADORES IMPORTADORES CONSUMIDORES 

PAÍS PARES PAÍS PARES PAÍS PARES PAÍS PARES 

China 8.800,0 China 5.885,0 EUA 2.124,0 China 2.925,0 

India 850,0 Hong Kong 744,6 Hong Kong 780,2 EUA 2.129,2 

Brasil 755,0 Vietnam 420,2 Japão 519,4 India 796,5 

Indonésia 564,0 Itália 311,0 Alemanha 412,0 Japão 620,0 

Vietnam 445,2 Brasil 212,0 Reino Unido 391,0 Brasil 552,0 

Itália 281,0 Indonésia 165,0 França 344,7 Indonésia 484,0 
Fonte: Satra (apud Abicalçados, 2006), adaptada pelo autor. 

 

O consumo mundial de calçados naquele ano foi de cerca de 13,8  bilhões de pares, com a 

China consumindo cerca de 2,9 bilhões de pares (21,0% do consumo mundial), seguida pelos 

EUA, com um consumo de 2,1 bilhões de pares (15,2%), e a Índia, que consumiu 796,5 

milhões de pares (5,7%). 

 

A Tabela 03 mostra um dado interessante sobre Hong Kong, que figura, ao mesmo tempo, 

como o segundo país em volume de importações, com 780,2 milhões de pares, e de 

exportações, com 744,6 milhões de pares. O país, que produziu, naquele ano de 2004, ainda 

segundo dados da Abicalçados (2006), cerca de 800 mil de pares de calçados, tem sido 

utilizado como entreposto de produtos destinados a outros mercados. 

 

O Brasil, embora apresente uma produção mais de dez vezes menor do que a da China, 755,0 

milhões de pares, no ano de 2004, aparece como o terceiro maior produtor; o quinto maior 

exportador, com um volume exportado de 212,0 milhões de pares; e o quinto maior 

consumidor de calçados do planeta, com um consumo anual de 552,0 milhões de pares, 

naquele ano (Tabela 03). 

 

Essa disparidade na produção deve ser analisada, também, com a devida cautela, uma vez que 

a indústria calçadista apresenta um mercado bastante segmentado, em razão da extensa 

variedade de produtos que fabrica (GARCIA, 1996). Segundo o autor, essa segmentação pode 

se dar por sexo e tamanho (calçados masculinos, femininos e infantis), por tipo de material 

utilizado (calçados de couro, de material sintético e de tecido) e pelo tipo (calçados 

esportivos, sociais, entre outros). Isso faz com que a concorrência entre as empresas não 

ocorra em torno de um mercado geral, mas nos diversos segmentos, "nos quais são verificadas 
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diferenças significativas de processos de produção, fazendo com que cada um deles apresente 

uma estrutura distinta e uma dinâmica própria" (GARCIA, 1996, p. 88). A fabricação de 

calçados de material sintético, por exemplo, em razão das características da matéria-prima, 

apresenta uma produtividade substancialmente maior do que a produção de calçados de couro, 

cujo processo de fabricação possui, ainda, caráter semi-artesanal, com fortes barreiras à 

automação (GARCIA, 1996). 

 

A segmentação se faz presente nos dois maiores pólos produtores nacionais, com as empresas 

do Vale dos Sinos (RS) se especializando em calçados femininos e as indústrias calçadistas de 

Franca (SP), atuando, preponderantemente, na fabricação de calçados masculinos de couro. 

Mesmo se analisarmos apenas o Estado de São Paulo, vamos verificar essa especialização da 

produção com Franca produzindo calçados masculinos para adultos, Jaú com a fabricação de 

calçados femininos e Birigui com calçados infantis (CARVALHO NETO, 2004). 

 

Essa segmentação se reflete, também, no mercado internacional, em que os países europeus, 

especialmente a Itália e a Espanha, detém grande parcela do mercado de calçados de couro de 

maior valor agregado e destinado a consumidores de mais altas rendas (GARCIA, 1996); o 

Brasil exporta quase exclusivamente produtos de couro, mas destinados a um público de 

renda média (REIS, 1994); e os países asiáticos, principalmente Coréia do Sul, Hong Kong e 

Taiwan, especializaram-se na produção de calçados esportivos de material sintético 

(GARCIA, 1996; REIS, 1994). A indústria de calçados da China também especializou-se na 

produção de calçados esportivos, com utilização de materiais como tecido, lona, borracha e 

materiais sintéticos, apresentando produtos com pequeno valor agregado e baixo preço no 

mercado internacional (REIS, 1994). 

 

 

2.3.3  O setor coureiro-calçadista nacional 

 

Neste item são analisados diversos aspectos do setor coureiro-calçadista nacional, com um 

breve relato de sua trajetória histórica até o contexto atual, mostrando os principais estados 

produtores, os postos de trabalhos gerados, a produção nacional, as vendas no mercado 

interno e a atuação no mercado internacional. 
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Síntese da evolução histórica 

 

O processo de desenvolvimento da indústria calçadista no Brasil se inicia com a chegada dos 

primeiros imigrantes alemães no Rio Grande do Sul, no início do século XIX, trazendo 

consigo a cultura do artesanato, principalmente, na confecção de artigos de couro (MOTTA, 

2004; COSTA, 2004). O processo produtivo que, inicialmente, era caseiro e voltado para a 

confecção de arreios de montaria, foi alavancado pela Guerra do Paraguai (1864-1870), que 

elevou a demanda por botas e outros produtos semelhantes (CARVALHO NETO, 2004; 

ABICALÇADOS, 2004). 

 

A indústria de artefatos de couro da região foi uma decorrência de diversos fatores, entre eles 

a existência, em solo gaúcho, das atividades de criação de gado e a produção de charque, 

carne salgada para alimento, que demandava o abate de grande quantidade de animais 

(MOTTA, 2004; COSTA, 2004). "O couro, quase um subproduto da charqueada, impulsionou 

a indústria de selas e calçados, provavelmente subestimada em sua origem." (MOTTA, 2004, 

p. 49). 

 

A primeira fábrica de calçados do Brasil foi fundada no ano de 1888 (DROUVOT, 2005),  no 

Vale do Sinos, interior do Estado do Rio Grande do Sul, pelo filho de imigrantes Pedro 

Adams Filho, que também possuía um curtume e uma fábrica de arreios (ABICALÇADOS, 

2004). Segundo Moehlecke (1978, apud Costa, 2004), o Vale dos Sinos é uma região daquele 

estado que se formou com base na  colonização de origem alemã com a chegada dos 

primeiros imigrantes dessa etnia na Feitoria do Linho Cânhamo, logo denominada de Colônia 

Alemã de São Leopoldo, em meados de 1824 (DROUVOT, 2005).  

 

No entanto, Reis (1994) destaca que, no Brasil, "o primeiro grande centro produtor de 

calçados esteve concentrado na cidade do Rio de Janeiro" (p. 31). Segundo o autor, a 

concentração industrial naquela região ocorreu em razão de fatores como: a disponibilidade 

de energia elétrica, a existência de meios de transporte adequados para o escoamento da 

produção; e o fato da cidade do Rio de Janeiro ser o principal centro comercial e sócio-

político do país.  
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"Uma das marcas precursoras da fabricação em escala industrial no país foi a inglesa Clark, 

chamada Clark do Brasil [...]", que instalou sua primeira loja, no Rio de Janeiro, por volta de 

1830 e a sua primeira fábrica em São Paulo, no ano de 1904, com uma produção de 20.000 

pares de calçados por mês (MOTTA, 2004, p. 67). 

 

No ano de 1907, existiam 119 estabelecimentos dedicados à fabricação de calçados no Brasil, 

que empregavam cerca de 7.379 operários (TOSI, 1998). Naquele ano, a cidade do Rio de 

Janeiro (Estado da Guanabara) ainda era o maior centro produtor de calçados do país, 

contando com 57 fábricas que produziam mais de duas vezes a quantidade fabricada em São 

Paulo, o segundo pólo produtor nacional, que contava com 9 unidades fabris (TOSI, 1998). 

 

No mesmo ano (1907), surgia em São Paulo, no Bairro da Mooca, a indústria de calçados 

Alpargatas, criada por empresários ingleses e escoceses, com o objetivo de fabricar o "sapato 

espanhol", como eram conhecido o produto feito de tecido e solado de corda (MOTTA, 

2004).  

 

O desenvolvimento mais acelerado da indústria de calçados no interior dos Estados de São 

Paulo e do Rio Grande do Sul foi decorrência de um intenso processo de interiorização, 

ocorrido a partir dos anos 60, já que, no final da primeira metade do século XX, as cidades de 

São Paulo e do Rio de Janeiro ainda eram os principais centros calçadistas do país 

(CARVALHO NETO, 2004; CONSTANZI, 1999). Esse processo de interiorização deslocou 

os centros de produção para cidades do interior, em busca de mão-de-obra mais barata e 

matéria-prima abundante, ocasionando o surgimento dos dois principais pólos calçadistas do 

país: o Vale dos Sinos (RS) e Franca (SP). "Contribuiu para isso a implantação de ferrovias, 

como a que ligou, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre aos municípios de São Leopoldo em 

1874 e Novo Hamburgo em 1876 e, no caso de Franca em São Paulo, a Cia Mogiana de 

Estradas de Ferro." (COSTA, 2004, p. 10). 

 

Até meados da década de 1960, a produção nacional de calçados destinava-se a abastecer 

apenas o mercado interno e o produto era de qualidade inferior ao similar importado (REIS, 

1994).  Comentando as dificuldades da indústria calçadista francana, no início da década de 

1970, Navarro (1999, p. 59) relata que os principais problemas enfrentados por elas eram: a 
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falta de crédito, de capital de giro, de matéria-prima (em razão da exportação de couro) e "o 

nível técnico inferior às exigências internacionais."  

 

A demanda do mercado interno por calçados de qualidade superior era suprida, à época, pela 

indústria norte-americana (REIS, 1994) que eram o principal produtor de calçados do mundo 

(REIS, 1994; NAVARRO, 1999). Ainda segundo Barretto (1994): 

 
[...] curiosamente, com o decorrer do tempo e com a transferência do centro produtor de calçados 
do Rio de Janeiro para outros estados, principalmente São Paulo e Rio Grande do Sul, o comércio 
calçadista entre o Brasil e os Estados Unidos iniciaria um processo de inversão, isto é, da posição 
de maior exportador de sapatos para o Brasil o mercado norte-americano passaria a de maior 
importador desse produto" (REIS, 1994, p. 33). 
 

A explicação dessa transferência passa pelas elevadas taxas de expansão de emprego e renda 

apresentadas pelos paises industrializados, desde o término da Segunda Guerra Mundial até o 

início da década de 1970, que gerou, nessas economias, escassez de mão-de-obra no mercado 

de trabalho e o conseqüente aumento de seus custos de produção (COSTA, 2002b). A 

utilização da força de trabalho em atividades econômicas de maior valor agregado, propiciou 

a transferência da produção de bens intensivos em mão-de-obra, como o calçado, para regiões 

que apresentassem as condições mais adequadas à sua produção (COSTA, 2002b). Segundo o 

autor: 
 
[...] valendo-se dessas condições de produção, países como o Brasil, Coréia do Sul e Taiwan 
ingressaram nesse mercado no final da década de 1960, pois contavam com mão-de-obra de oferta 
elástica e custo baixo, além de possuírem capacidade produtiva dedicada à produção de calçados 
para o mercado local." (COSTA, 2002b, p.3). 
 

Um exemplo que ilustra claramente esse deslocamento da produção mundial de calçados é 

dado pela indústria calçadista dos Estados Unidos que, no final da década de 1960 importava 

uma pequena quantidade de calçados e, já na metade da década de 1990, produzia, 

internamente, apenas dez por cento da oferta total naquele mercado (COSTA E 

FLIGENSPAN, 1997, apud COSTA, 2002b). 

 

O setor calçadista brasileiro iniciou suas atividades internacionais, de forma mais efetiva, 

apenas na segunda metade do século XX, sendo que "a primeira exportação brasileira em 

larga escala ocorreu em 1968, com o embarque das sandálias Franciscano, da empresa 

Strassburguer, para os Estados Unidos" (Abicalçados, 2004). A indústria calçadista de Franca 

ingressou no mercado internacional, dois anos depois, em 1970, com a exportação, pela 
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empresa Calçados Samello, de 17 mil pares de calçados para os Estados Unidos (NAVARRO, 

1999). O setor foi um dos primeiros a se destacar na exportação de produtos manufaturados, 

na onda do "milagre econômico" (início dos anos 70), ocupando um nicho de mercado de 

calçados de preços mais baixos, que os produtores italianos e espanhóis não conseguiam 

atender plenamente (CARVALHO e ROCHA, 2002). A razão para o Vale dos Sinos e Franca 

terem recebido os pedidos dos importadores, foi o fato de se encontrarem instalados, naquelas 

regiões, parques industriais calçadistas de longa tradição de produção, o que não ocorria em 

outras regiões brasileiras (COSTA, 2004).  

 

Durante a década de 1980, a indústria brasileira de calçados conserva e acentua a sua tradição 

de concentração da produção em determinadas regiões (REIS, 1994), e as grandes empresas 

promovem a distribuição da produção, criando unidades fabris menores em pequenas cidades 

do interior (CARVALHO NETO, 2004). 

 

Um conjunto de mudanças ambientais, como a abertura comercial, a estabilização com âncora 

cambial e a reforma do papel do estado na economia, fizeram com que a indústria brasileira 

passasse por profundas transformações na década de noventa (CONSTANZI, 1999).  

 

A indústria de calçados, em particular, enfrentou sérias dificuldades neste período. A 

valorização da taxa de câmbio no Plano Real, a competição agressiva por parte dos países 

asiáticos, em especial a China (COSTA, 2004), e a redução dos incentivos fiscais 

(CONSTANZI, 1999), aliados à redução nas alíquotas de importação (HENRIQUES, 1999), 

fizeram com que a indústria nacional perdesse respeitáveis fatias dos seus mercados interno e 

externo para os paises asiáticos, principalmente para a China, que cresceu significativamente 

no mercado norte-americano.  

 

Não obstante, segundo Corrêa (2001), a cadeia coureiro-calçadista chegou ao final do século 

XX apresentando uma relevante importância para a economia brasileira, não apenas pelo 

volume de exportações, que somaram 163 milhões de pares e um ingresso de divisas da 

ordem de US$ 1 550 milhões, no ano de 2000, como pela geração de empregos, em torno de 

550 mil postos de trabalho, no mesmo ano, considerados os empregos diretos na indústria de 

calçados, curtumes, fabricantes de máquinas e equipamentos, componentes e artigos de couro. 

O autor ressalta que, naquele ano, essa cadeia produtiva era composta por aproximadamente 
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450 curtumes, 6 000 mil fabricantes de calçados, 110 fabricantes de máquinas e 

equipamentos, 1 100 produtores de componentes para calçados e 2 300 fabricantes de 

artefatos de couro. 

 

O contexto atual 

 

A importância do setor pode ser aferida pelo seu desempenho no comércio internacional: 

segundo a Abicalçados (2006), no ano de 2004, com uma produção de 755,0 milhões de 

pares, o Brasil se colocou como o terceiro maior produtor de calçados do mundo; o quinto 

maior exportador, com um volume exportado de 212,0 milhões de pares; e o quinto maior 

consumidor de calçados do planeta, com um consumo anual de 552,0 milhões de pares. Em 

2005 os números da indústria calçadista foram um pouco inferiores: 725,0 milhões de pares 

produzidos; 189,0 milhões de pares exportados e 552,0 milhões de pares consumidos. 

 

Ainda segundo a Abicalçados (2005), o setor calçadista brasileiro é composto, atualmente, 

por mais de 8,4 mil indústrias, é um dos que mais geram postos de trabalho no país, 

empregando, no ano de 2004, cerca de 313 mil trabalhadores diretamente na indústria.  

A indústria de calçados da cidade de Franca, foco deste estudo, é especializada na produção 

de calçados masculinos de couro, vendidos para todos os estados brasileiros, tem importante 

participação no mercado externo, e se constitui no principal pólo calçadista do Estado de São 

Paulo (CONSTANZI, 1999). Estimativas do Sindicato da Indústria de Calçados de Franca 

(2006), mostram que o setor que empregava, no final do ano de 2004, cerca de 23 mil 

funcionários, registrados em suas 760 indústrias, produziu, naquele ano, 35,4 milhões de 

pares, sendo 25,3 milhões destinado ao mercado interno e 10,1 milhões vendidos no mercado 

externo, correspondentes a 5% das exportações nacionais (SINDIFRANCA, 2006). No ano de 

2005, o setor apresentou uma queda em todos estes números: 18 mil postos de trabalho (- 

21,7%); 27,9 milhões de pares produzidos (- 21,2%); 19,6 milhões de pares vendidos no 

mercado interno (- 22,5%); e 8,3 milhões de pares exportados (- 17,8%), correspondendo a 

4,5% das exportações nacionais (SINDIFRANCA, 2006). 

 

Segundos dados da Abicalçados (2006), o parque calçadista brasileiro é composto, 

atualmente, por mais de 8,4 mil indústrias, que produziram, no ano de 2005, 

aproximadamente 755 milhões de pares/ano, dos quais 212 milhões são destinados à 
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exportação. Dentre os diversos setores da atividade econômica, a indústria calçadista é uma 

das que mais geram empregos no país, sendo que em 2004, cerca de 313 mil trabalhadores 

atuavam diretamente na indústria, como se pode verificar pela Tabela 05.  

 
Tabela 5 - Brasil – Principais estados produtores de calçados (Em 31.12.2004) 

ESTADOS EMPRESAS EMPREGOS MÉDIA EMPREGO 
P/EMPRESA 

% EMPREGO
P/ESTADO 

RIO GRANDE DO SUL 3.192 143.022 44,81 45,76 
SÃO PAULO 2.542 56.993 22,42 18,23 
CEARÁ 205 45.982 224,30 14,71 
MINAS GERAIS 1.410 23.137 16,41 7,40 
BAHIA 104 19.781 190,20 6,33 
PARAÍBA 103 7.192 69,83 2,30 
SANTA CATARINA 314 4.994 15,90 1,60 
RIO GRANDE DO NORTE 25 2.141 85,64 0,68 
OUTROS    538      9.337      17,36     2,99 

TOTAIS 8.433 312.579 37 100,00 

Fonte: MTb - RAIS, apud Abicalçados, 2006 
 

O complexo coureiro-calçadista conta com mais de 1500  indústrias de componentes 

instaladas no Brasil, cerca de uma centena de fábricas de máquinas e equipamento e mais de 

400 empresas especializadas no curtimento e acabamento do couro, que processam, 

anualmente, mais de 30 milhões de peles. Essa grande variedade de fornecedores de matéria 

prima, máquinas e componentes, aliada à tecnologia de produtos e inovações, faz do setor 

calçadista brasileiro um dos mais importantes do mundo. A linha de produtos é bastante 

diversificada, sendo produzidos no país calçados femininos, masculinos, infantis e calçados 

especiais, como ortopédicos e de segurança do trabalhador, produtos que são exportados para 

mais de 100 países (ABICALÇADOS, 2006). 

 

Praticamente metade dos postos de trabalho gerados pela indústria de calçados está localizada 

no Estado do Rio Grande do Sul (45,8%), seguido pelo Estado de São Paulo, com  18,2% e do 

Estado do Ceará, com 14,7% dos empregos do setor (Tabela 04). 

 

Estudo do Sindifranca - Sindicato da Indústria de Calçados de Franca (2002) mostra que a 

produção de calçados no Brasil concentrava-se, principalmente, em dois pólos. O primeiro 

deles, situado no Vale dos Sinos (RS), especializado em calçados femininos, responde por 

40% da produção nacional de calçados, por 75% das exportações totais e gera quase 50% dos 

empregos do setor. O segundo, localizado na cidade de Franca (SP), com cerca de 360 
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empresas dedicadas, preponderantemente à fabricação de calçados de couro masculino, 

fabricam cerca de 36 milhões de pares por ano, representando 6% da produção nacional e 3% 

das exportações totais do Brasil.  

 

Ainda de acordo com o relatório do Sindicato da Indústria de Calçados de Franca (2002), no 

Estado de São Paulo, além de Franca, destacam-se ainda: a cidade de Birigui, conhecida como 

a capital nacional do calçado infantil, que concentra cerca de 180 empresas, que respondem 

por cerca de 2% da produção nacional e cerca de 2,5% das exportações totais; e a cidade de 

Jaú, importante pólo produtor de calçados femininos, com 150 empresas que produzem 2% da 

produção nacional e menos de 0,5% das exportações totais. As empresas localizadas nestas 

três cidades do Estado de São Paulo (Franca, Birigui e Jaú), absorvem cerca de 18% da mão-

de-obra empregada do setor. 

 

Destaca outros dois pólos tradicionais da indústria calçadista que são os de Santa Catarina e 

Minas Gerais. A indústria de calçados de Santa Catarina, especializada em calçados 

femininos, concentra-se na cidade de São João Batista, onde se encontram 120 empresas que 

fabricam cerca de 1% da produção nacional. O setor calçadista de Minas Gerais é composto 

por cerca de 1 500 empresas que se concentram, principalmente, em Belo Horizonte, 

especializada em calçados femininos e Nova Serrana, com 730 empresas, que produzem tênis 

e chinelos em material sintético e são responsáveis por cerca de 10% da produção nacional.   

 

O estudo do Sindifranca (2002) ressalta que, a partir da década de 90, com a migração de 

grandes empresas das regiões Sul e Sudeste, surgiu um novo pólo calçadista no Nordeste. 

Embora ressalte que não existem dados sobre a produção atual de calçados da região, mostra 

que as exportações, no ano de 2000, corresponderam a cerca de 14% do total de calçados 

exportados pelo Brasil, com destaque para o Ceará, com 11% do total exportado. O principal 

centro calçadista do estado é a região metropolitana de Fortaleza, onde, além da capital, 

sobressaem-se as cidades de Caucaia, Horizonte, Maranguape e Cascavel. No interior do 

estado, os destaques são as cidades de Sobral, Crato e Juazeiro do Norte, sendo que esta 

última, além de ser um pólo dinâmico e relativamente consolidado no contexto estadual, é a 

área de maior concentração de micro e pequenas empresas calçadistas do Estado do Ceará. No 

ano de 2002, as empresas do estado empregavam 36,7 mil pessoas, o que correspondia a cerca 

de 14% dos postos de trabalho do setor. 
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A formação dos novos pólos calçadistas no Nordeste decorre, basicamente de dois fatores: os 

insuperáveis subsídios concedidos pelos governos nordestinos (HENRIQUES, 1999; 

DROUVOT, 2005), em especial os estados do Ceará, da Paraíba e da Bahia; e os salários 

pagos aos trabalhadores destes estados que são, em média, a metade dos praticados na cidade 

de Franca e no Vale dos Sinos (HENRIQUES, 1999). Este deslocamento da produção é uma 

continuação natural do processo de busca por menores salários, caracterizado pela 

"interiorização" nas regiões Sul e Sudeste, na segunda metade do século XX (CONSTANZI, 

1999).  No exterior, essa orientação locacional da indústria calçadista pela busca de salários 

mais baixos, se caracterizou pelo deslocamento da produção dos países desenvolvidos, como 

a Itália e a Espanha, para países em desenvolvimento, como o Brasil, a Coréia do Sul e 

Taiwan, numa primeira fase, e para países com salários ainda mais baixos, como a China, a 

Indonésia e a Tailândia, numa segunda fase (CONSTANZI, 1999; COSTA, 2004). 

Já a guerra fiscal, que se iniciou durante o período de estabilização econômica, a partir de 

1994, está intensificando o deslocamento da produção calçadista daqueles importantes pólos 

produtores do Brasil para a região nordestina, sendo esta uma das grandes tendências futuras 

do setor (HENRIQUES, 1999).  

 

Outros fatores importantes no deslocamento da produção para o Nordeste são: a proximidade 

do mercado norte-americano, o que permite a redução dos custos de transporte dos produtos 

exportados para aquele país; e a possibilidade de utilização dos portos nordestinos, que 

apresentam vantagens em termos de custos e intensidade de utilização. Não é por outro 

motivo que o Estado do Ceará tem se destacado, também, como um importante centro 

exportador de calçados (Tabela 06). 

 
Tabela 6 - Exportação brasileira de calçados por estado produtor (Ano de 2005) 

ESTADOS US$ MILHÕES % PARES 
(MILHÕES) 

US$ 
(PM) 

RIO GRANDE DO SUL 1.307 69 99 13,24 
SÃO PAULO 237 13 22 10,94 
CEARÁ 205 11 39 5,30 
BAHIA 56 3 7 8,15 
PARAÍBA 36 2 14 2,55 
MINAS GERAIS 17 1 2 7,14 
SANTA CATARINA 10 1 2 5,86 
OUTROS 19 1 4 4,75 

TOTAIS 1.887 100 189 9,97 
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Fonte: MDIC / SECEX, apud Abicalçados, 2006 
 

O principal estado exportador do Brasil é o Rio Grande do Sul, que em 2005 foi responsável 

por cerca de 69% das exportações brasileiras, seguido por São Paulo, com 13%, retomando o 

segundo posto do Ceará, que, com 11%, ficou na terceira posição nas vendas de calçados no 

mercado externo (Tabela 06). Dados da Abicalçados mostram a elevação significativa das 

exportações do Estado do Ceará, cuja participação relativa nas exportações brasileiras cresceu 

nos últimos anos, passando de 7% em 2001, para 11% no ano de 2005.  

 

Importante ressaltar que, com a implantação do Plano Real, no ano de 1994, a indústria 

calçadista brasileira apresentou uma queda expressiva em sua atuação no mercado externo, 

em decorrência de uma valorização irreal de nossa moeda em relação ao dólar, que retirou a 

competitividade dos nossos produtos no exterior. Somente em 2000, dois anos após o fim da 

paridade cambial, é que o setor deu início ao processo de recuperação das vendas externas. 

No ano de 2004, mais de dez anos depois, conseguiu suplantar a quantidade de pares 

exportada em 1993, sem alcançar, porém o faturamento obtido naquele ano, que somente foi 

superado no ano de 2005. (Tabela 07). 

 
Tabela 7 - Exportação brasileira de calçados série histórica (1970 - 2005) 

ANO VALOR 
(US$ MILHÕES) % VARIAÇÃO PARES 

(MILHÕES) 
PREÇO 

MÉDIO (US$) 
1970 8   4 2,19 
1971 29 254 10 2,81 
1972 55 86 16 3,48 
1973 93 71 22 4,33 
1974 120 29 28 4,33 
1975 165 37 35 4,76 
1976 175 6 31 5,60 
1977 174 0 25 7,05 
1978 279 60 40 7,02 
1979 351 26 42 8,39 
1980 387 10 49 7,89 
1981 562 45 70 8,06 
1982 500 -11 61 8,19 
1983 682 36 93 7,29 
1984 1.026 51 144 7,12 
1985 907 -12 133 6,84 
1986 958 6 142 6,75 
1987 1.095 14 139 7,90 
1988 1.203 10 151 7,94 
1989 1.238 3 170 7,28 
1990 1.107 -11 143 7,74 
1991 1.177 6 133 8,85 
1992 1.409 20 158 8,91 
1993 1.846 31 201 9,16 
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1994 1.537 -17 171 8,97 
1995 1.414 -8 138 10,25 
1996 1.567 11 143 10,98 
1997 1.523 -3 142 10,69 
1998 1.330 -13 131 10,16 
1999 1.278 -4 137 9,33 
2000 1.547 21 163 9,52 
2001 1.615 4 171 9,44 
2002 1.449 -10 164 8,83 
2003 1.549 7 189 8,21 
2004 1.809 17 212 8,53 
2005 1.887 4 189 9,98 

 

Fonte: MDIC / SECEX, apud Abicalçados, 2005 
 
 

No ano de 2004, a indústria calçadista nacional consolida a recuperação das suas vendas 

externas. Historicamente, o volume exportado, 212 milhões de pares, e o montante do 

faturamento com as exportações, US$ 1,81 bilhões, constituem o terceiro melhor resultado 

obtido nas vendas externas pela indústria calçadista brasileira. Ficam atrás, apenas, do 

excepcional resultado conseguido pelo setor no ano de 1993, quando foram exportados 201,0 

milhões de pares de calçados, no valor total de cerca de US$ 1,84 bilhões e das vendas 

externas do ano de 2005, com um volume de 189 milhões de pares e um faturamento total de 

US$ 1,88 bilhões  (Tabela 07). 

 

Outra característica importante a se destacar na indústria calçadista, é o grande volume das 

exportações concentrado em um número reduzido de empresas. No ano de 2004, do total de 

US$ 1,9 bilhões de faturamento obtido pelo setor com as exportações, cerca de US$ 1,3 

bilhões (65,9%) ficaram com apenas 46 empresas, que representam 3,6% do total das 

exportadoras. As outras 1218 empresas exportadoras do setor faturaram, no mercado externo, 

US$ 600 milhões, ou cerca de 31,6% do valor total  obtido com exportações de calçados 

naquele ano (Tabela 08).  

 
Tabela 8 - Concentração das empresas exportadoras de calçados (2004) 

FAIXA DE EMBARQUES Nº DE EMPRESAS % US$ MILHÕES % 

+ US$ 50 MILHÕES 6 0,47 434 22,87

25 A US$ 50 MILHÕES 12 0,95 411 21,67

10 A US$ 25 MILHÕES 28 2,22 407 21,45

5 A US$ 10 MILHÕES 30 2,37 220 11,59

1 A US$ 5 MILHÕES 119 9,41 304 16,02
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DE 0,1 A US$ 1 MILHÃO 301 23,81 106 5,56

MENOS DE US$ 0,1 MILHÃO/ 768 60,76 16 0,85

TOTAIS 1.264 100,00 1.899 100,00

Fonte: MDIC / SECEX (Inclui produtos da posição 6406 - partes de calçados), apud Abicalçados, 2006. 
 

Um aspecto preocupante nas exportações da indústria calçadista brasileira é a excessiva 

dependência do mercado norte-americano. Segundo a Abicalçados (2005), do total exportado 

no ano de 2003, pouco mais de US$ 1,5 bilhões, cerca de 64,2%, ou seja, US$ 995 milhões, 

correspondentes a cerca de 103,8 milhões de pares, foram vendidos para os Estados Unidos. 

O segundo mercado da indústria brasileira de calçados foi o Reino Unido, que importou do 

Brasil, naquele ano (2003), 7,6 milhões de pares de calçados, por US$ 105,5 milhões de 

dólares. De se destacar que o preço médio do calçados vendido para o Reino Unido foi de 

US$ 13,75, enquanto que o destinado ao mercado norte-americano obteve um preço médio de 

US$ 9,58 por par, uma diferença de mais de 40% no valor agregado do produto. O terceiro 

mercado importador foi a Argentina, nossa parceira no Mercosul, que importou, naquele ano 

de 2003, cerca de 11,6 milhões de pares de calçados do Brasil, atingindo a cifra de US$ 72,2 

milhões, com um preço médio de US$ 6,18.  

 

Embora essa dependência tenha diminuído significativamente no ano de 2005, o mercado 

norte-americano ainda foi o responsável por mais de 50% das nossas vendas externas de 

calçados, seguido pelo Reino Unido, com 9,5% e pela Argentina, com 5,0%  (Tabela 09). Não 

obstante o volume exportado tenha se mantido no mesmo patamar de 2003, cerca de 189 

milhões de pares, houve uma queda em relação ao ano de 2004, em que foram exportados 

cerca de 212 milhões de pares. A boa notícia é que, em contrapartida à queda da taxa de 

câmbio, os exportadores conseguiram elevar o preço médio do par de calçados exportados 

para US$ 12,60, no Estados Unidos, US$ 16,70, no Reino Unido e US$ 7.96, na Argentina.  

 
Tabela 9 - Exportação brasileira de calçados por destino - 2005 

PAÍS 
 

US$ 
 

% PARES PM 

Estados Unidos 946.386.978 50,2 75.378.568 12,60
Reino Unido 179.326.182 9,5 10.757.585 16,70
Argentina  112.736.774 6,0 14.166.165 7,96
México 57.661.179 3,1 10.918.311 5,28
Espanha 52.406.370 2,8 5.890.176 8,90
Canadá 50.998.389 2,7 4.313.760 11,80
Itália 40.263.977 2,1 2.966.326 13,60
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Chile 33.342.568 1,8 3.291.947 10,10
Paises Baixos  29.188.882 1,5 1.624.604 18,00
Portugal  22.469.636 1,2 2.825.043 7,95
Alemanha 21.946.197 1,2 1.306.411 16,80
Venezuela 21.479.899 1,1 4.668.697 4,60
Bolivia 18.946.414 1,0 3.957.864 4,79
Paraguai 18.296.603 1,0 7.945.587 2,30
Porto Rico 17.592.110 0,9 1.733.387 10,10
França 17.540.769 0,9 1.640.736 10,70
Outros 246.322.529 13,9 35.916.318 6,86

Totais 1.886.905.456 100 189.301.485 9,97

Fonte: MDIC / SECEX, apud Abicalçados, 2006. 
 

Quanto aos blocos econômicos, o Nafta ainda é o nosso principal comprador, com 56% das 

vendas externas de calçados do Brasil, em razão, principalmente do peso das compras norte-

americanas. Em seguida estão os países da União Européia, que foram o destino de cerca de 

20% das nossas exportações em 2005, praticamente dobrando o valor importado do Brasil no 

ano de 2003. Em terceiro lugar, aparecem os nossos parceiros do Mercosul, que foram o 

destino de, aproximadamente, 7,5% das nossas vendas externas de calçados.  

 

Estes resultados mostram uma tendência de aceleração na queda da concentração das vendas 

para o mercado norte-americano, pois essa participação que, no ano de 2002, situava-se no 

patamar de 70,6%, caiu para 64,2% em 2003, para 56,6% em 2004 e agora, no ano de 2005, 

para 50,2% das vendas externas de indústria calçadista brasileira  (ABICALÇADOS, 2006). 

 

Importante notar que a diminuição da participação norte-americana vem acompanhada de 

uma elevação na venda de produtos para países da União Européia. As exportações para a 

Espanha, por exemplo, que eram insignificantes no ano de 2002, com um faturamento em 

torno de US$ 7,0 milhões, passaram, no ano de 2005, para US$ 52,8 milhões. As vendas para 

a Itália subiram de US$ 2,2 milhões, para US$ 40,3 milhões. As exportações para a 

Alemanha, Portugal e Inglaterra também se elevaram de forma significativa. No seu conjunto 

os países da União Européia já respondem por quase 20% das vendas de calçados da indústria 

brasileira no mercado externo. 

 

No tocante ao tipo de produto exportado, predominam os calçados com cabedal de couro, que 

são produtos considerados mais finos e que apresentam um maior valor agregado. No ano de 

2005, o Brasil exportou cerca de 104 milhões de pares de calçados com cabedal de couro, que 

proporcionaram um ingresso de divisas da ordem de US$ 1,5 bilhões de dólares, 
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correspondentes a cerca de 79,7% do valor das exportações do país naquele ano (Tabela 10). 

Este tipo de calçado obteve um preço médio de US$ 14,44 no mercado externo.  

 
Tabela 10 - Exportação brasileira de calçados por tipo - 2005 

TIPO US$ 
(MILHÕES) 

PARES 
(MILHÕES) % PM 

(US$) 
INJETADOS 23 14 7 1,66 
PLÁSTICOS MONTADOS 244 58 30 4,24 
CABEDAL COURO 1.504 104 55 14,44 
CABEDAL TÊXTIL 100 12 6 8,33 
OUTROS 15 2 1 9,28 

TOTAIS 1.887 189 100 9,97 

Fonte: MDIC / SECEX, apud Abicalçados, 2006  
 

O segundo produto mais exportado pela indústria calçadista nacional é o calçado de plástico 

montado, que apresentou um volume de vendas da ordem de 58 milhões de pares, um 

faturamento de cerca de US$ 244 milhões, a um preço médio de US$ 4,24 por par de calçado 

exportado (Tabela 10).  

 

 

2.3.4  A indústria calçadista francana 

 

Neste item são apresentados diversos aspectos da indústria calçadista francana, iniciando-se 

por um breve relato da sua trajetória histórica, passando pelo seu perfil atual, por uma 

pesquisa recente do SEBRAE (2004) e concluindo com a sua atuação no mercado 

internacional. 

  

Síntese da evolução histórica 

  

A origem da indústria calçadista de Franca remonta a meados do século XIX, quando a 

posição geográfica do núcleo urbano incipiente de Franca, possibilitou a formação de um 

importante entreposto comercial para os viajantes que se dirigiam de São Paulo para o Brasil 

Central pela "Estrada dos Goyases" (SUZIGAN et al, 2001). A existência de uma expressiva 

atividade de criação de gado de corte estimulou a atividade artesanal de selaria, para 

aproveitamento dos produtos derivados do couro (SUZIGAN et al, 2001; GARCIA, 1996; 

BRAGA, 2000; DOURADO, 2001; BARBOSA, 2004).  
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Outro fator determinante para a implantação da atividade coureira na região foi a contribuição 

importante do imigrante europeu, notadamente italiano (BARBOSA, 2004), que se instalou 

no local e que possuía, entre outras qualificações, uma técnica mais refinada na produção de 

calçados (REIS, 1994). Barbosa (2004) destaca que: 

Das principais empresas que marcaram a consolidação da cidade como um pólo calçadista 
importante, quase todas foram iniciadas por italianos ou filhos de italianos que, com modestos 
capitais, deram a partida para construção de empreendimentos que se firmariam gradativamente ao 
longo de algumas décadas. Para que não se faça injustiça privilegiando apenas a contribuição 
italiana, cabe mencionar que o maior grupo empresarial calçadista local teve origem na iniciativa 
de um sapateiro filho de espanhóis, nacionalidade representante do segundo maior contingente de 
estrangeiros em terras francanas (Barbosa, 2004, p. 24). 

 

O fluxo intenso de couros, trazido pelos tropeiros vindos de Minas, Goiás e Mato Grosso e a 

possibilidade do seu aproveitamento, estimulou o surgimento dos primeiros curtumes em 

Franca: o padre Alonso Ferreira de Carvalho fundou, em 1886,  o "Curtume Cubatão" 

(vendido em 1890) e, em 1906, o "Curtume Progresso"; em 1908 surgiu o "Curtume Elias 

Motta" (TOSI, 1998). O objetivo era o aproveitamento do couro trazido pelos tropeiros 

vindos de Minas, Goiás e Mato Grosso (DOURADO, 2001; CHIOCA, 1987, apud 

BARBOSA, 2004). Aliado à facilidade na obtenção regular de couros, dois outros motivos 

podem ter contribuído para a instalação dos curtumes em Franca: a existência de água em 

abundância e a forte presença de madeiras ricas em tanino, substância utilizada no curtimento 

do couro (TOSI, 1998; BARBOSA, 2004). A atividade de curtimento de couro foi a principal 

atividade coureira do município até meados do século XX (DOURADO, 2001). 

  

A partir da segunda metade do século XIX, além das selas para montaria, já eram produzidos 

os "sapatões", modelos rudimentares de calçados e outros artigos de couro, bastante utilizados 

na zona rural (SUZIGAN et al, 2001; GARCIA, 1996; BARBOSA, 2004) 

 

A expansão ferroviária, ocorrida no final do século XIX, foi outro fator de estímulo à 

atividade artesanal local de artigos de couros, ao permitir o atendimento do mercado de 

trabalhadores rurais, que surgiu e prosperava com a cultura do café (SUZIGAN et al, 2001; 

BARBOSA, 2004). No ano de 1921 é fundada a empresa Carlos Pacheco & Cia. (Calçados 

Jaguar), pioneira na utilização de um processo produtivo altamente mecanizado, com 
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maquinário adquirido na Alemanha (REIS, 1994; GARCIA, 1996; TOSI, 1998; SUZIGAN et 

al, 2001; e CARVALHO NETO, 2004). 

 

Em 1926, foi fundada a empresa "Calçados Samello", com estabelecimento de uma oficina de 

artesanato por seu criador, Miguel Sábio de Mello. A empresa, que até hoje é uma das líderes 

de mercado no seu setor, iniciou sua atividade manufatureira no ano de 1939, quando obteve 

recursos financeiros internacionais, através de operações de leasing, para importar máquinas 

de fabricação de calçados (SUZIGAN et al, 2001). 

 

No final da década de 1920, estavam sediadas em Franca 12 dos 65 estabelecimentos 

fabricantes de calçados do interior paulista e o terceiro maior curtume o Estado, o Curtume 

Progresso (TOSI, 1998). 

 

A partir de 1940 o setor cresceu beneficiado por políticas governamentais de incentivos 

fiscais, pelo ingresso de capitais externos e pela disponibilidade do excedente da produção 

agrícola. Estes fatores possibilitaram a importação de novas tecnologias, máquinas e 

equipamentos, que permitiram a modernização e o desenvolvimento do parque industrial 

francano (BARBOSA, 1998, apud CARVALHO NETO, 2004). 

 

No ano de 1950, a cidade de Franca já era a sexta maior produtora de calçados do país, atrás 

apenas das cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Novo Hamburgo, de São Leopoldo e 

de Belo Horizonte (CONSTANZI, 1999). A cidade foi beneficiada pelo processo de 

"interiorização" da indústria calçadista paulista, a partir da década de 50, que se deslocou da 

cidade de São Paulo, motivada pelos menores salários prevalecentes nas cidades do interior 

(CONSTANZI, 1999). Neste período as indústrias modernizam seus equipamentos, ampliam 

seus prédios e elevam sua capacidade de produção, passando a fabricar sapatos médios e finos 

(REIS, 1994). 

 

Dois fatos foram importantes para o crescimento da indústria no final da década de 1950: o 

surgimento, em 1947, da empresa "Amazonas", produtora de saltos e solados vulcanizados em 

borracha (TOSI, 1998; MOTTA, 2004); e a aquisição pela empresa "Samello" de maquinário 

americano para a produção de calçados do tipo "mocassim", que por um certo tempo foi 
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fabricado com exclusividade pela empresa e "cujo uso generalizou-se entre a maioria dos 

homens considerados razoavelmente bem-vestidos" (TOSI, 1998, p. 247).   

 

Uma nova fase de crescimento se deu na década de 1960, com a expansão das vendas para o 

mercado externo, especialmente para os EUA, que passou a responder por parcela crescente 

da demanda para o setor (REIS, 1994; SUZIGAN et al, 2001; CARVALHO NETO 2004). 

Nesta década, o grupo Samello adquiriu o controle do Curtume Progresso e fundou a MSM 

Artefatos de Borracha, verticalizando as suas atividades e passando a produzir couros, saltos e 

solados de borracha, além dos calçados que projetaram o grupo nacionalmente (TOSI, 1998). 

 

Na década de 80, a indústria calçadista francana apresentou flutuações significativas, 

alternando períodos de crescimento e redução, tanto na produção para o mercado interno 

como para o mercado externo, evidenciando a sensibilidade do setor às flutuações na 

conjuntura econômica do país e do ambiente externo (REIS, 1994). 

 

O início da década de 90 foi extremamente favorável para o setor, em especial para as 

empresas exportadoras, que tiveram, no ano de 1993, o seu melhor desempenho de todos os 

tempos no mercado externo, exportando 14,5 milhões de pares e proporcionando um ingresso 

de divisas para o país da ordem de US$ 228,0 milhões (Tabela 11). 
 

Tabela 11 - Indústria de calçados de Franca 
Produção e vendas nos mercados interno e externo (milhões de pares) 

Ano Produção Mercado Interno Mercado Externo 
    Pares % Pares % 

1984 32,0 15,0 47,0 17,0 53,0 

1985 30,0 18,0 60,0 12,0 40,0 

1986 35,0 26,0 74,0 9,0 26,0 

1987 17,0 9,0 53,0 8,0 47,0 

1988 24,0 15,0 62,5 9,0 37,5 

1989 27,0 17,5 64,8 9,5 35,2 

1990 27,0 18,0 66,7 9,0 33,3 

1991 24,0 17,0 70,8 7,0 29,2 

1992 25,7 15,0 58,4 10,7 41,6 

1993 31,5 17,0 54,0 14,5 46,0 

1994 31,5 19,8 62,9 11,7 37,1 

1995 22,0 14,6 66,4 7,4 33,6 

1996 24,8 18,7 75,6 6,1 24,5 
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1997 29,0 24,3 83,7 4,7 16,3 

1998 29,0 25,4 87,6 3,6 12,4 

1999 29,5 25,4 86,2 4,1 13,8 

2000 32,5 27,0 83,1 5,5 16,9 

2001 32,5 26,3 80,9 6,2 19,1 

2002 30,0 24,0 80,0 6,0 20,0 

2003 32,1 24,9 77,6 7,2 22,4 

2004 35,4 25,3 71,5 10,1 28,5 

2005 27,9 19,6 70,1 8,3 29,9 
 

 

A partir de 1994, com a implantação do Plano Real de estabilização econômica, a indústria 

calçadista francana passou por sérias dificuldades, em especial as empresas exportadoras, que 

viram suas vendas no mercado externo despencarem dos 14,5 milhões de pares exportados em 

1993, para 3,6 milhões de pares no ano de 1998. Medidas como a redução das alíquotas de 

importação, somadas à sobrevalorização da taxa de câmbio tiveram reflexos extremamente 

negativos na competitividade do setor, tanto no mercado externo, como no mercado interno, 

resultando em perda de mercado, fechamento de empresas e eliminação de postos de trabalho 

(REIS, 1994). 

 

O pior desempenho se deu no ano de 1995, com a produção do setor caindo para o segundo 

nível mais baixo dos últimos vinte anos, 22,0 milhões de pares, destinando 66,4% deles para o 

mercado interno e 33,6% para o mercado externo (Tabela 11). 

 

As dificuldades de colocação do seu produto no mercado externo fez com que as empresas 

buscassem ampliar sua participação no mercado interno. Com isso a produção começou a se 

recuperar, a partir de 1996, assim como as vendas no mercado interno. Neste ano, não 

obstante a crise do setor, Franca era responsável por 38,1% do emprego da indústria de 

calçados do Estado de São Paulo e a cidade que mais empregava trabalhadores deste setor no 

Brasil, superando, inclusive, a cidade de Novo Hamburgo no Vale dos Sinos (CONSTANZI, 

1999). As vendas no mercado externo, no entanto, continuaram a cair, até o ano de 1998, 

quando a desvalorização do real perante o dólar permitiu, finalmente, que o setor pudesse 

voltar a alavancar a exportação dos seus produtos. A partir do ano de 1999, o setor começa 

um novo processo de recuperação, lento, porém gradual e constante, apresentando, no ano de 

2004, a maior produção dos últimos 20 anos, estimada pelo Sindifranca (2006) em 35,4 
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milhões de pares de calçados. Deste montante, 25,3 milhões de pares (71%) foram vendidos 

no mercado interno e 10,1 milhões de pares foram exportados, gerando divisas da ordem de 

US$ 175,6 milhões. No ano de 2005, novamente em razão de problemas cambiais, houve uma 

queda na produção do setor, que fechou o ano com um volume de 27,9 milhões de pares 

produzidos, dos quais 19,6 milhões foram colocados no mercado interno e 8,3 milhões de 

pares exportados  (SINDIFRANCA, 2006). 

 

Perfil atual 

 

A indústria de calçados da cidade de Franca é especializada na produção de calçados de couro 

masculino, vende calçados para todos os estados brasileiros, tem importante participação no 

mercado externo se constituindo no principal pólo calçadista do Estado de São Paulo 

(CONSTANZI, 1999). 

 

O setor calçadista francano que empregava, até meados da década de 80, mais de 30 mil 

funcionários, terminou o ano de 2004 com cerca de 23 mil funcionários registrados em suas 

760 indústrias, segundo estimativas do Sindifranca (2005). O piso salarial da categoria, fixado 

em fevereiro de 2004, era de R$ 380,00.   

 

Com uma capacidade instalada de 37,2 milhões de pares, a indústria francana, após se 

recuperar das dificuldades decorrentes do Plano Real, produziu, em média, 32,5 milhões de 

pares de calçados ao ano, no período de 2000 a 2004. No ano de 2005, a produção estimada, 

como visto, foi da ordem de 27,9 milhões de pares, apresentando o setor, portanto, uma 

capacidade ociosa atual em torno de 7,5%, inferior à média do período, que girou em torno de 

13,0% (SINDIFRANCA, 2006). 

 

A pesquisa do SEBRAE 

 

O SEBRAE (2004), em conjunto com o Sindifranca, a Delegacia Regional do CIESP e o Uni-

FACEF, representado por este pesquisador, efetuou uma pesquisa destinada a conhecer 

melhor a indústria de calçados da cidade de Franca, com a finalidade de levantar subsídios 

para a implantação de um APL - Arranjo Produtivo Local. Para a realização da pesquisa, 

foram convidadas, em outubro de 2004, um total de 209  empresas, sendo que 175 delas 
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aceitaram participar da pesquisa. No dia marcado apenas 87 empresas compareceram e, com a 

utilização de um software norte-americano, responderam, durante aproximadamente três 

horas, a 512 questões, divididas em grandes temas, como: produção; faturamento; exportação; 

pesquisa e desenvolvimento; tecnologia da informação; finanças; e expectativas quanto ao 

APL.  

  

A amostra de empresas participantes da pesquisa era composta, quanto ao número de 

funcionários, em: 30% de micro empresas (até 19 funcionários); 40% de empresas de pequeno 

porte (20 a 99 funcionários); e 30% de empresas de médio e grande porte (acima de 100 

funcionários). Quanto ao faturamento, segundo o SEBRAE, as empresas participantes 

estavam segmentadas em: 8% de micro empresas (faturamento mensal de até R$ 37 mil); 36% 

de empresas de pequeno porte (faturamento entre R$ 37 mil a R$ 180 mil); e 56% de 

empresas de médio e grande porte (faturamento acima de R$ 180 mil).   

 

Estas empresas eram responsáveis por uma produção diária, no ano de 2004, de cerca de 81 

mil pares de calçados por dia, que corresponde a mais de 60% da produção diária da indústria 

calçadista francana, estimada em 135 mil pares/dia. A maior parte dessa produção (87%) era 

realizada no próprio pólo de Franca e entorno. Do total produzido por elas, apenas 15,2% 

foram exportados e o restante foi vendido no mercado interno, tendo por destino: 51,3% 

outros estados brasileiros, 31,8% outros municípios paulistas, e,  3,3% o próprio pólo de 

Franca e entorno.  

 

O produto mais fabricado era o calçado predominantemente de couro (82,3%), tipo sapato, 

mocassim ou bota (72,5%), destinados, principalmente, ao público masculino adulto (69,6%). 

Os calçados femininos, nas firmas que compõem a amostra, já respondem por 24,5% do 

faturamento das empresas pesquisadas. 
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Gráfico 3 - Indústria calçadista de Franca: canais de distribuição no mercado interno 

Fonte: Sebrae (2004) 
 

No mercado interno, 77% das vendas eram efetuadas através de varejistas, atacadistas, 

distribuidores e representantes comerciais e apenas 23% eram distribuídos por meio de canais 

de distribuição próprios. As vendas pela Internet (e-commerce) ainda se apresentavam de 

forma incipiente, representando apenas 2,4% do total comercializado (Gráfico 03). 

 

Quanto à percepção dos empresários em relação ao diferencial competitivo que acreditavam 

que as suas empresas possuíam, 45% deles responderam ser a qualidade dos seus produtos, 

13% o design, 12% o preço e 8% a tecnologia de produção.  

 

Das empresas pesquisadas: 62,8% dos produtos, no mercado interno, eram vendidos com 

marcas próprias; 26,2% eram vendidos com marcas de revendedores, lojistas ou terceiros; e 

10,6% eram colocados no mercado com marcas licenciadas. A participação percentual de 

vendas de produtos com marcas próprias era maior nas micro (94,3%) e pequenas empresas 

(63,2%), do que nas grandes empresas (58,0%). Diferia, também entre as empresas 

exportadoras e não exportadoras, com as primeiras vendendo apenas 48,6% dos seus produtos 

com marca própria, contra 76,0% das não exportadoras. 
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Gráfico 4 - Indústria calçadista de Franca: participação dos artigos exportados 

 Fonte: Sebrae (2004) 

 

Com relação à inserção no mercado externo, 48% das empresas exportava regularmente, 46% 

não exportava, mas gostaria de exportar e apenas 6% não exportava e não tinha interesse em 

exportar. Importante ressaltar que 100% das microempresas que participaram da pesquisa 

responderam que não exportavam. O produto mais exportado era o calçado masculino adulto, 

seguido do calçado feminino adulto, do tênis e do calçado infantil (Gráfico 04). 

 

Quanto à forma de comercialização, 68% das empresas que exportam se utilizam de agentes 

de exportação; 28% colocam seus produtos diretamente (vendas autônomas) e 1,4% o fazem 

através de consórcios de exportação. 

 

Numa escala de zero a dez, os empresários elegeram como o principal aspecto restritivo das 

exportações, a "dificuldade na divulgação dos produtos no mercado externo", seguido pela 

forte concorrência no mercado externo, pela grande burocracia e trâmites legais para a 

exportação e pelo conhecimento insuficiente do mercado externo. Essas barreiras eram 

percebidas de forma diferente pelas empresas que exportavam regularmente, das que não 

efetuavam vendas regulares para o mercado externo (Gráfico 05). 
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Gráfico 5 - Indústria calçadista de Franca: barreiras percebidas à exportação 

Fonte: Sebrae (2004) 

 

Estes resultados diferem dos encontrados na pesquisa da Fundação Dom Cabral (2002), na 

qual, as maiores empresas de capital nacional pesquisadas, colocaram como principais 

dificuldades as oriundas do ambiente competitivo brasileiro, como a elevada carga tributária, 

a carência de linhas de financiamento, os custos financeiros elevados e a  instabilidade do 

câmbio (variação do dólar). 

 

Um aspecto importante a se destacar na pesquisa foi a disposição demonstrada pelos 

industriais em participar na organização e no desenvolvimento de ações que visem alavancar 

o APL - Arranjo Produtivo Local. Os participantes da pesquisa acreditam que o APL irá 

fortalecer e reforçar a marca "made in Franca", melhorar a qualificação da mão-de-obra, 

permitir o conhecimento e a exploração do potencial dos mercados nacional e internacional, 

pelo aumento da competitividade das empresas localizadas no pólo calçadista de Franca e 

região.  

 

A indústria calçadista francana  e o comércio internacional 
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Segundo dados da Secex - Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio, as exportações brasileiras que, em 1994, totalizaram 

US$ 43,5 bilhões, atingiram, no ano de 2000, cerca de US$ 55 bilhões, com um crescimento 

de 26,44%.  

 

O setor calçadista francano, no entanto, teve um desempenho totalmente diverso, com uma 

queda, no mesmo período, de cerca de 50% no montante de suas exportações. No ano de 

1994, foram exportados 11,7 milhões de pares de calçados, com um faturamento de cerca de 

US$ 199,8 milhões, correspondente a 0,46% das exportações brasileiras. No ano de 2000, o 

setor exportou cerca de 5,5 milhões de pares de calçados, faturando aproximadamente US$ 

99,1 milhões, ou seja, menos de 0,2% das exportações nacionais, segundo dados divulgados 

pelo Sindicato da Indústria de Calçados de Franca. De acordo com a mesma fonte, o preço 

médio do par de calçado exportado subiu, no mesmo período, de US$ 17,15, para cerca de 

US$ 17,84.  

 

Mesmo comparado com o desempenho do setor calçadista nacional, os números da indústria 

de Franca são preocupantes. No ano de 1994, as exportações brasileiras de calçados atingiram 

o montante de US$ 1 537 milhões, segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio. A 

participação dos exportadores francanos (US$ 199,8 milhões) foi de cerca de 13% deste total. 

No ano de 2000, as exportações do setor conseguiram retomar o nível de 1994, somando US$ 

1 547 milhões, com um crescimento de cerca de 1% no período. A participação das indústrias 

francanas, no entanto, reduziu-se para cerca de 6,4% do total (US$ 99,1 milhões). Segundo 

Perera e Kimura (2002), no ano de 2001 as exportações da indústria francana atingiram US$ 

104 milhões, porém, se tivessem acompanhado o mesmo rítmo de recuperação do cluster 

calçadista de Novo Hamburgo (RS), deveriam ter atingido quase o dobro deste valor, ou cerca 

de US$ 202 milhões. 

Nos quatro anos seguintes, embora tenha ocorrido um acréscimo significativo no volume 

exportado, o faturamento do setor não conseguiu repetir a performance do inicio dos anos 90: 

em 2001 foram exportados 6,2 milhões de pares, com um faturamento de US$ 104,2 milhões; 

em 2002 foram 5,9 milhões de pares e US$ 97,5 milhões;  em 2003, 7,2 milhões de pares e 

US$ 116,5 milhões de faturamento; e, finalmente, no ano de 2004, foram exportados 10,07 

milhões de pares, com um faturamento de US$ 175,5 milhões.  
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Tabela 12 - Exportações de calçados - Franca e Brasil (1980 - 2004) 

  Valor (US$ milhões) Partic. Pares (milhões) Partic. Preço Médio (US$) 

Ano Franca Brasil % Franca Brasil % Franca Brasil 
1980 44 387 11% 3 49 6% 14,91 7,89 
1981 66 562 12% 4 70 6% 15,07 8,06 
1982 65 500 13% 5 61 8% 13,01 8,19 
1983 77 682 11% 7 93 8% 10,97 7,29 
1984 164 1.026 16% 16 144 11% 9,80 7,12 
1985 111 907 12% 10 133 8% 10,35 6,84 
1986 97 958 10% 9 142 6% 10,73 6,75 
1987 194 1.095 18% 8 139 6% 13,01 7,9 
1988 127 1.203 11% 9 151 6% 13,97 7,94 
1989 125 1.238 10% 9 170 5% 13,25 7,28 
1990 126 1.107 11% 9 143 6% 14,23 7,74 
1991 107 1.177 9% 7 133 5% 15,15 8,85 
1992 161 1.409 11% 10 158 6% 15,12 8,91 
1993 228 1.846 12% 14 201 7% 15,68 9,16 
1994 199 1.537 13% 11 171 6% 17,15 8,97 
1995 151 1.414 11% 7 138 5% 20,45 10,25 
1996 122 1.567 8% 6 143 4% 20,17 10,98 
1997 92 1.523 6% 4 142 3% 19,52 10,69 
1998 69 1.330 5% 3 131 2% 19,27 10,16 
1999 70 1.278 5% 4 137 3% 17,38 9,33 
2000 99 1.547 6% 5 163 3% 17,84 9,52 
2001 104 1.615 6% 6 171 4% 16,72 9,44 
2002 97 1.449 7% 6 164 4% 16,31 8,83 
2003 116 1.549 7% 7 189 4% 16,20 8,21 
2004 175 1.809 10% 10 212 5% 17,42 8,53 

 

A Tabela 12 mostra uma série histórica das vendas de calçados da indústria de Franca, no 

mercado externo e os preços médios obtidos. Os dados mostram que, em termos de valor, a 

participação da indústria francana nas exportações brasileiras de calçados foi, em média, de 

12,4% das exportações brasileiras na década de 1980, com uma contribuição máxima de 18%, 

no ano de 1987. Na primeira metade da década de 1990 essa participação caiu para a média de 

11,2% e, a partir de 1996, se reduziu significativamente, apresentando seus piores 

desempenhos nos anos de 1998 e 1999, em que sua contribuição para as exportações ficaram 

em 5% do valor total exportado pela indústria calçadista nacional. 

 

Estes números demonstram que a indústria francana não conseguiu, ao contrário da sediada 

nos outros estados, contornar a crise decorrente do Plano Real, em especial o problema da 

fixação do valor do dólar, no período de 1994 a 1998. A recuperação das suas vendas externas 

se inicia apenas no ano de 2000 e somente no ano de 2004 ela consegue alcançar o patamar de 

10% de participação nas exportações nacionais de calçados. 
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Gráfico 6 - Indústria calçadista de Franca 
Produção e vendas nos mercados interno e externo (milhões de pares) 

 

As dificuldades enfrentadas no mercado externo, em razão do problema cambial, fizeram com 

que as empresas calçadistas francanas passassem a redirecionar as suas vendas para o 

mercado interno. Após uma queda drástica na sua produção (1995), verifica-se uma 

recuperação nos anos seguintes (1996 a 1999), com as vendas aumentando no mercado 

interno. O período de 2000 a 2004 mostra uma retomada das vendas no mercado externo e 

crescimento da produção, exceto quanto ao ano de 2002, que apresentou queda tanto na 

produção quanto nas vendas, nos mercados interno e externo (Gráfico 6). 

 

Com relação ao volume exportado, a tendência observada no faturamento se repete, embora a 

participação da indústria francana se situe em patamares inferiores, com médias de 7%, na 

década de 80, de 4,7%, na década de 1990, e de 4%, nos primeiros anos deste novo século.  

 

Essa diferente participação nas exportações (volume e valor) ocorre em razão do preço médio 

obtido pelo calçado francano, no mercado internacional, ser maior do que o preço médio do 

restante da indústria calçadista nacional. Na década de 80 o preço médio do calçado 

exportado pela indústria francana ficou, em média, em US$ 12,50, contra a média de US$ 

7,52 observada nas exportações brasileiras. Na década de 90, o preço médio do produto 

francano se elevou, apresentando um valor médio de US$ 17,41, enquanto que a indústria 
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nacional exportou a um valor médio de US$ 9,50. Já neste início de século, no período de 

2000 a 2004, o preço médio da indústria francana se reduziu para US$ 16,90 e o da indústria 

nacional caiu para US$ 8,91. No período analisado (1980 - 2004), o produto de exportação da 

indústria calçadista francana se valorizou cerca de 8% em relação aos exportados por outras 

regiões do país.  

 

Essa diferença de preço médio pode ser explicada pelo fato da indústria francana exportar, de 

forma predominante, calçados masculinos de couro, enquanto que o restante da indústria 

nacional, especialmente as do Rio Grande do Sul, exporta calçados femininos.  

 

No que se refere ao destino das vendas externas, a dependência da indústria francana, em 

relação ao mercado consumidor norte-americano, ainda é mais preocupante do que a da 

indústria nacional. No ano de 2003, enquanto que 64,2% do valor das exportações brasileiras 

de calçados tiveram por destino o mercado dos EUA, a indústria de Franca destinou 71,8% de 

suas vendas externas para aquele país (Tabela 11). Esta situação, no entanto, apresenta uma 

tendência de mudança, pois, no ano de 2002, essa participação era ainda maior, situando-se 

no patamar de 83,8% das vendas externas de indústria francana e, no ano de 2004, caiu para 

68,8% (Tabela 11). No ano de 2005, enquanto que as exportações brasileiras de calçados para 

os EUA responderam por 50, 2% das vendas externas do produtos, na indústria calçadista 

francana este percentual ficou em 63,4%.  Resumindo, enquanto que no período de 2002 a 

2005, as exportações brasileiras de calçados para os EUA caíram 14%, as vendas da indústria 

calçadista francana para aquele mercado se reduziram em 20,4%. 

 

Importante notar que a diminuição da participação norte-americana vem acompanhada de 

uma elevação na venda de produtos para países da União Européia. As exportações para a 

Espanha, por exemplo, que eram insignificantes no ano de 2002, com um faturamento em 

torno de US$ 75,4 mil, passaram, no ano de 2005, para US$ 7,4 milhões. As vendas para a 

Itália subiram de US$ 584,5 mil, para US$ 5,1 milhões. As exportações para a Alemanha, 

Portugal e Inglaterra também se elevaram de forma significativa. No seu conjunto os países 

da União Européia já respondem por mais de 15% das vendas de calçados da indústria 

francana no mercado externo (US$ 25,0 milhões em 2005). Começam a ser abertos, também, 

os mercados do leste europeu, com a colocação de produtos na Rússia e na Croácia (Tabela 

13). 
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Tabela 13 - Destino das exportações de calçados de Franca (2003 - 2005) 

Países US$-2003 Participação US$-2004 Participação US$-2005 Participação 
EUA 83.774.271 71,87% 120.929.464 68,87% 103.472.597 63,40% 
Espanha 2.779.974 2,38% 5.696.010 3,24% 7.409.948 4,54% 
Itália 2.903.070 2,49% 5.749.709 3,27% 5.138.451 3,15% 
Argentina 3.828.091 3,28% 4.772.285 2,72% 4.494.091 2,75% 
França 1.290.323 1,11% 1.960.075 1,12% 3.640.212 2,23% 
Porto Rico 1.849.000 1,59% 2.240.895 1,28% 2.443.776 1,50% 
Bolívia 1.618.898 1,39% 2.849.908 1,62% 2.286.861 1,40% 
Inglaterra 519.095 0,45% 903.366 0,51% 2.255.093 1,38% 
Chile 1.199.054 1,03% 3.452.682 1,97% 2.214.687 1,36% 
Holanda 441.636 0,38% 710.159 0,40% 1.833.561 1,12% 
Emirados Árabes 712.950 0,61% 1.334.227 0,76% 1.816.028 1,11% 
Rep. Dominicana 659.762 0,57% 1.195.147 0,68% 1.703.748 1,04% 
Arábia Saudita 283.291 0,24% 1.325.133 0,75% 1.601.899 0,98% 
Venezuela 229.471 0,20% 1.377.725 0,78% 1.570.107 0,96% 
Alemanha 676.197 0,58% 1.183.785 0,67% 1.509.100 0,92% 
Equador 598.868 0,51% 752.345 0,43% 1.111.423 0,68% 
Canadá 473.756 0,41% 740.712 0,42% 1.081.865 0,66% 
Colômbia 397.376 0,34% 374.002 0,21% 1.034.303 0,63% 
Portugal 444.017 0,38% 1.333.656 0,76% 1.027.671 0,63% 
Dinamarca     193.172 0,11% 920.517 0,56% 
Cuba 605.626 0,52% 892.599 0,51% 807.667 0,49% 
África do Sul 220.536 0,19% 459.006 0,26% 758.467 0,46% 
Japão 791.493 0,68% 973.054 0,55% 730.629 0,45% 
Uruguai 265.972 0,23% 3.638.541 2,07% 707.866 0,43% 
Grécia 10.074 0,01%     692.105 0,42% 
Turquia 71.320 0,06% 584.154 0,33% 662.752 0,41% 
Austrália 95.834 0,08% 352.595 0,20% 626.892 0,38% 
Rússia 73.522 0,06% 215.554 0,12% 594.780 0,36% 
México 3.826.744 3,28% 760.497 0,43% 573.754 0,35% 
Paraguai 130.469 0,11% 461.468 0,26% 510.810 0,31% 
Panamá 408.346 0,35% 608.749 0,35% 484.762 0,30% 
Costa Rica 149.347 0,13% 307.902 0,18% 461.606 0,28% 
Peru 68.377 0,06% 212.601 0,12% 458.640 0,28% 
Croácia     236.784 0,13% 446.688 0,27% 
Hong Kong 39.286 0,03% 404.267 0,23% 368.410 0,23% 
Ucrânia 145.813 0,13% 72.087 0,04% 354.306 0,22% 
Singapura 3.348 0,00%     263.964 0,16% 
Outros 4.984.693 4,28% 6.333.080 3,61% 5.124.888 3,14% 

Total  116.569.900 100%   175.587.392 100%   163.194.923  100% 

Fonte: Sindifranca (2006) 

 

Mesmo com essa melhoria no desempenho exportador da indústria calçadista francana, fica, 

ainda a questão da dificuldade encontrada na diversificação dos mercados e mesmo na 

colocação de seus produtos quando ocorre qualquer problema com o câmbio. 
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A CNI - Confederação Nacional da Indústria (2002) efetuou uma pesquisa entre os seus 

associados, com o objetivo de identificar os problemas da empresa exportadora brasileira. A 

sondagem, efetuada no período entre novembro de 2001 e janeiro de 2002, contou com a 

participação de 882 empresas exportadoras. Do setor calçadista, foram pesquisadas 35 

empresas, representando 4% da amostra, sendo apenas duas empresas sediadas em Franca. 

O questionário solicitava que a empresa apresentasse, dentre os fatores a seguir relacionados, 

três dos principais entraves às suas exportações: 

• não tem dificuldades; 

• acesso e qualidade dos serviços de apoio à promoção das exportações; 

• burocracia tributária; 

• burocracia alfandegária; 

• canais de comercialização; 

• custo de manuseio / embalagem / armazenagem; 

• custo de transporte interno (fábrica-porto / aeroporto); 

• custos portuários; 

• custo do frete internacional; 

• dificuldade de acesso ao financiamento das exportações; 

• dificuldade de acesso ao financiamento da produção; 

• dificuldade de contratação do seguro de crédito; 

• dificuldade de ressarcimento de créditos tributários; 

• dificuldade de conformidade aos padrões exigidos no exterior; e 

• outros. Especificar. 

 

Em outros itens, a pesquisa buscou levantar, de forma mais específica, questões relativas aos 

problemas com financiamentos, tributação, drawback e outros aspectos operacionais. 

 

Com mais de 40% das citações dos empresários, a "Burocracia Alfandegária" foi eleita como 

o principal entrave encontrado pelas empresas exportadoras para expandir suas vendas no 

mercado internacional. Em seguida, vieram os problemas com os "Custos Portuários", "Custo 

do Frete Internacional" e a "Dificuldade de Acesso ao Financiamento para a Exportação", 

todos com mais de 30% das citações dos empresários. 
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Analisando-se os quesitos listados pelos pesquisadores da CNI, verifica-se que relacionam 

apenas fatores externos às empresas, deixando de ser colocadas opções relativas ao próprio 

desempenho operacional e às condições de competitividade da indústria nacional. Este fato, 

salvo melhor juízo, pode distorcer os resultados da pesquisa, ao direcionar as respostas para 

os fatores citados, em detrimento de uma análise mais aprofundada de todos os aspectos que 

envolvem a participação de uma empresa no mercado externo, principalmente os fatores 

intrínsecos à própria organização, como os relacionados com a sua estratégia de 

internacionalização.  

 

Não obstante, as questões levantadas pela CNI afetam, em maior ou menor grau, todos os 

exportadores. A questão que fica é: por que os demais setores, inclusive o próprio setor 

calçadista, conseguiram, após a desvinculação do real ao dólar, recuperar as suas vendas no 

mercado externo e o mesmo não aconteceu com a indústria calçadista francana? 

 

Uma das explicações pode estar na instabilidade das empresas em relação ao comércio 

exterior. Dados coletados junto ao Sindicato da Industria de Calçados de Franca mostram que, 

no período de 1995 a 2003, quase 200 empresas calçadistas francanas efetuaram alguma 

venda de produtos no mercado internacional.  

 

O levantamento permite constatar, no entanto, que a maioria delas efetuou apenas vendas 

esporádicas no exterior e que houve casos de algumas empresas que efetuavam exportações 

de vulto, no inicio dos anos 90 e que deixaram de exportar, talvez em decorrência da grave 

crise cambial que assolou o setor exportador. Na realidade, pouco mais de 5% daquelas 

indústrias permaneceram no mercado externo por todo o período analisado. Se adicionarmos a 

elas as empresas que deixaram de exportar em apenas um ou dois anos ao longo do período 

analisado e aquelas que vem efetuando exportações sistemáticas e significativas nos últimos 

quatro anos, chegamos a um número de 32 empresas que apresentam uma atuação mais 

consistente no mercado internacional, ou seja, pouco mais de 16% do total levantado. 
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Gráfico 7 - Exportações das empresas de Franca e das 32 selecionadas (em US$ 1.000) 

Fonte: Sindifranca (2004) 
 

O Gráfico 07 mostra que estas empresas respondiam, no ano de 1995, por cerca de 62,3% do 

faturamento do setor calçadista francano no mercado externo. No ano em que se agravou, de 

forma mais acentuada, a crise do setor, o de 1998, com as exportações registrando o seu 

volume mais baixo do período analisado, com apenas US$ 69,4 milhões de faturamento, essas 

empresas responderam por 83,5% do valor das vendas externas. No último ano do período 

analisado, o de 2003, elas já eram responsáveis por cerca de 86,8% do faturamento da 

indústria calçadista francana no mercado externo. Se considerarmos todo o período (1995 a 

2003), as exportações dessas empresas corresponderam a 82,2% do faturamento do setor 

calçadista francano no exterior. 

 

No tocante ao volume exportado (quantidade de pares), os números apresentados pelas 

empresas selecionadas são semelhantes aos do faturamento. No ano de 1995 elas respondiam 

por 57,2% do volume exportado, participação que aumentou para 80,9% em 1998 e 85,9% em 

2003. Se considerado todo o período analisado, as vendas daquelas empresas no mercado 

externo corresponderam a 78,1% do volume exportado (Gráfico 08). 

 

O desempenho diferenciado destas empresas no mercado externo despertou o interesse na 

pesquisa e análise das suas características internas, assim como das dos seus dirigentes. 

Assim, no capítulo 5, serão apresentados os resultados da pesquisa realizada com uma 

amostra de 144 empresas da indústria calçadista francana, mostrando os principais fatores que 
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diferenciam as empresas exportadoras, daquelas que efetuaram exportações em caráter 

eventual, e das não exportadoras.  
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Gráfico 8 - Exportações das empresas de Franca e das 32 selecionadas (em mil pares) 

Fonte: Sindifranca (2004) 

 

 



 91

3 QUESTÕES DE PESQUISA E HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

3.1  Questões de pesquisa  

 

As seguintes questões orientaram a realização deste trabalho: 

 

a) Os modelos de internacionalização da firma, existentes na literatura, explicam 

adequadamente o comportamento da indústria calçadista francana em sua inserção no 

mercado internacional? 

b) Quais são as características presentes nas empresas exportadoras de calçados que as 

diferenciam daquelas que não exportam ou que já exportaram e deixaram de fazê-lo?     

 

Em decorrência destas perguntas de pesquisa, pretende-se identificar as principais 

características das indústrias exportadoras de calçados da cidade de Franca, Estado de São 

Paulo, bem como o padrão de comportamento adotado por elas para ingressar no mercado 

externo, elevar o volume de suas exportações e conseguir uma maior penetração no mercado 

internacional. 

 

Pode-se refletir sobre o desempenho exportador da indústria de calçados como possível 

conseqüência de dois fatores: fatores externos (como a elevada carga tributária, o custo 

portuário e do transporte internacional, as operações aduaneiras e as dificuldades de crédito 

para as operações de exportação); e/ou causas intrínsecas às empresas (como a falta de uma 

marca no exterior, de estratégias de marketing internacional, de acesso aos canais de 

distribuição, a baixa qualificação de seus quadros dirigentes, o despreparo para negociações 

internacionais, a concentração das vendas em poucos mercados e/ou compradores e a 

incapacidade de atuação em um mercado externo cada vez mais competitivo). 

 

Esta pesquisa, em caráter exploratório, pretende investigar o segundo fator, mais 

especificamente os esforços de internacionalização que têm sido ou deveriam ser 

implementados pela indústria de calçados de Franca, com o objetivo de manter e expandir as 

suas operações no mercado internacional.   
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Na revisão teórica realizada, foram identificados uma série de fatores internos à empresa que 

podem ser relacionados com o seu processo de internacionalização, em geral, e com a 

atividade exportadora, em particular. 

 

Cavusgil (1984), analisando as diferenças existentes entre as empresas exportadoras com 

níveis variados de internacionalização (exportadores experimentais, ativos e comprometidos), 

teve por foco de seu estudo características como: tamanho da empresa (medido pelo valor das 

vendas); percentual dos lucros derivados da exportação; ambiente do mercado doméstico; 

natureza do envolvimento empresarial internacional; aspectos da política de marketing 

internacional; e práticas de pesquisa de mercado em outros países. 

 

Figueiredo e Almeida (1988), analisando as barreiras percebidas à exportação de calçados 

brasileiros e a sua relação com o incremento das vendas no mercado externo, testaram 

variáveis como: o tamanho da empresa (medido pelo número de empregados); a experiência 

na exportação; e o grau de envolvimento com a atividade exportadora. 

 

Goulart, Brasil e Arruda (1996), analisando as motivações e alternativas para a 

internacionalização das empresas brasileiras, abordam, dentro dos fatores intrínsecos à 

empresa, a cultura organizacional, o perfil de sua liderança e o seu desenvolvimento 

tecnológico. 

 

Barretto (1998), em seu estudo sobre a internacionalização de empresas brasileiras, analisa 

fatores como os processos, as pessoas e as networks, tendo por objetivo verificar a influência 

de tais elementos na decisão das empresas de efetuarem de investimentos diretos no exterior. 

 

Ortega (1999), estudando os determinantes do compromisso exportador no setor de vinhos da 

Espanha, efetua uma análise que abrange fatores como as características da empresa, as 

características da direção e as percepções dos dirigentes sobre a atividade exportadora, para 

propor um modelo explicativo do comprometimento das empresas daquele setor, com a 

atividade de exportação. 
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Carvalho e Rocha (2002) realizaram uma pesquisa sobre as razões que fazem com que as 

empresas de calçados deixem de exportar, analisando dois grupos de fatores: as barreiras 

percebidas; e as características das empresas. 

 

Carvalho Neto (2004), analisando a competência para exportar como uma das alternativas de 

crescimento para a indústria de calçados de Franca, explorou fatores internos das empresas 

exportadoras e não exportadoras, como: preço médio, rentabilidade, eficiência, salários pagos 

e treinamento dos funcionários.   

 

Freitas (2004) estudou os obstáculos à exportação, a partir das percepções de empresas 

brasileiras exportadoras de manufaturados, analisando fatores internos e externos levantados 

em duas pesquisas realizadas, a primeira em 1978 e a segunda no ano de 2000. 

 

A presente pesquisa é um estudo exploratório que pretende investigar algumas hipóteses de 

trabalho extraídas e/ou baseadas nos textos mencionados, assim como na literatura constante 

da revisão teórica efetuada, mas tendo por foco específico a indústria de calçados da cidade 

de Franca/SP, que é o principal pólo produtor e exportador de calçados masculinos de couro 

do Brasil.  

 

 

3.2  Hipóteses de trabalho 

 

 

3. 2.1  Proposições relativas às características da empresa 

 

Entre as características próprias da empresa são formuladas hipóteses de trabalho sobre quatro 

variáveis que são geralmente apontadas, na literatura, como determinantes do compromisso 

exportador: o tamanho da empresa; seus diferenciais competitivos; o grau de expansão 

nacional; e a importância concedida a determinados objetivos corporativos. 

 

Os diferenciais competitivos 
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Analisando a internacionalização de empresas baseadas em países em desenvolvimento, com 

foco em firmas sediadas na América do Sul, Condo (2000) destaca que estas iniciam seu 

processo de expansão para o mercado externo com base em vantagens comparativas, 

desenvolvendo, posteriormente, vantagens competitivas pela agregação de valor aos seus 

produtos ou serviços. Barretto (1999, p. 93) destaca que "a amplitude, forma e padrão da 

produção internacional pode ser explicada por vantagens específicas da empresa: vantagens 

de propriedade, vantagens de internalização e vantagens locacionais". Dos onze modelos de 

desenvolvimento da exportação analisados por Leonidou e Katsikeas (1996), Três deles 

(Bilkey e Tesar, 1977; Cavusgil, 1982a; e Moon & Lee, 1990) apresentavam os diferenciais 

competitivos da empresa como uma das variáveis analisadas. Ortega (1999) afirma que, do 

ponto de vista teórico, parece existir uma relação positiva entre a posse de um diferencial 

competitivo (capacidade distintiva) e a atividade exportadora. A autora ressalta, ainda, que na 

literatura sobre exportação existem cinco aspectos em que a superioridade da empresa em 

relação aos seus principais competidores podem ter um efeito positivo sobre a atividade 

exportadora: "o produto (Cavusgil e Nevin, 1981); o desenvolvimento de novos produtos 

(Keng e Jiuan, 1989); a tecnologia de produção (Reid, 1983; Keng e Jiuan, 1989); o controle 

de custos (Keng y Jiuan, 1989); e o preço dos seus produtos (Moon e Lee, 1990)." (ORTEGA, 

1999, p. 142). Freitas (2004) destaca que a principal barreira à exportação, a distinguir as 

empresas que permanecem na exportação das que se retiram foi a percepção de custos de 

produção não competitivos. Assim, é possível propor o seguinte conjunto de hipóteses de 

trabalho relativas à confiança da empresa em seus diferenciais competitivos, que se pretende 

explorar em relação à indústria calçadista francana: 

 

Hipótese 01 - Existe uma correlação positiva entre a percepção dos diferenciais 

competitivos da empresa e a sua permanência no mercado externo. 

 

Hipótese 01a - Existe uma correlação positiva entre a competitividade percebida dos preços 

de seus produtos e a permanência da empresa no mercado externo.  

 

Hipótese 01b - Existe uma correlação positiva entre a percepção do melhor nível de custos 

da empresa e a permanência dela no mercado externo. 
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Hipótese 01c - Existe uma correlação positiva entre a percepção da superioridade da 

tecnologia de produção da empresa e a sua permanência no mercado 

externo. 

 

Hipótese 01d - Existe uma correlação positiva entre a qualidade percebida nos seus 

produtos e a permanência da empresa no mercado externo. 

 

Hipótese 01e - Existe uma correlação positiva entre a percepção da superioridade na 

capacidade de desenvolver novos produtos pela empresa e a permanência 

dela no mercado externo. 

 

O dinamismo da empresa 

 

O dinamismo apresentado pela empresa, que se manifesta de diversas formas, pelo seu 

crescimento (tamanho), pela sua expansão no mercado interno e até pelos objetivos 

priorizados pela sua direção maior, são fatores que podem explicar a permanência de uma 

empresa no mercado externo. Assim, podemos propor a seguintes hipótese de trabalho macro, 

não diretamente mensurável, mas que pode ser verificada pelas variáveis relativas ao 

tamanho, expansão e objetivos da empresa, que se apresentam a seguir: 

 

Hipótese 02 - Existe uma correlação positiva entre o dinamismo demonstrado pela 

empresa e a sua permanência no mercado externo. 

 

O tamanho da empresa 

 

O tamanho é uma das variáveis que mais exercem influência sobre o comportamento da 

empresa no mercado externo (REID, 1981). Dentre onze modelos de desenvolvimento da 

exportação analisados por Leonidou e Katsikeas (1996), pelo menos cinco deles (Bilkey e 

Tesar, 1977; Cavusgil, 1982a; Czinkota, 1982; Moon & Lee, 1990; Rao & Naidu, 1992) 

apresentavam o tamanho da empresa como uma das variáveis analisadas.  O tamanho da 

empresa limita o número de mercados atendidos por ela (CALOF, 1993). É possível 

discriminar os exportadores experimentais, ativos e comprometidos, com base no tamanho da 

empresa, medido pelo valor das vendas (CAVUSGIL, 1984).  
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Quando associado a aspectos como o poderio financeiro ou a variáveis relacionadas com 

economias de escala, o tamanho da empresa pode ser um determinante importante do 

desempenho exportador (BARRETTO, 1998). O tamanho da empresa foi colocado por 

Carvalho e Rocha (2002) como a variável mais determinante para a continuidade da atividade 

exportadora, em estudo que analisou as causas por que as empresas calçadistas brasileiras 

deixam de exportar. A pesquisa realizada por aqueles autores mostrou que as empresas que 

exportavam em 1978 e continuavam a exportar em 1994, tinham o dobro do tamanho das que 

abandonaram a atividade exportadora. 

  

Ortega (1999, p. 157) observa que, 
 

Nos trabalhos empíricos sobre o comportamento exportador das empresas, tem sido utilizado de 

forma unânime como medida de tamanho empresarial o faturamento, ou o volume do negócio 

(Reid, 1985), ou o número de empregados (Aximm. 1985). 

 

Carvalho Neto (2004) utilizou como medida do tamanho das empresas o número de 

empregados, de acordo com a classificação do SEBRAE (Tabela 13), e o faturamento, a partir 

da classificação do BNDES.  

 

Tanto o modelo da escola nórdica (Johanson e Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson e Vahlne, 

1977) quanto o modelo de inovação (Cavusgil, 1984), ressaltam que o processo de 

internacionalização da empresa se desenvolve de forma gradual e incremental, no qual cada 

estágio representaria um comprometimento de recursos sucessivamente maior, como 

decorrência das incertezas, dos custos de informação e da falta de conhecimento das 

atividades de marketing no exterior.  Conseqüentemente, estes modelos sustentam que o 

tamanho da empresa influencia, de forma positiva, a decisão de exportar, na medida em que 

somente poderão ingressar no mercado externo aquelas que disponham de recursos 

suficientes.  

 

Estes argumentos permitem propor a seguinte hipótese de trabalho, que também consta dos 

estudos de Cavusgil (1984), Barretto (1998) e Ortega (1999): 
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Hipótese 02a - Existe uma correlação positiva entre o tamanho da empresa e a sua 

permanência na atividade exportadora. 

 

O grau de expansão nacional 

 

As empresas que atuam em mais de uma região geográfica no mercado doméstico, têm maior 

probabilidade de se internacionalizarem (BARRETTO, 1998). De nove estudos sobre a 

internacionalização de empresas industriais portuguesas, analisados por Dominguinhos 

(2001), nada menos do que sete, deles apresentavam a saturação ou limitação do mercado 

interno como uma das motivações para o início do processo de internacionalização (Serra, 

1993; Fontes e Coombs, 1997; Simões, 1997a; Caetano, 1999; Fernandes, 1999; Buckley e 

Castro, 1999 - todos appud Dominguinhos, 2001). O enfoque seqüencial do processo de 

internacionalização da empresa assume a premissa básica de que ela se desenvolverá primeiro 

no mercado nacional, para, posteriormente, começar a exportar (JOHANSON; e 

WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; JOHANSON e VAHLNE, 1977). Os mercados regionais 

podem possibilitar às empresas crescentes economias de escala e alavancar o 

desenvolvimento de atividades internacionais básicas (CONDO, 2000). Pelo exposto é 

possível propor a seguinte hipótese de trabalho, com relação ao grau de expansão da empresa 

no mercado nacional: 

 

Hipótese 02b - Existe uma correlação positiva entre o grau de expansão da empresa no 

mercado doméstico, e a sua permanência no mercado externo. 

  

Objetivos da empresa 

 

A importância dada pela empresa a determinados objetivos empresariais tem sido destacada 

pela literatura como um dos fatores determinantes do seu compromisso com a atividade de 

exportação (WIEDERSHEIM-PAUL et al, 1978; CAVUSGIL e NEVIN, 1981, apud 

ORTEGA, 1999). Dentre onze modelos de desenvolvimento da exportação analisados por 

Leonidou e Katsikeas (1996), quatro deles (Bilkey e Tesar, 1977; Wiedersheim-Paul et al, 

1978;  Czinkota, 1982; e Moon & Lee, 1990) apresentavam os objetivos, metas ou aspirações 

da empresa como uma das variáveis analisadas. Ortega (1999) ressalta que seguindo o 

enfoque da exportação como uma estratégia de crescimento da empresa, é coerente se pensar 
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que as empresas que colocam como objetivo prioritário o seu crescimento, têm maior 

possibilidade de apresentar um compromisso maior com a atividade exportadora. Por outro 

lado, as empresas que colocam o objetivo da estabilidade como prioritário, tenderão a 

apresentar um menor grau de compromisso com o mercado externo (CAVUSGIL e NEVIN, 

1981, apud ORTEGA, 1999). Dessa forma, podem ser propostas as seguintes hipóteses de 

trabalho: 

 

Hipótese 02c - Existe uma correlação positiva entre a importância que a empresa concede 

ao objetivo de crescimento, e a sua permanência no mercado externo. 

 

Hipótese 02d - Existe uma correlação negativa entre a importância que a empresa concede 

ao objetivo de estabilidade, e a sua permanência no mercado externo. 

  

3.2.2  Proposições sobre as características da direção 

 

Dinamismo dos dirigentes 

 

As ações desenvolvidas pelas empresas, normalmente, são determinadas pelas características 

pessoais de seus dirigentes (ORTEGA, 1999). Dos onze modelos de desenvolvimento da 

exportação analisados por Leonidou e Katsikeas (1996), oito deles (Bilkey e Tesar, 1977; 

Wiedersheim-Paul et al, 1978;  Cavusgil, 1982a; Czinkota, 1982; Barrett e Wilkinson, 1986; 

Moon & Lee, 1990; e Rao e Naidu, 1992) apresentavam as características e atitudes dos 

dirigentes da empresa como uma das variáveis analisadas, na tentativa de explicar os 

determinantes do grau de internacionalização da empresa. Todo o "processo de 

internacionalização das empresas é influenciado pela interação das características individuais 

dos tomadores de decisão com as características da firma." (BARRETTO, 1998, p. 77). O fato 

do dirigente maior da empresa ter tido contatos anteriores com mercados externos, e o grau 

em que isso ocorreu, exercem influência sobre o tamanho e os conjuntos de mercados 

considerados (BARRETTO, 1998). Leonidou e Katsikeas (1996, p. 535) ressaltam que alguns 

estudos demonstraram que "empresas com maior envolvimento internacional tinham staff com 

pessoal administrativo mais cosmopolita, multilíngüe e educado (Cavusgil, 1982 e Barrett e 

Wilkinson, 1986." Segundo Bilkey e Tesar (1977), alguns dos fatores determinantes mais 

importantes da decisão de exportar eram a qualidade e o dinamismo da administração da 
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empresa. Estudo de Axinn (1988, p. 67) mostra a existência de uma correlação positiva entre 

a existência de dirigentes com experiência profissional no exterior e o desempenho da 

empresa na exportação.  

 

As características dos dirigentes que se pretende explorar em relação à indústria calçadista 

francana, são as seguintes: a idade, o nível de estudos, a experiência prévia no exterior e o 

fato do dirigente dominar algum idioma estrangeiro. A primeira destas características (idade 

do dirigente), estaria relacionada negativamente com decisões arriscadas, como pode ser 

considerada a de iniciar ou expandir a atividade exportadora. Por outro lado, os demais 

aspectos estariam relacionados positivamente com a atividade exportadora (ORTEGA, 1999). 

Dessa forma se propõe as seguintes hipóteses de trabalho (as quatro últimas também presentes 

em Ortega, 1999), que se pretende explorar em relação à indústria calçadista francana: 

 

Hipótese 03 - Existe uma correlação positiva entre o dinamismo demonstrado pelos 

dirigentes e a permanência da empresa no mercado externo. 

 

Hipótese 03a - Existe uma correlação negativa entre a idade dos seus dirigentes, e a 

permanência da empresa no mercado externo. 

 

Hipótese 03b - Existe uma correlação positiva entre o nível de estudo dos dirigentes, e a 

permanência da empresa no mercado externo. 

 

Hipótese 03c - Existe uma correlação positiva entre a formação do dirigente, e a 

permanência da empresa no mercado externo.  

 

Hipótese 03d - Existe uma correlação positiva entre o domínio de idiomas estrangeiros 

por parte do dirigente, e a permanência da empresa no mercado externo. 

 

3.2.3  Proposições sobre as vantagens de localização 

 

A localização da empresa é um dos fatores determinantes da atividade exportadora. Porter 

(1999) assinala que, com a ampliação da competição internacional, 
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[...] a estratégia global envolvendo operações que se difundem por muitos países, tem sido vista 
como importante força motriz para a obtenção de economias de escala, para a assimilação e reação 
às necessidades dos mercados internacionais e para a conjugação eficiente de recursos, como 
capital, trabalho, matéria-prima e tecnologia provenientes de todo o mundo" (PORTER, 1999, p. 
126). 

 

Ressalta, no entanto, que na análise da globalização da competição, é preciso enfrentar um 

importante paradoxo: embora as empresas estejam competindo em escala global e não 

obstante, agora, os insumos mencionados acima "fluam por todo o mundo, são fortes as 

evidências no sentido de que a localização continua a desempenhar um papel crucial na 

vantagem competitiva." (PORTER, 1999, p. 126). 

 

Os sistemas locais de produção tem sido objeto de estudo de diversos autores, principalmente 

em razão da sua capacidade de gerar economias externas pela concentração geográfica e 

setorial dos produtores (GARCIA, 2003). A literatura relata a existência de diversos casos de 

regiões que, a partir dessa concentração geográfica e setorial de empresas, conseguiram 

alcançar destaque no cenário internacional (ALMEIDA et al, 2002), podendo-se citar, como 

exemplos mais visíveis, os distritos industriais italianos, o Vale do Silício, nos Estados 

Unidos (GARCIA, 2003) e o cluster de vinho da Califórnia (BERNARDO et al, 1999). O 

processo de formação de cluster, com as correspondentes vantagens local-específicas, pode 

encurtar significativamente o tempo necessário à internacionalização de empresas latino-

americanas (CONDO, 2000).  

  

Segundo Britto (2001, p.19), "o conceito de clusters industriais refere-se à emergência de uma 

concentração geográfica e setorial de empresas, a partir da qual são geradas externalidades 

produtivas e tecnológicas (OCDE, 1999; UNCTAD, 1998; Porter, 1998)." Para Tristão (2000, 

p. 28), cluster é um termo utilizado "para denominar alguns setores bem-sucedidos da 

economia mundial, que alcançaram um dinamismo competitivo e tecnológico, através da 

concentração geográfica de indústrias pertencentes a uma mesma cadeia produtiva e da 

participação em ações conjuntas de interesse comum". Gremaud et al (2002, p. 158) 

conceituam que "um cluster pode ser visto como uma forma alternativa de organização de 

uma cadeia de valor, sendo que a proximidade física das empresas e das instituições, bem 

como as recorrentes trocas existentes entre elas, facilitam bastante a coordenação e aumentam 

a confiança mútua". Analisando a concentração geográfica de empresas e as vantagens 

competitivas decorrentes de fatores locais, Porter (1999, p. 102) dá o seguinte conceito: 
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“clusters (grupos, agrupamentos ou conglomerados) são concentrações geográficas de 

empresas de determinado setor de atividade e companhias correlatas” (fornecedores de 

insumos, componentes, máquinas e equipamentos). Segundo o autor, muitos clusters incluem 

instituições governamentais, de ensino, entidades normativas e associações comerciais, que 

“oferecem treinamento, informação, pesquisa e apoio técnico.” (PORTER, 1999, p. 102)    

 

Na realidade o pólo coureiro-calçadista da cidade de Franca é composto por um complexo de 

indústrias representativas de toda a cadeia produtiva de calçados. Além das indústrias 

calçadistas, estão presentes no aglomerado industrial, as indústrias: de curtimento de couro; 

de máquinas e equipamentos para couro e calçados; de componentes; de artefatos de couro; e 

de prestação de serviços; além de agências técnicas e escritórios de exportação (REIS, 1994; 

CARVALHO NETO, 2004).  

 

Existem divergências entre os diversos autores, quanto à possibilidade de se considerar o 

aglomerado industrial calçadista de Franca como um cluster, nos moldes colocados acima 

(CARVALHO NETO, 2004). Enquanto autores como Gobatto (2002), Garcia (2003) e 

Almeida e Rosa (2004) se referem à região de Franca como um cluster coureiro-calçadista, 

outros como Perera e Mori (2003) e Tristão (2000), entendem que não se fazem presentes no 

pólo as vantagens competitivas derivadas de ações empresariais conjuntas, como preconizado 

por Porter (1998). 

 

Não obstante, como ressaltam Perera e Kimura (2002a), a existência de uma ampla gama de 

fornecedores e entidades de apoio, como escolas técnicas, institutos de pesquisa e outras 

instituições, fornece uma sinergia e cria um ambiente favorável ao desenvolvimento e 

crescimento do setor. 

 

Pelo exposto, é possível se propor o seguinte conjunto de hipóteses de trabalho relativas à 

percepção pelos dirigentes das vantagens da localização da empresa em uma pólo produtor de 

calçados: 

 

Hipótese 04  - Existe uma correlação positiva entre a percepção das vantagens decorrentes 

da localização da empresa em um pólo produtivo e a sua permanência no 

mercado externo. 
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Hipótese 04a  - Existe uma correlação positiva entre a facilidade de se obter insumos 

produtivos no pólo e a permanência da empresa no mercado externo. 

 

Hipótese 04b - Existe uma correlação positiva entre a facilidade de se obter mão-de-obra 

especializada no pólo produtivo e a permanência da empresa no mercado 

externo. 

 

Hipótese 04c - Existe uma correlação positiva entre a presença de instituições de apoio às 

exportações no pólo e a permanência da empresa no mercado externo. 

 

Hipótese 04d - Existe uma correlação positiva entre o acesso às inovações tecnológicas no 

pólo produtivo e a permanência da empresa no mercado externo. 

 

 

3.2.4  Proposições sobre as percepções dos dirigentes em relação à exportação 

 

Segundo Barretto (1998), as expectativas e atitudes dos dirigentes em relação à atividade em 

mercados externos, influenciam o modo de entrada da empresa no exterior. Segundo o autor, 

"os determinantes do engajamento da empresa em atividades no mercado internacional são as 

atitudes, experiência, motivação e expectativas do tomador de decisão" (BARRETTO, 1998, 

p. 77). Para Ortega (1999, p. 145), a literatura sobre o comportamento exportador mostra que 

as percepções dos dirigentes "são importantes determinantes tanto da decisão de exportar 

(SIMPSON; KUJAWA, 1974; WELCH e WIEDERSHEIM-PAUL, 1977; e REID, 1980), 

como para um maior compromisso da empresa com a atividade exportadora (REID, 1983; 

AXINN, 1985)." Analisando empresas com larga experiência em exportação, Bilkey e Tesar 

(1977) verificaram que as expectativas e as barreiras percebidas eram as variáveis 

independentes mais importantes do compromisso exportador.  

 

As percepções e atitudes positivas ou negativas dos dirigentes em relação à atividade 

exportadora se referem a dois pontos básicos: a crença dos dirigentes na contribuição das 

exportações para os objetivos corporativos, relativamente a outras estratégias alternativas, 
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denominada de "vantagem relativa de exportar"; e as percepções sobre a complexidade da 

atividade exportadora, analisadas como "barreiras à exportação" (ORTEGA, 1999).  

  

Vantagens da exportação  

 

Motivações e barreiras à ação internacional influenciam o progresso da empresa nesta 

atividade (BARRETTO, 1998). "Em firmas onde a administração tem expectativas realistas, 

mas também ambiciosas, quanto ao desempenho exportador, as exportações são maiores do 

que nas firmas que não contam com tais expectativas" (BARRETTO, 1998, p. 78). Para 

Ortega (1999, p. 146) "uma percepção favorável do dirigente em relação às vantagens que 

exportar traria à sua empresa terá um efeito positivo tanto na decisão de iniciar a exportação 

(Cavusgil e Nevin, 1981), como no compromisso posterior com a atividade exportadora 

(Reid, 1983)." As percepções dos dirigentes sobre as vantagens relativas da exportação são o 

mais significantes indicadores da performance da empresa na exportação. (AXINN, 1988, p. 

67). O estudo de Axinn (1988) mostra, ainda, que a variável independente mais determinante 

do desempenho nas exportações era a percepção de que o mercado externo oferecia mais 

oportunidades de crescimento para a empresa do que o mercado interno.  

 

Pelo exposto se propõe as seguintes hipóteses de trabalho a respeito das vantagens da 

atividade exportadora para a empresa: 

 

Hipótese 05 - Existe uma correlação positiva entre a percepção das vantagens decorrentes 

das exportações e a permanência da empresa no mercado externo. 

 

Hipótese 05a - Existe uma correlação positiva entre a rentabilidade das exportações e a 

permanência da empresa no mercado externo. 

 

Hipótese 05b - Existe uma correlação positiva entre as oportunidades de crescimento 

derivadas da exportação e a permanência da empresa no mercado externo. 

 

Hipótese 05c - Existe uma correlação positiva entre a percepção de que a exportação 

permite diversificar a linha de produtos e a permanência da empresa no 

mercado externo.  
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Hipótese 05d - Existe uma correlação positiva entre a percepção de que as exportações 

aumentam a competitividade da empresa e a sua permanência no mercado 

externo. 

 

Barreiras à exportação 

 

O nível de barreiras à atividade exportadora percebida pelos dirigentes da empresa terá um 

efeito negativo sobre a referida atividade, tanto na decisão inicial (WELCH e 

WIEDERSCHEIM-PAUL, 1978, apud Ortega, 1996) como no grau de compromisso com os 

mercados externos (AXINN, 1988). Entre os modelos de internacionalização estudados por 

Leonidou e Katsikeas (1996), quatro deles (Bilkey e Tesar, 1977; Czinkota, 1982; Moon e 

Lee, 1990; e Crick, 1995)  incluíram a percepção de barreiras à exportação entre as variáveis 

analisadas. A composição das barreiras percebidas à exportação difere, sistematicamente, nas 

diferentes fases do processo de internacionalização da empresa (BILKEY e TESAR, 1977). A 

intensidade da competição no mercado mundial, aliada à incapacidade de oferecer preços 

competitivos são duas das mais sérias barreiras à atividade de exportação (LEONIDOU, 

1995, p. 21). O desconhecimento geral de como exportar é uma das barreiras percebidas mais 

significativas levantadas por Axinn (1988), ao analisar a complexidade da atividade de 

exportação em empresas norte-americanas. A variável independente mais significante era: 

"exportar é muito complicado para que nos preocupemos com isso." (AXINN, 1988, p. 69).  

 

Estudo realizado por Carvalho e Rocha (2002) mostrou que a continuidade da atividade 

exportadora, por parte de empresas calçadistas nacionais, estava relacionada à percepção dos 

dirigentes de barreiras à exportação. A pesquisa realizada por aqueles autores, com dados 

coletados nos anos  1978, 1980, 1990 e 1994, evidenciou as diferenças de percepção das 

barreiras à exportação, por parte de exportadores e não exportadores. Pelo exposto é possível 

estabelecer as seguintes hipóteses de trabalho a respeito das barreiras à exportação percebidas 

(a primeira presente, também, em ORTEGA, 1999): 

 

Hipótese 06 - Existe uma correlação negativa entre a percepção da existência de barreiras 

às exportações e a permanência da empresa no mercado externo. 
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Hipótese 06a - Existe uma correlação negativa entre a percepção da existência de barreiras 

linguísticas e culturais às exportações e a permanência da empresa no 

mercado externo. 

 

Hipótese 06b - Existe uma correlação negativa entre a falta de capacidade de produção da 

empresa para atender às exportações e a sua permanência no mercado 

externo. 

 

Hipótese 06c - Existe uma correlação negativa entre a percepção da inexistência de pessoal 

qualificado para a exportação e a permanência da empresa no mercado 

externo. 

 

Hipótese 06d - Existe uma correlação negativa entre a percepção do desconhecimento geral 

de como exportar por parte dos dirigentes e a permanência da empresa no 

mercado externo. 

 

Hipótese 06e - Existe uma correlação negativa entre a percepção da intensidade da 

concorrência internacional e a permanência da empresa no mercado externo.  

 

 

3.3  Caracterização das variáveis 

 

Segundo Dencker e Viá (2001, p. 127), a definição das variáveis se constitui num aspecto 

indispensável no processo de formulação de hipóteses e a sua construção se configura na 

"tradução dos conceitos e das noções que pretendemos explicar em operações de pesquisa 

definidas." Em outras palavras, a definição teórica das variáveis, especialmente em se 

tratando de pesquisas nas ciências sociais e humanas, se faz necessária para torná-las 

passíveis de observação empírica e de mensuração (GIL, 1991; CARVALHO NETO, 2004). 

Na prática, a idéia de "variável" está implícita sempre que se pensa em "relações" e, de modo 

geral, pode-se dizer que as hipóteses se constituem em suposições sobre as relações existentes 

entre as variáveis (DENCKER E VIÁ, 2001). 
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Nos levantamentos sociais, certas variáveis utilizadas se referem a fatos ou fenômenos de 

fácil observação ou mensuração, como, por exemplo, a idade, o nível de escolaridade, os 

rendimentos e a produção (GIL, 1991). Em outros casos, no entanto, os fatos ou fenômenos 

não são passíveis de observação direta ou mensuração (GIL, 1991), e a variável teórica 

corresponde à categoria de fatos sociais não manifestos (DENCKER e VIÁ, 2001), como, por 

exemplo, o "status sócio-econômico dos indivíduos". Nesses casos torna-se necessário definir 

operacionalmente esses conceitos fazendo-se referência aos indicadores empiricamente 

observáveis, que possibilitarão identificá-los de maneira prática (GIL, 1991; DENCKER e 

VIÁ, 2001). No exemplo dado, a variável "status sócio-econômico", poderia ser aferida a 

partir de indicadores como a renda familiar, a aquisição de determinados bens, o grau de 

educação formal, a profissão, etc (DENCKER E VIÁ, 2001). 

 

Como muitas vezes existem vários indicadores para uma mesma variável, a tarefa de escolher 

os mais adequados, embora simples, exige bastante cautela por parte do pesquisador. Isto 

porque, em certos casos, os indicadores considerados mais apropriados nem sempre são 

facilmente mensuráveis e devem ser substituídos por outros que, embora apresentem maior 

facilidade de observação e mensuração, propiciam um menor grau de confiabilidade (GIL, 

1991). Assim para conferir validade aos indicadores, a sua escolha deve estar firmemente 

embasada na teoria sobre o tema pesquisado (GIL, 1991, DENCKER E VIÁ, 2001), que 

"pode ser definida como o conjunto sistemático de relações fornecendo uma explicação 

consistente e abrangente de um fenômeno" (HAIR et al, 2005, p. 474). 

 

Embora o embasamento teórico seja sempre muito importante para a  utilização das técnicas 

de análise multivariada de dados, ele é particularmente necessário no caso da modelagem de 

equações estruturais, que será utilizada neste trabalho. Ao contrário das outras técnicas 

multivariadas, em que o pesquisador pode construir um modelo básico e deixar a cargo dos 

programas estatísticos a tarefa de preencher as demais questões de estimação, na modelagem 

de equações estruturais "cada componente dos modelos estrutural e de mensuração deve ser 

explicitamente definido pelo pesquisador" (HAIR et al, 2005, p. 474).   

 

A modelagem de equações estruturais é baseada em relações causais, nas quais é assumido 

que a mudança em uma variável acarreta uma alteração em outra, sendo que "a intensidade e a 

convicção com que o pesquisador pode assumir causalidade entre duas variáveis não 
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repousam nos métodos analíticos escolhidos, mas na justificativa teórica fornecida para apoiar 

as análises" (HAIR et al, 2005, p. 476). 

 

As bases teóricas das hipóteses de investigação foram delineadas no item 1 deste trabalho, em 

que se tratou das teorias sobre o processo de internacionalização da empresa, e definidas mais 

especificamente no item 4.2.1, em que são colocadas as questões e hipóteses de pesquisa.  

 

Trata-se, agora, de definir as variáveis da pesquisa e de correlacioná-las com as hipóteses 

colocadas e com o seu instrumento de mensuração, o questionário. 

 

Nível de preços (X1a) 

 

É a percepção, pela empresa, da existência de diferenciais competitivos nos preços dos 

produtos que fabrica, em relação aos dos seus concorrentes no mercado. A variável está 

relacionada com a hipótese 01a - Existe uma correlação positiva entre a competitividade 

percebida dos preços de seus produtos e a permanência da empresa no mercado externo. Será 

aferida por intermédio da questão nº 31, que solicita a comparação dos preços dos produtos da 

empresa, com os da concorrência. Esta dimensão será avaliada numa escala diferencial 

semântica de cinco pontos, com os pontos extremos associados a rótulos bipolares (mais caros 

x mais baratos).  

 

Nível de custos (X1b) 

 

É a percepção pela empresa da existência de diferenciais competitivos nos custos dos 

produtos que fabrica, em relação aos seus concorrentes no mercado. Está relacionada com a 

hipótese 01b - Existe uma correlação positiva entre a percepção do melhor nível de custos da 

empresa e a permanência dela no mercado externo. Será aferida por intermédio da questão nº 

32, que solicita a comparação dos custos de produção da empresa, com os da concorrência. 

Esta dimensão será avaliada numa escala diferencial semântica de cinco pontos, com os 

pontos extremos associados a rótulos bipolares (maior custo de produção x menor custo de 

produção). 

 

Tecnologia de produção (X1c) 
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É a percepção pela empresa da existência de diferenciais competitivos na tecnologia de 

produção utilizada, em relação aos seus concorrentes no mercado. A variável está relacionada 

com a hipótese 01c - Existe uma correlação positiva entre a percepção da superioridade da 

tecnologia de produção da empresa e a sua permanência no mercado externo.. Será aferida por 

intermédio da questão nº 33, que solicita a comparação da tecnologia de produção da empresa 

com a da concorrência. A resposta deve ser dada em uma escala diferencial semântica de 

cinco pontos, com os pontos extremos associados a rótulos bipolares (tecnologicamente 

avançado x tecnologicamente atrasado).  

 

Qualidade do produto (X1d) 

 

É a percepção pela empresa da existência de diferenciais competitivos na qualidade dos 

produtos que fabrica, em relação aos seus concorrentes no mercado. Está relacionada com a 

hipótese 01d - Existe uma correlação positiva entre a qualidade percebida nos seus produtos e 

a permanência da empresa no mercado externo. Será aferida por intermédio da questão nº 34, 

que solicita a comparação da qualidade dos produtos da empresa com os da concorrência. A 

resposta deve ser dada em uma escala diferencial semântica de cinco pontos, com os pontos 

extremos associados a rótulos bipolares (qualidade inferior x qualidade superior). 

 

 

Capacidade de inovação (X1e) 

 

É a percepção pela empresa da existência de diferenciais competitivos na sua capacidade de 

inovação, em relação aos seus concorrentes no mercado. Está relacionada com a hipótese 01e 

- Existe uma correlação positiva entre a percepção da superioridade na capacidade de 

desenvolver novos produtos pela empresa e a permanência dela no mercado externo. Será 

aferida por intermédio da questão nº 35, que solicita a comparação da capacidade de inovação 

da empresa com a da concorrência. A resposta deve ser dada em uma escala diferencial 

semântica de cinco pontos, com os pontos extremos associados a rótulos bipolares (maior 

capacidade de desenvolver novos produtos x menor capacidade de desenvolver novos 

produtos). 
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O tamanho da empresa (X2a) 

 

Esta variável está relacionada com a hipótese 02a -  Existe uma correlação positiva entre o 

tamanho da empresa e a sua permanência na atividade exportadora. Será medida por 

intermédio da questão nº 03, que solicita o número de empregados da empresa.  

 

Grau de expansão no mercado interno (X2b) 

 

A variável procura medir a expansão da empresa no mercado doméstico, está relacionada com 

a hipótese 02b (Existe uma correlação positiva entre o grau de expansão da empresa no 

mercado doméstico, e a sua permanência no mercado externo) e será aferida por intermédio 

da questão nº 29, que solicita o percentual das vendas da empresa, em algumas regiões do 

mercado interno e para o mercado externo.  

 

Foco no crescimento (X2c) 

 

A variável procura verificar a importância que a empresa dá ao objetivo "crescimento", em 

contraposição ao objetivo "estabilidade". Está relacionada com a hipótese 02c (Existe uma 

correlação positiva entre a importância que a empresa concede ao objetivo de crescimento, e a 

sua permanência no mercado externo) e será aferida na questão nº 36, através de uma escala 

diferencial semântica de cinco pontos, tendo por extremos "Crescimento" e "Estabilidade".  

 

Foco na estabilidade (X2e) 

 

A variável procura verificar a importância que a empresa dá ao objetivo "estabilidade", em 

contraposição ao objetivo crescimento. Está relacionada com a hipótese 02e (Existe uma 

correlação negativa entre a importância que a empresa concede ao objetivo de estabilidade, e 

a sua permanência no mercado externo) e será aferida na questão nº 36, através de uma escala 

diferencial semântica de cinco pontos, tendo por extremos "Crescimento" e "Estabilidade". 

 

Idade do corpo diretivo (X3a) 
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A variável procura levantar a idade média do corpo diretivo da empresa, está relacionada com 

a hipótese 03a (Existe uma correlação negativa entre a idade dos seus dirigentes, e a 

permanência da empresa no mercado externo) e será aferida pela questão nº 10, que solicita a 

idade média dos dirigentes da empresa.  

 

Nível de instrução do corpo diretivo (X3b) 

 

A variável tem por objetivo verificar o nível de escolaridade dos dirigentes da empresa. Está 

relacionada com a hipótese 03b (Existe uma correlação positiva entre o nível de estudo dos 

dirigentes, e a permanência da empresa no mercado externo) e será aferida pela questão nº 7, 

que solicita o número de dirigentes com título universitário. 

  

Formação no exterior (X3c) 

 

A variável busca levantar a experiência acadêmica ou profissional, realizada no exterior,  

pelos dirigentes da empresa. Está relacionada com a hipótese 03c (Existe uma correlação 

positiva entre o fato do dirigente ter tido uma formação no exterior, e a permanência da 

empresa no mercado externo) e será aferida pela questão nº 8, que solicita informações sobre 

o número de dirigentes com experiência internacional.  

 

Conhecimento de idiomas (X3d) 

 

A variável busca verificar informações sobre a capacidade dos dirigentes da empresa de levar 

a cabo relações comerciais em idioma estrangeiro. Está relacionada com a hipótese 03d 

(Existe uma correlação positiva entre o domínio de idiomas estrangeiros por parte do 

dirigente, e a permanência da empresa no mercado externo) e será aferida por intermédio da 

questão nº 9, que solicita o grau de fluência em idiomas estrangeiros dos dirigentes da 

empresa. 

 

Facilidade de obtenção de insumos no pólo produtivo (X4a) 

 

A variável busca verificar a percepção da empresa das vantagens de sua localização em um 

pólo produtor de calçados. Está relacionada com a hipótese 04a (Existe uma correlação 
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positiva entre a percepção da facilidade de obter insumos produtivos no pólo e a permanência 

da empresa no mercado externo). Será aferida por intermédio da questão nº 37 do 

questionário, que solicita a opinião da empresa em relação às facilidades (ou dificuldades) de 

obtenção de insumos produtivos no pólo calçadista de Franca. A resposta deve ser dada em 

uma escala de Likert de cinco pontos, entre "Discordo totalmente" e "Concordo totalmente". 

 

Facilidade de obtenção de mão-de-obra no pólo produtivo (X4b) 

 

A variável também busca verificar a percepção da empresa das vantagens de sua localização 

em um pólo produtor de calçados. Está relacionada com a hipótese 04b (Existe uma 

correlação positiva entre a percepção da facilidade de obter mão-de-obra no pólo e a 

permanência da empresa no mercado externo). Será aferida por intermédio da questão nº 37 

do questionário, que solicita a opinião da empresa em relação às facilidades (ou dificuldades) 

de obtenção de mão-de-obra qualificada no pólo calçadista de Franca. A resposta deve ser 

dada em uma escala de Likert de cinco pontos, entre "Discordo totalmente" e "Concordo 

totalmente". 

 

Presença de instituições de apoio às exportações no pólo produtivo (X4c) 

 

A variável também busca verificar a percepção da empresa das vantagens de sua localização 

em um pólo produtor de calçados. Está relacionada com a hipótese 04c (Existe uma 

correlação positiva entre a presença de instituições de apoio às exportações no pólo e a 

permanência da empresa no mercado externo). Será aferida por intermédio da questão nº 37 

do questionário, que solicita a opinião da empresa em relação à presença daquelas instituições 

(agências de apoio e fomento, institutos de pesquisa, universidades) no pólo. A resposta deve 

ser dada em uma escala de Likert de cinco pontos, entre "Discordo totalmente" e "Concordo 

totalmente". 

 

Possibilidade de acesso às inovações tecnológicas no pólo produtivo (X4d) 

 

A variável também busca verificar a percepção da empresa das vantagens de sua localização 

em um pólo produtor de calçados. Está relacionada com a hipótese 04d (Existe uma 

correlação positiva entre a percepção da maior facilidade de acesso às inovações tecnológicas 
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no pólo e a permanência da empresa no mercado externo). Será aferida por intermédio da 

questão nº 37 do questionário, que solicita a opinião da empresa em relação às facilidades (ou 

dificuldades) de acesso às inovações tecnológicos pela localização da empresa no pólo 

calçadista de Franca. A resposta deve ser dada em uma escala de Likert de cinco pontos, entre 

"Discordo totalmente" e "Concordo totalmente". 

 

Rentabilidade das vendas no mercado externo (X5a) 

 

A variável busca verificar a percepção das vantagens que a atuação no mercado externo 

proporciona para a empresa. Está relacionada com a hipótese 05a (Existe uma correlação 

positiva entre a rentabilidade das exportações e a permanência da empresa no mercado 

externo). Será aferida pela questão nº 38, em que se afirma que os mercados estrangeiros são 

mais rentáveis do que o mercado interno. A resposta deve ser dada em uma escala de Likert 

de cinco pontos, tendo por opções extremas "Discordo totalmente" e "Concordo totalmente". 

 

Oportunidades de crescimento decorrentes das exportações (X5b) 

 

A variável também busca verificar a percepção das vantagens que a atuação no mercado 

externo proporciona para a empresa. Está relacionada com a hipótese 05b (Existe uma 

correlação positiva entre a percepção de que as exportações proporcionam possibilidade de 

crescimento do que o mercado interno e a permanência da empresa no mercado externo). Será 

aferida pela questão nº 38 que se afirma que o mercado externo oferece maiores 

oportunidades de crescimento do que o mercado interno. A resposta deve ser dada em uma 

escala de Likert de cinco pontos, tendo por opções extremas "Discordo totalmente" e 

"Concordo totalmente". 

 

Possibilidade de diversificação da linha de produtos (X5c) 

 

A variável também busca verificar a percepção das vantagens que a atuação no mercado 

externo proporciona para a empresa. Está relacionada com a hipótese 05c (Existe uma 

correlação positiva entre a percepção de que as exportações possibilitam diversificar a linha 

de produtos e a permanência da empresa no mercado externo). Será aferida pela questão nº 

38, em que se afirma que ao exportar a empresa tem maiores possibilidades de diversificar a 
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sua linha de produtos. A resposta deve ser dada em uma escala de Likert de cinco pontos, 

tendo por opções extremas "Discordo totalmente" e "Concordo totalmente". 

 

Aumento da competitividade pela atuação no mercado externo (X5d) 

 

A variável também busca verificar a percepção das vantagens que a atuação no mercado 

externo proporciona para a empresa. Está relacionada com a hipótese 05d (Existe uma 

correlação positiva entre a percepção do aumento da competitividade da empresa em razão 

das exportações e a sua permanência no mercado externo). Será aferida pela questão nº 38, 

em que se afirma que a exportação pode ajudar a desenvolver produtos mais competitivos 

para o mercado nacional. A resposta deve ser dada em uma escala de Likert de cinco pontos, 

tendo por opções extremas "Discordo totalmente" e "Concordo totalmente". 

 

Diferenças linguísticas e culturais (X6a) 

 

A variável busca verificar a percepção da empresa sobre as barreiras à atividade exportadora. 

Está relacionadas com a hipótese 06a (Existe uma correlação negativa entre a percepção da 

existência de barreiras lingüísticas e culturais que dificultam as exportações e a permanência 

da empresa no mercado externo). Será aferida por meio da questão nº 39, que solicita a 

opinião da empresa sobre a afirmação de que as barreiras lingüísticas e culturais dificultam o 

acesso ao mercado externo. A resposta deve ser dada em uma escala de Likert de cinco 

pontos, tendo por opções extremas "Discordo totalmente" e "Concordo totalmente". 

 

Falta de capacidade de produção para atender ao mercado externo (X6b) 

 

A variável busca verificar a percepção da empresa sobre as barreiras à atividade exportadora. 

Está relacionadas com a hipótese 06b (Existe uma correlação negativa entre a falta de 

capacidade de produção da empresa para atender às exportações e a sua permanência no 

mercado externo). Será aferida por meio da questão nº 39 que solicita o posicionamento da 

empresa sobre a afirmação de que lhe falta capacidade de produção para atender ao mercado 

externo. A resposta deve ser dada em uma escala de Likert de cinco pontos, tendo por opções 

extremas "Discordo totalmente" e "Concordo totalmente". 
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Pessoal não qualificado para a atividade exportadora (X6c) 

 

A variável busca verificar a percepção da empresa sobre as barreiras à atividade exportadora. 

Está relacionadas com a hipótese 06c (Existe uma correlação negativa entre a percepção da 

inexistência de pessoal qualificado para a exportação e a permanência da empresa no mercado 

externo). Será aferida por meio da questão nº 39 em que se afirma que a empresa não dispõe 

de pessoal qualificado para atender ao mercado externo. A resposta deve ser dada em uma 

escala de Likert de cinco pontos, tendo por opções extremas "Discordo totalmente" e 

"Concordo totalmente". 

 

Desconhecimento geral sobre como exportar (X6d) 

 

A variável busca verificar a percepção da empresa sobre as barreiras à atividade exportadora. 

Está relacionadas com a hipótese 06d (Existe uma correlação negativa entre a percepção do 

desconhecimento geral de como exportar por parte dos dirigentes e a permanência da empresa 

no mercado externo). Será aferida por meio da questão nº 39 em que se afirma que uma das 

barreiras à exportação é a falta de conhecimento sobre como exportar. A resposta deve ser 

dada em uma escala de Likert de cinco pontos, tendo por opções extremas "Discordo 

totalmente" e "Concordo totalmente". 

 

Intensidade da concorrência no mercado externo (X6e) 

 

A variável busca verificar a percepção da empresa sobre as barreiras à atividade exportadora. 

Está relacionadas com a hipótese 06e (Existe uma correlação negativa entre a percepção da 

intensidade da concorrência internacional e a permanência da empresa no mercado externo) e 

será aferida por meio da questão nº 39 em que se afirma que esta seria uma barreira à 

exportação. A resposta deve ser dada em uma escala de Likert de cinco pontos, tendo por 

opções extremas "Discordo totalmente" e "Concordo totalmente". 

 

O quadro 3 apresenta uma síntese das variáveis independentes. 

 

 

 



 115

Quadro 3 - Variáveis independentes, latentes e dependentes 

Variáveis independentes Variáveis latentes Variável dependente 
X1a - Nível de preços     
X1b - Custos de produção     
X1c - Tecnologia de produção X1 - Diferencial competitivo  
X1d - Qualidade do produto    
X1e - Capacidade de inovação    
X2a - Tamanho da empresa    
X2b - Grau de expansão no mercado interno X2 - Dinamismo da empresa  
X2c - Foco no crescimento    
X2d - Foco na estabilidade    
X3a - Idade dos dirigentes    
X3b - Nível de instrução dos dirigentes X3 - Dinamismo dos dirigentes  
X3c - Formação no exterior dos dirigentes  Y1 
X3d - Conhecimento de idiomas pelos dirigentes   Permanência 
X4a - Facilidade de obter insumos no pólo   na exportação 
X4b - Facilidade de obter mão-de-obra no pólo  X4 - Imagem do APL  
X4c - Presença de instituições de apoio no pólo    
X4d - Acesso à inovações tecnológicas no pólo     
X5a - Rentabilidade do mercado externo     
X5b - Oportunidade de crescimento X5 - Vantagens da exportação    
X5c - Diversificação da linha de produtos    
X5d - Aumento da competitividade     
X6a - Diferenças linguísticas e culturais     
X6b - Falta de capacidade de produção     
X6c - Pessoal despreparado para a exportação X6 - Barreiras à exportação   
X6d - Desconhecimento geral de como exportar     
X6e - Intensidade da concorrência no M.E.     
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4 MÉTODO DE PESQUISA 

 
4.1 O levantamento dos dados 

 

O trabalho de pesquisa foi dividido em duas etapas. Foram entrevistados, numa primeira 

etapa, representantes do Sindicato da Indústria de Calçados de Franca, da Abicalçados - 

Associação Brasileira da Indústria de Calçados, produtores de calçados, agentes de 

exportação e pesquisadores da área.  As entrevistas tiveram por objetivo complementar as 

análises das fontes secundárias e permitir o conhecimento do setor coureiro-calçadista da 

cidade, assim como de aspectos gerais do mercado externo de couro e calçados.  

 

A segunda etapa consistiu de uma pesquisa de campo, utilizando o método transversal simples 

de pesquisa descritiva (também conhecido como levantamento ou “survey”). Foram 

levantados os diversos aspectos que envolvem as atividades produtivas e comerciais 

realizadas pelas indústrias calçadistas da cidade de Franca, com ênfase especial nas vendas 

para o mercado externo. Para isso foram enviados questionários aos diretores gerais das 

empresas e/ou diretores da área de exportação, das pequenas, médias e grandes indústrias do 

setor, existentes na cidade.  

 

Antes da aplicação dos questionários foi realizado um trabalho de levantamento, depuração e 

consolidação, dos diversos cadastros da indústria de calçados existentes na cidade e que 

apresentavam números bastante divergentes. Foram obtidos os cadastros das seguintes 

entidades:  Prefeitura Municipal de Franca; ACIF - Associação do Comércio e Indústria de 

Franca; Sindicato da Indústria de Calçados de Franca; Delegacia Regional do CIESP; SENAI 

de Franca; AFIC - Associação dos Fornecedores da Indústria de Calçados de Franca; e 

SEBRAE de Franca. Além dessas instituições, três importantes fornecedoras de componentes 

para a indústria calçadista também forneceram seus cadastros: Amazonas; MSM; e Vibor.  

 

O Cadastro da Indústria Calçadista de Franca elaborado para esta pesquisa (ver item 6.1.1) foi 

entregue às entidades parceiras, tem sido citado como referência e pode ser considerado como 

um dos resultados práticos mais importantes deste trabalho, dada a inexistência, até então, de 

números confiáveis sobre o setor calçadista da cidade.  
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4.2 Análise multivariada de dados 

 

Com a finalidade de analisar os dados coletados e validar ou não as  hipóteses propostas 

inicialmente pela pesquisa, uma série de procedimentos estatísticos foram desenvolvidos.  

 

Após a coleta dos questionários, se procedeu à codificação das variáveis e à digitação e 

tabulação dos dados contidos em cada um dos questionários válidos. Antes de se efetuar as 

análise estatísticas mencionadas, foram aplicados testes para verificar a normalidade na 

distribuição dos dados obtidos da amostra e a presença de outliers entre as respostas 

apresentadas para as diversas variáveis. A normalidade na distribuição das variáveis 

independentes foi apenas parcialmente observada, mesmo com a transformação de variáveis. 

Assim, optou-se por trabalhar com os dados dessa forma, utilizando a análise de regressão 

logística, que não é afetada pelos desvios da normalidade 

 

No estudo dos aspectos descritivos do comportamento das diversas variáveis, foram utilizadas 

análises de freqüência, combinadas com tabulações cruzadas, quando se mostrou interessante 

comprovar possíveis relações entre duas variáveis. Nesses casos, foi aplicado, como teste de 

independência das variáveis, o teste X2 (qui-quadrado), que permite conhecer as associações 

estatisticamente significativas, possibilitando inferir os resultados dos dados amostrais à 

população (ORTEGA, 1999; AAKER et al, 2001). De se ressaltar que o referido teste 

apresenta algumas limitações enquanto medida de associação: é proporcional ao tamanho da 

amostra o que torna difícil a sua interpretação em sentido absoluto (livre dos efeitos da 

amostra); a comparação cruzada de amostras de tamanho diferente; não existe um limite 

superior, o que torna difícil estimar o seu valor; e não mostra como as variáveis estão 

relacionadas (AAKER et al, 2001). No sentido de permitir uma melhor interpretação dos 

resultados foi utilizado o V de Cramer, cujos resultados variam entre 0 e 1, com os valores 

mais altos indicando correlações mais fortes (AAKER et al, 2001). 

 

Como forma de redução dos dados obtidos, foi utilizada a análise fatorial, técnica estatística 

empregada, primordialmente, com essa finalidade de resumo de dados. As relações entre 

conjuntos de diversas variáveis inter-relacionadas são examinadas e representadas em termos 

de alguns fatores subjacentes. Com a análise fatorial, pode-se, em primeiro lugar, identificar 
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as dimensões separadas da estrutura dos dados e, em seguida, determinar o quanto cada 

variável é explicada por cada dimensão ou fator encontrado (HAIR et al, 2005). Segundo o 

mesmo autor os desvios da normalidade não impedem a aplicação desta técnica, quando o 

objetivo é o de identificar conjuntos de variáveis inter-relacionados.  

 

Com o objetivo de testar a possibilidade estatística de se efetuar uma separação das empresas 

da amostra em três grupos homogêneos (não exportadoras, exportadoras eventuais e 

exportadoras experientes), foi efetuada uma análise de conglomerados. A análise de 

conglomerados, também denominada análise de clusters, classifica os objetos de modo que 

cada objeto seja muito semelhante aos outros dentro do mesmo grupo, com relação a alguns 

critérios pré-estabelecidos. Portanto, é um conjunto de procedimentos que visa agrupar e 

discriminar grupos de indivíduos, regiões ou qualquer objeto. Na construção dos 

conglomerados, o objetivo é que os objetos próximos – segundo a métrica selecionada – 

fiquem no mesmo grupo, enquanto as maiores distâncias separem grupos. Os grupos 

resultantes devem exibir uma alta homogeneidade interna, isto é, dentro do grupo e uma alta 

heterogeneidade externa, ou seja, entre os grupos (HAIR et al, 2005). 

 

Em seguida foi efetuada uma análise de regressão logística, que é uma técnica multivariada, 

aplicada nos casos em que a variável dependente é não-métrica (dicotômica, binária) e as 

variáveis independentes são métricas (AAKER et al, 2001; PESTANA e GAGEIRO, 2003; 

HAIR et al, 2005). A regressão múltipla foi utilizada neste trabalho para prever e explicar as 

variáveis e os fatores que  mais discriminam os grupos de empresas. 

 

Finalmente, foi realizada uma análise fatorial confirmatória, também denominada de 

"modelagem de equações estruturais" (Structural Equation Modeling - SEM). Trata-se de 

uma extensão de diversas técnicas multivariadas, que combina elementos de regressão 

múltipla com os de análise fatorial, permitindo não apenas avaliar relações de dependência 

inter-relacionadas bastante complexas, como também incorporar os efeitos de erros de 

mensuração sobre os coeficientes estruturais ao mesmo tempo (HAIR et al, 2005). É uma 

técnica que tem sido usada em muitas áreas de estudo, principalmente na psicologia, na 

sociologia e no marketing.  
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A modelagem de equações estruturais apresenta, em relação às demais técnicas multivariadas, 

a vantagem de possibilitar o exame de uma série de relações de dependência 

simultaneamente, sendo particularmente útil quando uma variável dependente se torna 

independente em subseqüentes relações de dependência. As principais razões pelo interesse 

por essa técnica são: "fornecer um método direto para lidar com múltiplas relações 

simultaneamente e com eficiência estatística; e sua habilidade para avaliar as relações em 

âmbito geral e fornecer uma transição da análise exploratória para a análise confirmatória" 

(HAIR et al, 2005, p. 466).  

 

Hair (2005) propõe um processo de sete estágios na modelagem de equações estruturais, que 

podem ser assim resumidos: 

 

• desenvolvimento de um modelo teórico: formatação de um embasamento teórico 

capaz de justificar as relações de causalidade entre as variáveis; 

• construção de um diagrama de caminhos: construção de uma descrição visual das 

relações causais, que permite apresentar não apenas as relações preditivas entre os 

construtos (variáveis dependentes e independentes), mas também relações associativas 

(correlações) entre construtos e até mesmo indicadores (variáveis manifestas); 

• conversão do diagrama em um conjunto de modelos estrutural e de mensuração: 

especificação do modelo em termos mais formais, através da tradução do diagrama em 

uma série de equações estruturais conectando os construtos; da definição de um 

modelo de mensuração especificando quais variáveis medem quais construtos; e de 

um conjunto de matrizes indicando as correlações teorizadas entre construtos ou 

variáveis;  

• escolha do tipo de matriz de dados e estimação do modelo proposto: a entrada para 

o programa deve ser definida entre uma matriz de correlação  ou de variância-

covariância e devem ser especificadas a técnica de estimação (a mais usada é a 

estimação por verossimilhança, presente no AMOS) e o processo de estimação (mais 

usual é a estimação direta); 

• avaliação da identificação do modelo estrutural: diagnosticar os problemas de 

identificação e de tentar atingir um ajuste aceitável do modelo, com o maior número 

possível de graus de liberdade, o que garantiria que o modelo é tão generalizável 

quanto possível; 

  



 120

• avaliação dos critérios de qualidade de ajuste: avaliar os resultados em busca de 

"estimativas transgressoras" (coeficientes estimados no modelo estrutural ou no de 

mensuração que excedam limites aceitáveis), proceder ao ajuste geral do modelo 

(medidas de qualidade do ajuste), ao ajuste do modelo de mensuração (verificar a 

confiabilidade e a unidimensionalidade) e do modelo de estrutural (significância de 

coeficientes estimados); e 

•  interpretação e modificação do modelo: exame dos resultados quanto a sua 

correspondência com a teoria proposta e possibilidade de melhorar o seu ajuste através 

da reespecificação do modelo acrescentando ou eliminando parâmetros estimados do 

modelo original. 

 

O programa de computador utilizado para a SEM foi o AMOS Graphics, que é um programa 

compatível com a plataforma Windows e que, atualmente, é o pacote utilizado pelo SPSS para 

esse tipo de análise. 

 

 

4.3 A definição do porte das empresas 

 

Outro problema a ser enfrentado era a definição do porte das empresas. Essa definição é 

importante, em relação ao estudo, porque uma das hipóteses a ser testada correlaciona o porte 

da empresa e a sua permanência na atividade exportadora. 

 

A definição do que são a micro, a pequena, a média e a grande empresa, é um elemento de 

base para a formulação de políticas públicas, concessão de financiamentos e tratamento 

tributário diferenciado. Normalmente são utilizados critérios quantitativos, que podem se 

basear em alguns dos seguintes parâmetros: número de empregados; receita ou faturamento 

anual; patrimônio líquido; capital social; ativo imobilizado; e valor do passivo (DOURADO, 

2001; CARVALHO NETO, 2004). 

 

Para a Receita Federal (2005), por exemplo, o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples) é um regime 

tributário diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às pessoas jurídicas consideradas 

como microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). Constitui uma forma 
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simplificada e unificada de recolhimento de tributos, por meio da aplicação de percentuais 

favorecidos e progressivos, incidentes sobre uma única base de cálculo, a receita bruta. Para 

efeito deste benefício, consideram-se microempresas as pessoas jurídicas com receita 

operacional bruta de até R$ 240 mil, no ano base considerado, e, pequena empresa aquela que 

apresentar receita bruta superior a R$ 240 mil até R$ 2,4 milhões (IN/SRF nº 608/06). Ainda 

de acordo com a Receita Federal (2005), o Lucro Presumido é também uma forma 

simplificada de tributação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, pela qual podem optar as 

empresas que, entre outros critérios, apresentem receita bruta não superior a R$ 48 milhões de 

reais no ano base considerado (Lei nº 10.637/02). As empresas que não se enquadrarem nestes 

limites de faturamento devem apresentar as suas declarações de rendimentos pelo Lucro Real.  

 

Para a concessão de financiamentos, o BNDES estabelece a seguinte classificação: 

microempresa a que apresente receita operacional bruta anual ou anualizada igual ou inferior 

a R$ 1,2 milhões; empresa de pequeno porte aquela com receita superior a R$ 1,2 milhões e 

igual ou inferior a R$ 10,5 milhões; empresa de médio porte, a que apresente receita maior do 

que R$ 10,5 milhões e igual ou inferior a R$ 60 milhões; e, empresa de grande porte aquela 

cuja receita operacional anual ou anualizada for superior a R$ 60 milhões.  

 

Para a concessão de empréstimos do PROGER - Programa Gerador de Emprego e Renda, da 

Caixa Econômica Federal, são consideradas MPE - Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte, as beneficiárias do programa, aquelas cujo faturamento bruto anual não exceda a R$ 5 

milhões. 

 
Tabela 14 - Definição do porte das empresas pelo número de empregados 

Setor de Atividade Micro  Pequena Média Grande 

Indústria 0 a 19  20 a 99 100 a 499 Acima de 499 

Comércio 0 a 9 10 a 49 50 a 99 Acima de 99 

Fonte: IBGE e SEBRAE (2004) 

 

O IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o SEBRAE utilizam um critério 

baseado no número de empregados e segmentado por ramo de atividade, conforme se pode 

verificar na Tabela 14. 
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Esse critério de classificação das empresas pelo número de empregados foi utilizado por, 

Carvalho Neto (2004), Dourado (2001), Smith (2000) e Figueiredo e Almeida (1988), em 

trabalhos sobre a indústria calçadista e foi o adotado neste estudo. 

 

 

4.4 Tamanho da Amostra 

 

Para determinar o tamanho da amostra, ou seja, o número de indústrias de calçados da cidade 

de Franca objeto do estudo, partiu-se das seguintes premissas: 

• a população é finita, já que o número de empresas a analisar (208) não supera as cem 

mil unidades; 

• o erro admitido para a pesquisa é de 5% e o nível de confiança desejado é de 95%; 

• como não se conhece a variância da população, se parte da hipótese de máxima 

indeterminação, ou seja, se considera que as probabilidades associadas são iguais a 0,5 

(P = Q = 0,5). 

 

Com base nas hipóteses acima e aplicando-se a fórmula para a determinação do tamanho da 

amostra, para um nível de confiança de 2 sigmas, transcrita a seguir ( ORTEGA, 1999), a 

amostra deveria ser composta por 137 empresas. 

 

    n = 4 NPQ / e2 (N - 1) + 4 PQ 

 

onde: 

• n = número de elementos da amostra a ser pesquisada; 

• N = o número de elementos da população (para populações finitas); 

• e = o erro máximo admitido (valor absoluto) 

 

 

4.5 Instrumento de medida: o questionário 

 

  



 123

Os dados necessários à confirmação ou não das hipóteses de investigação foram obtidos 

através de uma pesquisa de campo, com a utilização do modelo de questionário que compõe o 

Anexo I.  

 

O questionário foi dividido em quatro partes. Na primeira, são solicitadas informações sobre 

as características específicas da empresa, como tipo de sociedade, ano de fundação, número 

de empregados, composição societária e se pertence a algum grupo de empresas. Na segunda 

são levantadas informações sobre a equipe dirigente, como o número de diretores, formação 

acadêmica, experiência no exterior, idade média e fluência em idiomas estrangeiros. Na 

terceira parte, o questionário procura informações sobre o entrevistado, semelhantes às 

referentes à equipe dirigente. A quarta e última parte do questionário envolve questões que 

abordam diversos aspectos relacionados com a empresa e a atividade exportadora. Assim são 

solicitados dados sobre o processo produtivo, faturamento, tipo de produto, destino da 

produção, preço médio, segmento de mercado atendido e percepções relativas aos diferenciais 

competitivos da empresa e sobre a atividade de exportação, bem como sobre as barreiras para 

a inserção no mercado internacional.  

 

O questionário é composto de perguntas estruturadas e perguntas não estruturadas. As 

perguntas estruturadas já apresentam o conjunto de respostas alternativas e o formato destas. 

As perguntas não estruturadas são aquelas questões abertas, em que os entrevistados 

respondem com as suas próprias palavras. Em algumas das perguntas estruturadas com 

respostas escalonadas, optou-se pela utilização da "escala de Likert", com cinco categorias, 

devendo os participantes indicar um grau de concordância ou discordância com cada uma de 

uma série de afirmações relacionadas com a atitude ou objeto. Em outras foi utilizada uma 

escala diferencial semântica, também com uma classificação de cinco pontos, com extremos 

associados a rótulos bipolares. No caso dessa escala, tomou-se o cuidado de colocar o 

adjetivo ou frase negativa às vezes no lado direito da escala, outras no lado esquerdo da 

escala, como forma de se tentar controlar a tendência de muitos respondentes de optarem por 

um dos dois lados extremos, sem ler o rótulo.                                                                                                 

 

Foi realizado um pré-teste com o referido questionário, para a correção de eventuais falhas 

nos questionamentos, de modo que a sua versão final permitisse facilitar as respostas e a 

obtenção das informações necessárias à realização do trabalho. 
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5 A PESQUISA 

 

5.1 Caracterização do universo da pesquisa 

 

O universo das empresas a ser estudado é composto pelas pequenas, médias e grandes 

empresas produtoras de calçados, localizadas na cidade de Franca, Estado de São Paulo. 

Embora sejam muito numerosas, as micro-empresas deixaram de ser consideradas na 

pesquisa, pois não são representativas quando se trata das exportações da indústria de 

calçados de Franca (CARVALHO NETO, 2004). Pesquisa do Sebrae (2004) verificou que 

nenhuma micro-empresa, dentre as participantes da pesquisa efetuada para levantar o perfil da 

indústria calçadista francana, havia efetuado vendas no mercado externo, no ano de 2004. 

 

A grande dificuldade em delimitar o universo da indústria calçadista de Franca, era a ausência 

de dados atualizados que permitissem definir com segurança a quantidade de empresas 

existentes na cidade. Existiam disparidades gritantes entre os diversos cadastros pesquisados, 

que colocavam em xeque a possibilidade da utilização de qualquer um deles, separadamente. 

 

No cadastro da Prefeitura Municipal de Franca, no mês de fevereiro de 2005,  constava um 

total de 1.523 empresas, classificadas como indústrias de calçados. Se deste montante fossem 

excluídas as micro empresas, se obteria a um total de 445 empresas calçadistas de pequeno, 

médio e grande porte, na cidade de Franca, naquele ano. Ocorre que o cadastro da Prefeitura 

não se mostra confiável, em razão da falta de atualização. Uma rápida análise das empresas 

listadas mostra que constam da relação empresas que já encerraram as suas atividades há 

vários anos, como, por exemplo, a Fundação Educandário Pestalozzi. 

 

Dados obtidos junto à Delegacia da Receita Federal local, davam conta da existência de 

4.108 fábricas de calçados ativas na cidade de Franca, no mês de abril de 2005. Destas, 3.129 

são cadastradas como optantes do Simples e 979 declararam seus rendimentos pelo Lucro 

Presumido ou pelo Lucro Real. Não foi disponibilizada a informação da separação entre as 

declarações pelo Lucro Presumido e pelo Lucro Real, mas estima-se que 90% daquelas 979 

empresas eram optantes pelo regime simplificado do Lucro Presumido, ou seja, cerca de 881 

empresas. Assim, em torno de 98 empresas apresentaram sua declaração de Imposto de Renda 

pelo Lucro Real. O elevado número de empresas indica a possibilidade de que este cadastro 

  



 125

também estivesse superestimando a quantidade de indústrias de calçados na cidade. A 

principal razão são as regras estabelecidas pela Receita Federal, que não permitem que 

empresas que se encontrem em débito com o fisco federal efetuem a sua baixa naquele 

cadastro. Por esta razão, inúmeras empresas que já encerraram as suas atividades, 

permanecem, ainda, cadastradas naquela entidade. 

 

Para a Secretaria da Fazenda Estadual, no mês de abril de 2005, existiam 1.792 indústrias de 

calçados localizadas em Franca. Deste total, apenas 148 estabelecimentos tiveram 

faturamento superior a R$ 5,62 milhões de reais, no ano de 2004, parâmetro que talvez possa 

classificá-las como grandes empresas. As outras 1.644 empresas poderiam ser consideradas 

pequenas e médias, já que, segundo a mesma fonte, não existem, no cadastro daquela 

Secretaria, empresas que pudesse se caracterizar como microempresas.  

 

No cadastro do SENAI, constavam 360 indústrias de calçados em Franca, no mês de abril de 

2005, porém elas não se encontravam segmentadas quanto ao porte. 

 

Informação constante de um relatório do Sindicato da Indústria de Calçados de Franca 

(2005) indicava a existência, no mês de janeiro de 2005, de apenas 500 indústrias de calçados 

na cidade.  

 

Para Carvalho Neto (2004, P. 128), o número exato de indústrias de calçados existentes na 

cidade de Franca é um tema controverso e "até mesmo o constante surgimento de novas 

fábricas e o encerramento de fábricas já existentes são dificultadores para precisar exatamente 

o tamanho da população." Segundo o autor, dados fornecidos pelo Sindifranca, indicavam 

que, no ano de 2003, o setor já era formado por cerca de 500 empresas, número que, entende, 

se apresenta como o mais próximo da realidade. Para a execução de sua pesquisa, o autor 

efetuou cruzamento de diversas listagens de dados da indústria de calçados de Franca, obtidas 

junto ao próprio Sindifranca, junto à FIESP - Federação das Indústrias do Estados de São 

Paulo, junto à CTBC - Companhia de Telefones do Brasil Central e no Ministério do 

Desenvolvimento Indústria e Comércio (lista de cadastro dos exportadores), obtendo um total 

de 438 empresas. Em seguida foi efetuada uma depuração da listagem de empresas, excluindo 

as empresas fechadas, as microempresas e as que constavam em duplicidade nos cadastros, 
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chegando a um universo de 290 indústrias de calçados, de pequeno, médio e grande porte, na 

cidade de Franca, que foram a base da sua pesquisa (CARVALHO NETO, 2004).  

 

Em sua pesquisa para a definição do perfil da indústria francana de calçados, o SEBRAE 

(2004) partiu de um universo de 281 empresas identificadas inicialmente, das quais conseguiu 

contato telefônico com 209 empresas, que constituíram o universo pesquisado. A diferença 

entre os dois cadastros é que, no do SEBRAE, constavam também as microempresas e no de 

Carvalho Neto não. 

 

 

5.1.1 O cadastro da indústria calçadista de Franca 

 

Para solucionar a questão do universo da pesquisa, foi realizado, no período de maio a 

setembro de 2005, um levantamento dos dados constantes dos cadastros das instituições e do 

pesquisador citados acima, bem como de algumas importantes empresas fornecedoras de 

insumos (Amazonas, MSM e Vibor), de forma a se obter um único cadastro da indústria 

calçadista francana.  

 

Após um cruzamento inicial dos dados, o cadastro gerado se apresentava com um total de 

2009 empresas no setor calçadista da cidade de Franca. Posteriormente este cadastro passou 

pelo crivo do Sindicato da Indústria de Calçados de Franca, da Delegacia Regional do 

CIESP, do SEBRAE, da AFIC e de empresas fornecedoras filiadas à AFIC, com os objetivos 

de: determinar o porte das empresas; complementar as informações sobre elas; e excluir as 

que eventualmente tivessem encerrado as suas atividades.   

 

Por este processo chegou-se a um novo número de 1871 empresas, a partir da exclusão das 

que não eram indústrias de calçados (lojas, curtumes, prestadoras de serviços, etc.). Em 

seguida foi efetuado um contato telefônico com todas as empresas constantes da listagem, 

chegando-se ao número final de 760 indústrias de calçados ativas na cidade de Franca. Os 

principais aspectos que levaram à redução no número de indústrias calçadistas constantes da 

listagem inicial, foram: 

• constavam no cadastro empresas de outros ramos de atividades, como lojas de 

componentes, curtumes, fábricas de cintos, de bolsas, etc.; 
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• alguns cadastros se encontravam bastante desatualizados e o os números dos telefones 

das empresas tiveram de ser obtidos com o auxílio da lista telefônica; 

• muitos telefones discados estavam temporariamente desligados, outros com terminal 

interrompido e até mesmo já sem registro na central telefônica; 

• na maioria das empresas excluídas, em que foi possível falar, obteve-se a informação 

de que a fábrica estava parada no momento, e não havia previsão de retorno às 

atividades;  

• no cadastro original havia um grande número de bancas de pesponto, que apenas 

estavam terceirizando os serviços; 

 

As 760 (setecentos e sessenta) indústrias de calçados constantes da listagem final do cadastro, 

encontram-se assim distribuídas, quanto ao porte: 

• 552 micro-empresas; 

• 130 empresas de pequeno porte; 

• 65 empresas de porte médio; e 

• 13 empresas de grande porte. 

 

A metodologia utilizada para o enquadramento das empresas pelo porte é a adotada pelo 

IBGE e pelo SEBRAE, e considera apenas o número de empregados diretos, conforme se 

pode verificar pela Tabela 14. 

 

É possível afirmar que o levantamento efetuado permitiu elaborar o cadastro mais próximo da 

realidade atual da indústria calçadista francana, já que foi baseado nos registros de entidades 

conceituadas (Sindifranca, ACIF, SENAI, Delegacia Regional do CIESP, AFIC), bem como 

de importantes empresas fornecedoras de componentes para o setor calçadista (Amazonas, 

MSM e Vibor).  

 

O Cadastro da Indústria de Calçados de Franca, assim elaborado, representa um importante 

resultado prático deste estudo, pois vem atender a uma necessidade de longa data do setor, 

que é a de saber, de forma mais precisa, a composição e a segmentação das empresas que o 

compõe. Não obstante, não se pode descartar a hipótese de existirem empresas que, por não 

constarem dos cadastros utilizados no estudo, não foram consideradas.  
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Existe ainda um compromisso das entidades participantes, com a atualização periódica do 

cadastro, informando ao IPES - Instituto de Pesquisas Econômicos e Sociais do Uni-FACEF, 

que ficará responsável pela centralização dos dados, das ocorrências de ingresso e saída de 

empresas em seus respectivos cadastros.  

 

 

5.2 Caracterização e representatividade da amostra 

 

Pelo exposto no item anterior, o universo da pesquisa foi composto por 208 indústrias de 

calçados da cidade de Franca, Estado de São Paulo, distribuídas, quanto ao porte, em 130 

empresas de pequeno porte, 65 empresas de porte médio e 13 empresas de grande porte. As 

microempresas, como já foi colocado, foram excluídas da pesquisa porque, embora sejam 

muito numerosas, não possuem participação significativa na exportação (CARVALHO 

NETO, 2004; SEBRAE, 2004). 

 

 Como não se tinha uma estimativa do percentual de retorno de questionários enviados à 

indústria calçadista e devido ao relativamente pequeno universo a ser pesquisado, optou-se 

por enviar o questionário, por email, a todas as 208 empresas (pequenas, médias e grandes) 

constantes do Cadastro da Indústria Calçadista de Franca. Como a probabilidade de cada 

empresa participar da amostra é de 50% (responder o questionário ou não), é possível 

considerar que foi atendido o critério de amostragem aleatória simples. 

 

Destas empresas, 146 colaboraram com a pesquisa retornando os questionários respondidos, o 

que representa uma significativa taxa de retorno de mais de 70%. Dois questionário foram 

descartados por não terem sido respondidas todas as questões e por resultarem infrutíferas as 

tentativas de completá-los. Assim, a amostra da pesquisa ficou composta por 144 empresas, 

quantidade compatível com a calculada anteriormente e que permite se trabalhar com um erro 

amostral de cerca de 4,6 %, taxa inferior aos 5% que se tinha estabelecido como o erro 

máximo admitido nesta investigação.  

 

O cálculo por este critério atende à metodologia adotada e possibilita a aplicação da técnica  

multivariada escolhida pois o número de empresas está adequado à quantidade de variáveis. 
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Segundo Hair (2005), ao se empregar a técnica de modelagem de equações estruturais, é 

recomendável um mínimo de cinco respondentes para cada variável. 

 

Além de significativa em número de respondentes, a pesquisa mostrou que a participação das 

empresas dos três grupos (pequenas, médias e grandes), em termos percentuais, se aproxima 

bastante do encontrado no universo da indústria calçadista de Franca, conforme se pode 

verificar pela Tabela 16.  

 
Tabela 16 - Comparativo entre a população e a amostra quanto ao porte 

População Amostra Porte 

(nº empregados) Quantidade Participação % Quantidade Participação %

Pequeno 130 62,5% 89 61,8% 

Médio 65 31,3% 44 30,6% 

Grande 13 6,3% 11 7,6% 

Totais 208 100,0% 144 100,0% 
 

 

5.3 Organização do trabalho de campo 

 

O trabalho de campo foi realizado entre os meses de maio de 2005 e fevereiro de 2006. Num 

primeiro momento, no período de maio a setembro de 2005, foi realizado um levantamento 

dos diversos cadastros existentes sobre a indústria de calçados da cidade de Franca, conforme 

já relatado (subitem 4.4.2), para a elaboração do Cadastro da Indústria Calçadista de Franca, 

base de dados utilizada para o envio dos questionários da pesquisa.  

 

O referido cadastro, disponibilizado em Access e Excell, contém as seguintes informações: 

razão social; nome de fantasia; CNPJ; inscrição estadual; endereço completo; telefone; e 

nome da pessoa para contato, normalmente o proprietário ou o diretor geral da empresa. Na 

base de dados em Access é possível se efetuar consultas pelo CNPJ e pela razão social. 

 

No período de outubro de 2005 a fevereiro de 2006, foram enviados (por email) e recolhidos  

os questionários da pesquisa.  
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A metodologia utilizada no trabalho de campo foi a seguinte: 

• o primeiro contato com as empresas era feito por meio telefônico, buscando-se falar 

com o proprietário da empresa ou seu diretor geral, buscando sensibilizá-lo para a 

necessidade do preenchimento do questionário, informá-lo de que o mesmo seria 

enviado por email e tentando marcar uma data para o seu recolhimento por um dos 

pesquisadores; 

• em seguida era efetuado o envio do questionário (Anexo 2) e de uma carta de 

apresentação da pesquisa (Anexo 3); 

• na data e hora marcadas, um dos pesquisadores comparecia à empresa para recolher o 

questionário, checar o seu preenchimento e sanar eventuais dúvidas; 

• quando os questionários não se encontravam disponíveis na empresa (o que ocorria 

com freqüência), era feito um novo contato (pessoal ou telefônico), para marcar nova 

data para o ser recolhimento; 

• os questionários recolhidos eram minuciosamente analisados e as informações 

faltantes,  ou as dúvidas em relação ao preenchimento eram dirimidas em um novo 

contato telefônico, como forma de evitar ou minimizar a ocorrência de dados perdidos. 

 

A retirada do questionário nas empresas, embora muito mais trabalhoso, se mostrou 

necessário, pois cedo se percebeu que seria ilusório esperar que as pessoas retornassem os 

questionários por email. 
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6 RESULTADOS DA ANALISE QUANTITATIVA 

 

Este capítulo está dividido em quatro itens: análise descritiva dos dados; a inserção das 

empresas da amostra no mercado internacional; a caracterização de empresa exportadora da 

indústria calçadista francana e a sua propensão para exportar; e por último as análises 

multivariadas e os determinantes da atividade exportadora.  

 

Num primeiro momento, com o objetivo de aproveitar o potencial explicativo dos dados 

apurados, em relação à indústria calçadista francana, representada pela amostra objeto da 

pesquisa, foi efetuado um exaustivo estudo descritivo do comportamento das variáveis. 

Assim, foram analisados: o perfil dos respondentes; o perfil das empresas da amostra; as 

características da equipe dirigente; as atividade que compõem o processo produtivo, incluindo 

o grau de terceirização; os aspectos da produção; as características do produto; e os fatores 

relativos à sua comercialização.  

 

Os três primeiros grupos de dados, relacionados com aspectos considerados relevantes para a 

avaliação das hipóteses de pesquisa são analisados na seqüência deste trabalho, enquanto que 

os demais, não ligados diretamente com a atividade de exportação, mas que podem permitir 

um conhecimento mais aprofundado das atividades das empresas que compõem a amostra, 

foram colocados no Anexo 1.  

 

Em relação ao perfil dos respondentes foram analisados: o cargo ocupado; o tempo no cargo; 

o sexo; a nacionalidade; a idade; o nível de escolaridade; a fluência em idiomas estrangeiros; 

e a experiência acadêmica ou profissional no exterior. No tocante às características das 

empresas da amostra, foram analisados: se a empresa era familiar ou não; o tipo de sociedade; 

a antiguidade; o número de empregados; o porte; a participação do capital estrangeiro; se a 

empresa pertencia ou não a um grupo empresarial; e o grau de expansão no mercado interno . 

Em relação à equipe dirigente analisou-se: o seu tamanho; o grau de instrução dos dirigentes; 

sua formação acadêmica ou profissional no exterior; o domínio de idiomas estrangeiros; e a 

idade média da equipe. 

 

No Anexo 1, foram apresentadas as seguintes características da atividade produtiva: as etapas 

que a compõem (modelagem, corte, pesponto, solado, montagem e acabamento); o grau de 
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terceirização dessas atividades; a localização da produção; o seu volume; e a capacidade 

ociosa das empresas da amostra. A análise das características do produto envolveu o material 

preponderantemente utilizado na produção dos calçados e o tipo de produto mais fabricado 

pela indústria francana. Dentre os aspectos da comercialização foram analisados: o público 

alvo; a marca utilizada; o preço médio praticado (mercado interno e externo); o faturamento; 

e os principais mercados.  

 

Num segundo momento foram objeto de análise os aspectos relacionados à inserção das 

empresas no mercado internacional e os determinantes da atividade exportadora. No subitem 

referente aos aspectos da internacionalização foram estudados: a seqüência de inserção no 

mercado externo; o tempo na atividade exportadora; os canais de distribuição; a propensão 

exportadora; a evolução das empresas na exportação; e, finalmente, a probabilidade de 

exportar.  

 

Em seguida foram analisados os determinantes da atividade exportadora, com a utilização da 

análise fatorial, análise de conglomerados (clusters) e análise de regressão logística.  

 

Finalmente buscou-se explicitar um modelo de empresa exportadora da indústria calçadista de 

Franca, por intermédio de uma análise fatorial confirmatória (modelagem de equações 

estruturais) do modelo teórico formulado. 

 

 

6.1 Análise descritiva dos dados da amostra 

 

Neste item, são apresentados e discutidos os dados relacionados com o perfil dos 

respondentes da pesquisa e com as principais características das empresas que compõem a 

amostra, bem como das equipes dirigentes dessas indústrias.  

 

 

6.1.1 Perfil dos respondentes 

 

  



 133

O subitem apresenta as características dos empresários que responderam o questionário, das 

empresas integrantes da amostra - as 144 indústrias calçadistas da cidade de Franca. Não 

obstante o caráter basicamente descritivo deste subitem, mas com a finalidade de não perder o 

potencial dos dados compilados para inferir os resultados à população, foram realizados 

alguns testes de hipóteses para comprovar a significância estatísticas das relações 

aparentemente existentes, ao teor das freqüências observadas na amostra. 

 

A terceira parte do questionário utilizado (Anexo 3), composta pelas questões de números 11 

a 18, tinha por objetivo de obter os dados pessoais dos respondentes. Algumas delas tinham 

finalidade meramente descritiva, como o cargo que possuí na empresa, o tempo em que o 

ocupa, o sexo do respondente e a sua nacionalidade. Outras variáveis, no entanto, devido a 

possíveis vinculações com a atividade exportadora da empresa, serão objeto de análises mais 

acuradas, para verificação da possibilidade de virem a ser variáveis explicativas da referida 

atividade. São elas: a idade do respondente; o nível de estudos; o domínio de outros idiomas; 

e a formação acadêmica ou profissional no exterior. Na seqüência será efetuada uma breve 

descrição do perfil dos respondentes, em função das características mencionadas, o que 

representa uma primeira aproximação do perfil da amostra das empresas da indústria de 

calçados da cidade de Franca, objeto do presente estudo. 

 

 

Cargo que ocupam nas empresas 

 

Como se pode verificar pela Tabela 17, quase 90% dos respondentes faziam parte da diretoria 

da empresa, sendo que cerca de 44% eram proprietários ou diretores-presidentes das 

indústrias incluídas na pesquisa. Um grande número de questionários foram respondidos 

pelos Diretores Administrativos (24.3%) e Comerciais (18,1%).  Dos respondentes que não 

faziam parte da direção das empresas pesquisadas, 8 eram contadores, o que corresponde a 

5,6% e outros 9 exerciam atividades administrativas, ligadas à Diretoria. Em todos os casos se 

tratava de empresas de pequeno porte, em que os contadores e os auxiliares de administração 

têm um conhecimento aprofundado da realidade da firma, por trabalharem muito próximos 

aos seus proprietários. Uma análise comparativa, dos questionários preenchidos por estes 

respondentes, permitiu verificar que as respostas dadas não diferiam do padrão de respostas 
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de outras empresas de porte semelhante. Dessa forma optou-se por manter os questionários 

dessas empresas na composição da amostra da pesquisa.  

 

Deve-se ressaltar que em apenas três empresas, os questionários foram respondidos pelo 

Diretor de Exportação, como seria natural, por se tratar de uma pesquisa sobre a 

internacionalização da empresa. Este pequeno número relativamente à amostra, dá margem a 

se pensar que a existência de um departamento de exportação ainda não é realidade na 

maioria das empresas calçadistas francanas. Os Diretores de Exportação que responderam ao 

questionário pertencem a duas empresas de médio porte e a uma de grande porte. Os traços 

comuns entre elas, além do fato de terem longo tempo de experiência no mercado externo, são 

possuírem uma diretoria jovem (médias de idade de 35, 41 e 45 anos), grande número de 

dirigentes com título universitário, sendo que, pelo menos um diretor em cada empresa, é 

capaz de levar a cabo relações comerciais em idioma estrangeiro. 

 
Tabela 17 - Comparativo entre a população e a amostra quanto ao porte 

Respondentes segundo o cargo 
Cargo Freqüência % % Acumulado 

Proprietário 22 15,3% 15,3% 

Diretor Presidente 41 28,5% 43,8% 

Diretor Adm/Financeiro 35 24,3% 68,1% 

Diretor Comercial 26 18,1% 86,1% 

Diretor de Exportação 3 2,1% 88,2% 

Contador 8 5,6% 93,8% 

Outros 9 6,2% 100,0% 

Total 144 100,0%  

 

Tempo no Cargo 
 

As respostas à pergunta relativa ao tempo em que o respondente está no cargo, foram bastante 

díspares, num espectro que começa com dois meses e vai até 43 anos de exercício na função. 

A média obtida é de onze anos e cinco meses, a mediana foi calculada em nove anos e cinco 

meses e a moda foi de dois anos. Também não foi encontrada uma associação significativa 

entre o tempo no cargo e o porte da empresa.  

Sexo dos respondentes 
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Com relação ao sexo dos respondentes, 113, o correspondente a cerca de 78%, eram homens e 

apenas 31 eram mulheres (22%), conforme se pode verificar pelo Gráfico 9, o que pode levar 

à percepção de que as mulheres não têm uma participação mais efetiva nas equipes dirigentes 

da indústria calçadista de Franca.  

 

78%

22%
Homem
Mulher

 
Gráfico 9 - Respondentes segundo o sexo 

 

Uma análise mais detalhada acerca do sexo dos respondentes, pode ser vista na Tabela 18, 

onde é possível se verificar que, além de participarem pouco das diretorias, as mulheres estão 

mais presentes nas empresas de pequeno e médio porte do que do que nas de grande porte.  

 
Tabela 18 - Respondente segundo o sexo, o cargo e o porte da empresa 

Empresa Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte Total

Cargo Homem Mulher % Mulher Homem Mulher % Mulher Homem Mulher % Mulher   

Proprietário 15 2 11,8% 2 2 50,0% 1 0 - 22 

Diretor Presidente 23 1 4,2% 15  - 2 0 - 42 

Dir. Adm./Financ. 15 6 28,6% 5 4 44,4% 4 1 20,0% 35 

Diretor Comercial 11 2 15,4% 7 4 36,4% 2 0 - 26 

Diretor de Export. 0 0 - 1 1 - 1 0 - 3 

Contador 2 3 60,0% 4 0 - 0 0 - 8 

Outros 4 5 55,6% 0 0 - 0 0 - 9 

Total 70 19 21,3% 34 11 24,4% 10 1 9,1% 145 

 

Elas são em número de 19 nas pequenas empresas, o que corresponde a cerca de 21% dos 

respondentes das empresas deste porte. Nas empresas de médio porte elas são em número de 

11, ou em torno de 24% dos respondentes. Já nas empresas de grande porte, apenas 1 mulher 

respondeu ao questionário, o que corresponde a cerca de 9% dos respondentes das empresas 
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deste porte. De se destacar ainda que, nas funções de "Proprietário" e de "Diretor Presidente", 

são apenas 5 mulheres, o que corresponde a menos de 8% dos 63 respondentes que ocupam 

tais cargos nas empresas pesquisadas. 

 

Os dados da Tabela 18 permitem inferir que, aparentemente, na indústria calçadista francana, 

as mulheres ainda não conquistaram o espaço ocupado em outros setores de atividade, pois 

pesquisas recentes do IBGE demonstram que, no Brasil, as mulheres já ocupam quase a 

metade dos postos de trabalho. 

 

Nacionalidade dos respondentes 

 

Com relação à nacionalidade dos respondentes, todos os 144 são brasileiros. Mesmo nas 

quatro empresas que possuem participação de capital estrangeiro, não se encontrou dirigentes 

de outras nacionalidades respondendo os questionário enviados. 

 

Idade dos respondentes 

 

Como se pode verificar pela Tabela 19, a maior parte dos respondentes (59%) se situa na 

faixa etária de 31 a 50 anos, sendo que destes 26,4% estão na faixa de 31 a 40 anos e 32,6% 

na faixa de 41 a 50 anos. Cerca de 20% dos respondentes têm menos de 30 anos e os restantes 

20% possuem mais de 50 anos de idade. 

 
Tabela 19 - Respondentes segundo a idade 

Idade Freqüência Participação % % Acumulado 
Menos de 25 anos 16 11,1% 11,1% 
Entre 25 e 30 anos 14 9,7% 20,8% 
Entre 31 e 40 anos 38 26,4% 47,2% 
Entre 41 e 50 anos 47 32,6% 79,9% 
Mais de 50 anos 29 20,0% 100,0% 

Totais 144 100,0%  
 

 

Nível de Escolaridade dos respondentes 
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Com relação à escolaridade, embora somente 4 dos respondentes tenham assinalado possuir 

apenas o primeiro grau, 53 dos pesquisados declararam ter efetuado estudos até o segundo 

grau, mostrando que cerca de 40% dos dirigentes entrevistados não possuem curso superior. 

Dos 87 dirigentes com curso superior, 17 declararam ter cursado especialização e 1 possuí 

curso de pós-graduação stricto sensu (Mestrado), como se pode verificar pelo gráfico 10.  
 

Foi efetuada uma tabulação cruzada (crosstabulation) para verificar se havia uma associação 

entre a idade e o nível de escolaridade dos dirigentes que responderam ao questionário, 

verificando-se que essas variáveis são independentes, com os testes apresentando, para um 

grau de liberdade (df) de 16 e um nível de significância de 0,05, os seguintes resultados: X2 = 

20,813 e p = 0,186; Phi = 0,380; e Cramer's V = 0,190. 
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Gráfico 10 - Nível de escolaridade dos entrevistados 

 
Verificou-se, ainda através de uma tabulação cruzada, a possível associação existente entre o 

nível de escolaridade dos entrevistados e o porte das empresas. Como pode ser observado na 

Tabela 20, existe uma associação entre essas duas variáveis, sendo que as empresas de 

pequeno porte apresentam um maior número de dirigentes com menor nível de escolaridade, 

ou seja, que cursaram apenas o primeiro e/ou o segundo grau do que as empresas de médio e 

de grande porte. Enquanto naquelas os respondentes com estes graus de instrução representam 

quase 44% do total, nas empresas de médio porte eles somam cerca de 30% e, nas de grande 

porte correspondem apenas a cerca de 9% do total dos respondentes. No outro extremo, dos 

64% de respondentes das empresas grandes que possuem curso universitário, 27% 

responderam ter feito cursos de especialização, contra 23% dos respondentes das empresas 

médias e apenas 4% dos entrevistados das empresas de pequeno porte. De se destacar que o 
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respondente que declarou ter terminado um curso de pós-graduação stricto sensu (mestrado), 

é dirigente de uma empresa de porte médio, que não exporta seus produtos.  

 

Os testes estatísticos realizados confirmam a existência de uma relação de associação entre as 

variáveis, sendo que, para um grau de liberdade (df) de 8 e nível de significância de 0,05, os 

resultados foram: X2 = 20,198 e p = 0,010; Phi = 0,375; e Cramer's V = 0,265. 
 

Tabela 20 - Respondentes segundo a escolaridade e o porte da empresa 

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte Escolaridade 

Quant. Part. % Quant. Part. % Quant. Part. % 

Total 

1º Grau 4 4,5% 0 - 0 - 4 

2º Grau 39 43,8% 13 29,5% 1 9,1% 53 

Superior 42 47,2% 20 45,5% 7 63,6% 69 

Especialização 4 4,5% 10 22,7% 3 27,3% 17 

Mestrado 0 - 1 2,3% 0   1 

Totais 89 100,0% 44 100,0% 11 100,0% 144 
 
 
Também foi efetuada uma análise para verificar o grau de associação existente entre o nível 

de escolaridade dos respondentes e a atividade exportadora da empresa. Os resultados, que 

podem ser observados no Gráfico 11, mostram a existência de uma associação entre essas 

duas variáveis, sendo que cerca de 75% dos dirigentes das empresas exportadoras que 

responderam o questionário tinha curso superior, enquanto que, nas empresas não 

exportadoras, os respondentes com curso superior eram pouco superiores a 41%.  

 

Os testes estatísticos realizados confirmam a existência de uma relação de associação entre 

estas variáveis, sendo que, para um grau de liberdade (df) de 4 e nível de significância de 

0,05, os resultados foram: X2 = 20,491 e p = 0,000; Phi = 0,377; e Cramer's V = 0,377. 
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Gráfico 11 - Nível de instrução dos respondentes, exportadoras e não exportadoras 

 
 

Domínio de idiomas estrangeiros 

 

O domínio de idiomas estrangeiros por parte dos dirigentes pode ser um dos fatores de 

influência para o ingresso ou não da empresa no mercado internacional. Foi solicitado aos 

entrevistados que indicassem os idiomas estrangeiros que dominassem, ou seja, nos quais 

conseguiriam levar a cabo as relações comerciais da empresa. O Gráfico 12 mostra que: 75 

dos entrevistados declararam não dominar nenhum idioma estrangeiro; 44 deles assinalaram 

ter domínio de um idioma estrangeiro; 21 disseram dominar dois idiomas; e, apenas 2 dos 

entrevistados, dominam três idiomas.    
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Gráfico 12 - Domínio de idiomas estrangeiros 

 

O idioma mais citado foi o inglês, com uma freqüência de 51 respondentes (35%), seguido 

pelo espanhol, com 36 respondentes (25%), depois pelo italiano, dominado por 4 

entrevistados (3%), do árabe, mencionado por 2 respondentes (1%) e o alemão, com uma 

citação. 
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Formação no exterior 

 

A busca por qualificação profissional ou acadêmica no exterior ainda é fato raro na indústria 

calçadista francana. Dos 144 respondentes, apenas 5 assinalaram ter tido mais de seis meses 

de formação profissional ou acadêmica no exterior.  

 

Pelo pequeno número de respondentes que afirmaram ter tal experiência, fica difícil 

estabelecer uma associação entre a formação no exterior e o porte da empresa, sendo que três 

dos entrevistados são de empresas exportadoras de porte médio e dois são de pequenas 

empresas, uma exportadora e a outra não. Os testes estatísticos realizados confirmam que 

estas variáveis, são independentes, sendo que, para um grau de liberdade (df) de 2 e nível de 

significância de 0,05, os resultados foram: X2 = 2,264 e p = 0,322; Phi = 0,125; e Cramer's V 

= 0,125. 

 

Já uma tabulação cruzada entre a “formação no exterior” e o fato da “empresa exportar ou 

não”, mostrou que quatro dos respondentes são de empresas exportadoras e um de uma 

pequena empresa que não exporta. Os testes estatísticos realizados confirmam que estas 

variáveis, são independentes, sendo que, para um grau de liberdade (df) de 1 e nível de 

significância de 0,05, os resultados foram: X2 = 1,187; Phi = 0,091; e Cramer's V = 0,091. 
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Gráfico 13 - Respondentes segundo formação no exterior 

 

6.1.2 Características das empresas da amostra 
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O dinamismo da empresa no mercado internacional pode ser medido por intermédio de 

diversas variáveis. No caso específico da indústria calçadista, serão analisadas, neste subitem, 

algumas das variáveis constantes das hipóteses de pesquisa, a saber: o porte da empresa; a sua 

expansão no mercado interno; e o foco no crescimento ou na estabilidade. Essas são variáveis 

indicadas na literatura sobre o processo de internacionalização, como influentes no processo 

de internacionalização das empresas. 

 

Antes de se verificar as variáveis mencionadas, no entanto, será efetuada uma análise 

descritiva preliminar das características principais das indústrias calçadistas que compõem a 

amostra: a antigüidade; se a empresa é familiar ou não; tipo de sociedade; o número de 

empregados; participação do capital estrangeiro; e se pertence a algum grupo empresarial.  

 

Empresa familiar 

 

Das 144 empresas pesquisadas, 109 ou o correspondente a 76% são empresas familiares, 

característica essa marcante da indústria calçadista francana, que remonta aos primórdios da 

atividade na cidade. Essa variável não distingue as empresas quanto ao porte, correspondendo 

a 82%, tanto das empresas de porte médio, quanto das grandes e a 72% das pequenas 

empresas.  

 

Tipo de Sociedade 

 

No tocante ao tipo de sociedade, 130 empresas são sociedades limitadas (90% do total), 11 

são empresas individuais (8%) e apenas 3 indústrias são organizadas como sociedades 

anônimas (2%).  O formato associativo também não distingue muito as empresas. A exceção 

são as sociedades anônimas, em que uma é empresa média e duas são grandes, não existindo 

empresas de pequeno porte estruturadas segundo essa forma de sociedade. As firmas 

individuais estão presentes entre as empresas de todos os portes: 8 pequenas; 2 médias e 1 

grande empresa. O tipo mais freqüente (moda), no entanto, são as sociedades limitadas que 

correspondem a 91% das empresas de pequeno porte, 93% das empresas de porte médio e a 

73% das grandes empresas. 

 

Idade da empresa 
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As grandes indústrias calçadistas francanas são também as empresas mais antigas. Embora 

duas empresas de pequeno porte tenham sido fundadas até a década de 1950 (2,2% do total de 

pequenas), a maioria delas foi fundada nos últimos, ou seja, mais de 60% delas iniciaram suas 

atividades depois da década de 1990 e cerca de 17% foram fundadas nos últimos cinco anos. 

Quanto às empresas de médio porte, mais de 57% delas iniciaram suas atividades antes do ano 

de 1990, cerca de 36% foram fundadas na década de 1990 e apenas 7% começaram após o 

ano 2000. Das grandes empresas, 18% são anteriores à década de 1950, cerca de 9% 

iniciaram suas atividades na década de 1960, mesmo percentual da década de 1970 e, 64% 

delas foram fundadas na década de 1980, como se pode verificar pelo Gráfico 14. 
 

Foi criada uma variável "idade", caracterizada como a diferença entre o ano de fundação da 

empresa e o ano de 2005. Com base nessa variável foi possível aferir diferenças significativas 

na idade das empresas em função de seu porte. Assim, as empresas de pequeno porte 

apresentaram uma idade média menor (14 anos), do que as empresas de porte médio (19 anos) 

e as de grande porte (31 anos). Os testes estatísticos realizados confirmam a existência de 

uma relação de associação entre estas variáveis, sendo que, para um grau de liberdade (df) de 

12 e nível de significância de 0,05, os resultados foram: X2 = 32,990 e p = 0,001; Phi = 0,479; 

e Cramer's V = 0,338. 
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Gráfico 14 - Indústria calçadista quanto à idade e ao porte 

 

Número de empregados 

 

As empresas que compõem a amostra da pesquisas empregavam, no período em que o 

levantamento foi efetuado, cerca de 20 mil funcionários. É importante ressaltar que, como a 
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pesquisa se estendeu ao longo dos meses de outubro de 2005 a fevereiro de 2006, abrangeu 

um período do ano, especialmente final de dezembro e o mês de janeiro, em que as empresas, 

em razão da diminuição do número de pedidos, normalmente reduzem o seu quadro funcional. 

No final do ano de 2005, em razão do problema cambial enfrentado pelas empresas 

exportadoras, essa redução foi ainda maior. Somente para efeito de comparação, a Resenha do 

Sindifranca de fevereiro de 2006, mostra que as empresas calçadistas de Franca empregavam, 

em janeiro de 2005, pouco mais de 23 mil funcionários e, em dezembro do mesmo ano, pouco 

mais de 18 mil funcionários.  

 

A Tabela 21 mostra que as grandes empresas geram a maior parte dos postos de trabalho da 

indústria calçadista representada pela amostra, com onze empresas absorvendo 56,5% da 

mão-de-obra empregada. Em seguida se apresentam as empresas de porte médio, que, em 

número de 44, empregam pouco mais de 30% dos funcionários do setor. As pequenas 

empresas, em número de 89, geraram algo em torno de 13% dos postos de trabalho. O número 

médio de funcionários por empresa, no total foi de 138, entre as pequenas, 29, entre as de 

porte médio 137 e entre as grandes empresas 1.023, média esta "puxada" para cima por três 

empresas que empregam mais de 1.800 funcionários cada uma. 
 

Tabela 21 - Postos de trabalho pelo porte das empresas 
 Referência Postos de Trabalho

  Pequenas Médias Grandes Total 
Total 2.618 6.030 11.257 19.905 
Part. % 13,2% 30,3% 56,6% 100,0% 
Nº Empresas 89 44 11 144 
Média 29 137 1.023 138 

 

 

 

 

 

Ainda para efeito de comparação, as informações sobre o número de postos de trabalho da 

indústria calçadista, divulgadas pela Abicalçados (2006) são relativas ao ano de 2004, e 

mostram que, no Brasil, existiam 8,4 mil empresas, que empregavam 312 mil funcionários, 

com uma média de 37 funcionários por empresa. No mesmo ano, no Estado de São Paulo, 

ainda segundo a Abicalçados (2006), existiam 2,5 mil empresas, que geravam cerca de 57 mil 

postos de trabalho, com uma média de 22 trabalhadores por empresa. É importante ressaltar, 

em relação à grande divergência entre a média de funcionários por empresa divulgada pela 

Abicalçados e a obtida na análise da amostra desta pesquisa, é que nesta última não foram 

computadas as microempresas, cuja média de postos de trabalho é sensivelmente menor. 
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Porte da empresa 

 

Como foi colocado no subitem 4.4.3, uma decisão importante era estabelecer qual o critério 

de medida mais adequado para se determinar o porte das empresas na indústria calçadista 

francana. Optou-se por trabalhar com o número de empregados, critério adotado pelo IBGE, 

SEBRAE, pelo Sindifranca e por diversos pesquisadores daquele setor produtivo (Carvalho 

Neto, 2004; Dourado, 2001; Smith, 2000; e Figueiredo e Almeida, 1988). 

 

A outra alternativa era utilizar o critério do faturamento para a determinação do tamanho das 

empresas. No entanto, após o recebimento e a tabulação dos dados constantes dos 

questionários da pesquisa, verificou-se que, se o critério do faturamento fosse o utilizado para 

definir o porte das indústrias calçadistas de Franca, o resultado, em termos de distribuição das 

empresas, entre pequenas, médias e grandes, não teria sido muito diferente do obtido com 

base no número de funcionários (Gráfico 15).  
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Gráfico 15 - Relação entre o porte das empresas e o faturamento mensal 

 
Das 144 indústrias que responderam ao questionários, 89 (cerca de 62%), eram empresas de 

pequeno porte, 44 (o correspondente a 31%), eram empresas de porte médio, e as 11 restantes 

(7%) eram empresas de grande porte. Isso pelo critério do número de empregados. Ocorre, 

como se pode verificar pelo Gráfico 15, que mais de 90% das empresas de pequeno porte 

apresentaram faturamento igual ou inferior a R$ 400 mil por mês. Cerca de 84% das empresas 
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de porte médio, tiveram faturamento mensal na faixa de R$ 400 mil a R$ 2 milhões e outras 

9% apresentaram faturamento entre R$ 180 mil e R$ 400 mil. As grandes empresas, por seu 

turno tiveram, todas elas, faturamento superior a R$ 2.000.000,00. Assim, se fosse utilizado o 

faturamento da empresa, como critério para definir o seu porte, as empresas estariam 

agrupadas, em pequenas, médias e grandes, de forma bem semelhante à obtida com a 

utilização do número de funcionários. 

 
As exceções encontradas (empresas que fugiram aos padrões), foram decorrentes: 
 

a) da fabricação de produtos de maior valor agregado que permitiu a algumas empresas 

um faturamento mais elevado, com o mesmo número de empregados e uma produção 

semelhante à realizada por outras empresas do mesmo porte; 

b) da produção de calçados com material menos nobre (sintético) e com um menor grau 

de sofisticação, apresentando, em contrapartida, uma produtividade mais elevada; 

c) dos diferentes graus de terceirização das atividades produtivas. 

 

Como seria lógico se esperar, os testes estatísticos realizados confirmam a existência de uma 

forte relação de associação entre estas variáveis, sendo que, para um grau de liberdade (df) de 

16 e nível de significância de 0,05, os resultados foram: X2 = 200,782 e p = 0,000; e Cramer's 

V = 0,835. 

 

Foi efetuada, ainda, uma tabulação cruzada (cross tabulation), para verificar a existência ou 

não de algum tipo de associação entre o tempo de permanência na exportação e o porte da 

empresa, já que uma das premissas mais estudadas nos trabalhos sobre internacionalização e 

também uma das hipóteses do presente estudo, é de que quanto maior a empresa, maior é a 

possibilidade dela ingressar e permanecer na atividade exportadora.  
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Gráfico 16 - Permanência na exportação pelo porte da empresa 

 

O Gráfico 16, mostra que a permanência na exportação está, aparentemente, associada ao 

porte das empresas, com as empresas maiores apresentando, proporcionalmente, um maior 

período de tempo na atividade externa. Os testes estatísticos realizados mostram uma 

provável associação entre o porte das empresas e o faturamento para a exportação, sendo que, 

para um grau de liberdade (df) de 12 e nível de significância de 0,05, os resultados foram: X2 

= 70,580 e p = 0,000; e Cramer's V = 0,495. 

 

Neste aspecto, os dados da amostra parecem indicar uma adequação com a teoria sobre a 

internacionalização e confirmar a afirmação constante da hipótese nº 02a, de que "existe uma 

correlação positiva entre o tamanho da empresa e a sua permanência na atividade 

exportadora". Essa hipótese foi testada novamente na análise de clusters (ver subitem xxx), 

sendo confirmada estatisticamente a sua validade, ou seja, ficou demonstrado que o tamanho 

é uma das variáveis que discriminam as empresas exportadoras das não exportadoras. 

 

Participação de capital estrangeiro 

 

No que se refere à participação de capital estrangeiro na indústria calçadista francana, a 

Tabela 22, mostra que 140 empresas, o que corresponde a 97% do total da amostra, não 

possuem nenhuma participação de capital estrangeiro em seu capital. Duas empresas possuem 

uma participação de menos de 25% de capital estrangeiro, sendo uma de pequeno e outra de 

grande porte. Outras duas empresas, uma de médio e outra de grande porte, apresentam uma 

participação entre 25% e 50% de capital estrangeiro.  
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Tabela 22 - Participação do capital estrangeiro na indústria calçadista francana 

Capital estrangeiro Freqüência Participação % % Acumulado 
Nenhuma 140 97,2% 97,2% 
Menos de 25% 2 1,4% 98,6% 
Entre 25% e 50% 2 1,4% 100,0% 
Totais 144 100%  
 

Os testes estatísticos realizados confirmam a existência de uma relação de associação entre 

estas variáveis, sendo que, para um grau de liberdade (df) de 4 e nível de significância de 

0,05, os resultados foram: X2 = 11,831 e p = 0,019; Phi = 0,287; e Cramer's V = 0,203. 

Embora fosse esperada essa relação entre o porte da empresa e a participação do capital 

estrangeiro, ela se apresenta muito pequena, com apenas 1% da amostra entre as pequenas e 

médias empresas e menos de 10% entre as grandes. 

 

Embora todas as quatro empresas que possuem participação estrangeira em seu capital sejam 

exportadoras, a participação percentual em relação ao número de exportadoras é muito baixa. 

Os testes estatísticos realizados confirmam que estas variáveis, são independentes, sendo que, 

para um grau de liberdade (df) de 4 e nível de significância de 0,05, os resultados foram: X2 = 

4,698 e p = 0,320. 

 

Grupo empresarial 

 
A maioria das empresas que compõem a amostra são independentes, ou seja, não pertencem a 

grupos empresariais. Apenas treze empresas são ligadas a algum tipo de grupo, o que 

corresponde a cerca de 9% do total. Nove desses grupos são centrados na atividade calçadista 

e os outros quatro em negócios diversos (Tabela 23). 

 

Em relação ao porte é possível se verificar que a incidência de participação em grupos 

empresariais  é maior entre as grandes empresas, com cerca de 43% delas pertencendo a 

algum tipo de grupo. Entre as empresas médias apenas 13% fazem parte de grupos 

empresariais, percentual que se reduz para pouco mais de 2% entre as empresas de pequeno 

porte. Testes estatísticos confirmam a existência de uma relação de associação entre estas 

variáveis, sendo que, para um grau de liberdade (df) de 4 e nível de significância de 0,05, os 

resultados foram: X2 = 27,058 e p = 0,000; Phi = 0,433; e Cramer's V = 0,307. 
 

Tabela 23 - Participação em grupo empresarial, segundo o porte 
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Porte das empresas Grupo de empresas  
Pequeno Médio Grande 

Totais Participação 
percentual 

Não 87 38 6 131 91,0% 
Sim, centrado em calçados 2 3 4 9 6,2% 
Sim, com negócios diversos  3 1 4 2,8% 
Totais 89 44 11 144 100,0% 
 

Embora nove das empresas que pertencem a grupos empresariais sejam exportadoras 

experientes, três exportadoras eventuais e duas não exportem, os testes estatísticos realizados 

mostram que estas variáveis, são independentes, sendo que, para um grau de liberdade (df) de 

4 e nível de significância de 0,05, os resultados foram: X2 = 7,318 e p = 0,120. 

 

Expansão da empresa no mercado interno 

 

A teoria seqüencial da inserção da empresa no mercado internacional preconiza que as 

empresas começam as suas atividades de exportação após uma expansão inicial no mercado 

interno. Afirma assim, que as empresas que apresentam um maior grau de expansão e 

abrangência do mercado doméstico são as que apresentam maior probabilidade de iniciar as 

vendas no mercado externo. Assim, a partir da análise das respostas à questão 29, que 

solicitava o percentual das vendas da empresa nas diversas regiões do país e na exportação, 

tentou-se verificar se a indústria calçadista francana apresenta tal comportamento. 

 

Essa hipótese parece não se aplicar à indústria calçadista francana representada pela amostra 

objeto deste estudo. Como se pode observar, considerado apenas o faturamento no mercado 

interno, as empresas não exportadoras e exportadoras eventuais apresentam um grau de 

expansão para as diversas regiões do país superior ao das exportadoras experientes (Gráfico 

17). 

 

  



 149

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Franca

São Paulo menos
Franca

Sudeste menos São
Paulo

Outros Estados
menos Sudeste

Não Exportadoras e Eventuais Exportadoras

 
Gráfico 17 - Expansão no mercado interno e exportação 

 

O que se depreende dos dados apresentados é que, ao dirigirem parte de sua produção para o 

mercado externo, as empresas exportadoras, aparentemente, reduzem as suas vendas no 

mercado interno.Essa constatação mostra que o comportamento da indústria calçadista 

francana, representada pela amostra, ao que tudo indica, não segue o padrão constante da 

literatura sobre a inserção no mercado internacional, no que se refere a uma expansão inicial 

no mercado interno seguida da penetração em outros mercados. Uma das razões para isso 

talvez possa residir no volume de produção exigido das indústrias calçadistas, principalmente 

nas vendas para os EUA através dos agentes de exportação. Como são pedidos normalmente 

volumosos, podem fazer com que as empresas sejam obrigadas a abandonar parte do mercado 

interno para atender à exportação. Outra explicação para este fato talvez decorra das 

dimensões territoriais do Brasil. A teoria da internacionalização, em especial a da Escola 

Nórdica, desenvolveu-se através de estudos de empresas localizadas em países de dimensões 

reduzidas, comparativamente com o Brasil. Em razão do tamanho do território brasileiro, 

pode ser muito mais tranqüilo para uma empresa gaúcha, por exemplo, vender seus produtos 

na Argentina ou no Uruguai do que no nordeste do Brasil. Assim o comportamento das 

empresas calçadistas nacionais parece ser diferente do observado nas empresas daqueles 

países.   

 

Objetivos da empresa 

 

A importância dada pela empresa a determinados objetivos empresariais tem sido destacada 

pela literatura como um dos fatores determinantes do seu compromisso com a atividade 

exportadora. Seguindo o enfoque da exportação  como uma estratégia para a expansão da 
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empresa, é coerente pensar que as empresas que colocam como objetivo prioritário o 

crescimento, têm maior possibilidade de apresentar um compromisso maior com a atividade 

exportadora do que as que priorizam a estabilidade. Seguindo essa linha de raciocínio, uma 

das hipóteses colocadas é de que existe uma correlação positiva entre a importância que a 

empresa concede ao objetivo de crescimento e a sua permanência no mercado externo. 
 

Tabela 24 - Objetivos da empresa: crescimento x estabilidade 

Objetivos Exp.Eventuais Não Export. Exp.Experientes Total 
  Quant. Part. % Quant. Part. % Quant. Part. %   
Prioritariamente a estabilidade 7 24,1% 17 32,1% 12 19,4% 36 
Estabilidade 3 10,4% 6 11,3% 13 21,0% 22 
Neutro 6 20,7% 14 26,4% 18 29,0% 38 
Crescimento 4 13,8% 4 7,5% 9 14,5% 17 
Prioritariamente crescimento 9 31,0% 12 22,6% 10 16,1% 31 
Total 29 100,0% 53 100,0% 62 100,0% 144 
  

A Tabela 24 acima, mostra que não existem grandes disparidades entre os objetivos 

apresentados pelas empresas não exportadoras, exportadoras eventuais e exportadoras 

experientes, que pudessem validar a hipótese. Se considerarmos os somatórios dos objetivos  

"estabilidade" e "prioritariamente a estabilidade", as empresas não exportadoras e 

exportadoras experientes se encontram muito próximas, com cerca de 43% para as primeiras e 

40% para as segundas. O mesmo ocorre em relação a "crescimento" e "prioritariamente 

crescimento", com os dois grupos apresentando um percentual em torno de 31%. Neste 

aspecto as empresas que mais priorizam o crescimento são as exportadoras eventuais. 

 

Os testes estatísticos realizados mostram que estas variáveis, são independentes, sendo que, 

para um grau de liberdade (df) de 4 e nível de significância de 0,05, os resultados foram: X2 = 

7,318 e p = 0,120.  

 

Os resultados apresentados não possibilitam confirmar a hipótese de haver uma correlação 

positiva entre o objetivo de crescimento e o comportamento da empresa na atividade 

exportadora. Tais resultados devem, no entanto,  serem analisados com a devida cautela, uma 

vez que o fato das empresas exportadoras experientes priorizarem a estabilidade em 

detrimento do crescimento, talvez seja um reflexo do momento difícil que atravessa o setor 

calçadista francano, com as empresas perdendo parcelas do seu mercado externo em razão da 

crise cambial e da concorrência predatória dos produtos fabricados na China.  
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6.1.3 Características da equipe dirigente 

 

As questões de números seis a dez do questionário buscavam traçar um perfil da equipe 

dirigente das indústrias que compõem a amostra da pesquisa: número de diretores; quantidade 

de dirigentes com título universitário; dirigentes com experiência acadêmica ou profissional 

no exterior; dirigentes fluentes em idiomas estrangeiros; e a idade média da equipe. O 

objetivo principal era verificar a influência que as características da equipe dirigente exerce 

sobre o comportamento exportador da empresa. 

 

 

Número de dirigentes por empresa 

 

O número de dirigentes da indústria calçadista, apontado pelos respondentes da pesquisa, 

somou um total de 481, nas 144 empresas da amostra, variando desde um mínimo de um, até 

o máximo de 12 dirigentes. A média apurada foi de 3,34, a mediana de 3,0 e a moda 2, com a 

distribuição apresentando um desvio padrão de 2,042. 
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Gráfico 18 - Número de dirigentes por porte da empresa 

 

Cerca de 80% das empresas apresentam um máximo de 4 dirigentes e apenas duas delas 

possuem 10 dirigentes ou mais. Entre as empresas de pequeno porte a maior incidência são 
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dois dirigentes, com 36 empresas apresentando este número, seguido de três dirigentes que 

compõem a diretoria de outras 21 empresas. Estas 57 empresas representam cerca de 64% do 

total de pequenas empresas da amostra. Entre as de porte médio, 10 empresas possuem três 

dirigentes em sua equipe e outras 10 possuem quatro dirigentes, sendo essas as maiores 

incidências em termos de tamanho da diretoria naquelas empresas. Na seqüências seis 

empresas possuem dois dirigentes e outras seis têm  uma diretoria composta por cinco 

diretores. Estas 32 empresas representam cerca de 73% das empresas de porte médio. Entre as 

de grande porte, 3 empresas possuem cinco dirigentes e outras 3 apresentam diretorias com 

oito membros. As seis empresas representam pouco mais de 55% do total. O Gráfico 18 

mostra a distribuição das empresas pelo porte e número de dirigentes. 

 

 

Dirigentes com título universitário 

 

Em relação ao nível de estudos, trinta e oito empresas de pequeno porte, o correspondente a 

cerca de 43% do total, não possuem nenhum dirigente com título universitário. Das empresas 

de porte médio, 9, representando pouco mais de 20% do total também não possuem dirigentes 

com nível superior e, entre as grandes empresas, apenas uma, ou cerca de 9% do total, não 

possui nenhum dirigente que tenha concluído um curso superior. Os testes estatísticos 

realizados confirmam que, aparentemente, existe uma relação de associação entre estas 

variáveis, sendo que, para um grau de liberdade (df) de 16 e nível de significância de 0,05, os 

resultados foram: X2 = 64,036 e p = 0,000; Phi = 0,667; e Cramer's V = 0,472. 

 

O preparo da equipe dirigente pode ser um dos diferenciais no momento da decisão de 

internacionalização da empresa. Efetuando uma tabulação cruzada entre o número de 

dirigentes com título universitário e o comportamento da empresa na exportação, verifica-se 

que vinte e oito empresas não exportadoras, cerca de 53% do total, não possuem dirigentes 

com título universitário. Isso ocorre com apenas doze exportadoras eventuais (41,3% do total) 

e somente oito exportadoras experientes (13% do total). Testes estatísticos realizados 

confirmam que, aparentemente, existe uma relação de associação entre estas variáveis, sendo 

que, para um grau de liberdade (df) de 16 e nível de significância de 0,05, os resultados 

foram: X2 = 39,541 e p = 0,001; Phi = 0,524; e Cramer's V = 0,371. 
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Estes resultados parecem corroborar a afirmação contida na hipótese de pesquisa nº 03b, de 

que existe uma correlação positiva entre o nível de estudo dos dirigentes e a permanência da 

empresa no mercado externo.   

 

Dirigentes com experiência no exterior 

 

A formação, acadêmica ou profissional, de seus dirigentes em outros países, também pode ser 

um diferencial importante na decisão de internacionalizar as ações da empresa. Vinte e uma 

empresas entre as cento e quarenta e quatro que compõem a amostra responderam que tiveram 

dirigentes com experiência profissional ou acadêmica, de seis meses ou mais, no exterior. 

Dessas empresas, apenas quatro não atuam no exterior e as outras dezoito são exportadoras 

(três eventuais e catorze experientes) , fato que parece indicar a existência de um certo grau 

de associação entre essas duas variáveis. Os testes estatísticos, no entanto, não confirmam tal 

associação, pois, para um grau de liberdade (df) de 10 e nível de significância de 0,05, os 

resultados foram:   X2 = 12,852 e p = 0,232. 

 

Com relação ao porte, três dos vinte dirigentes com experiência no exterior pertencem a 

grandes empresas (27% do total), dez deles atuam em empresas de porte médio (23%) e sete 

em empresas de pequeno porte (8%). Os testes estatísticos realizados confirmam que, 

aparentemente, existe uma relação de associação entre estas duas variáveis, sendo que, para 

um grau de liberdade (df) de 10 e nível de significância de 0,05, os resultados foram: X2 = 

28,726 e p = 0,001; Phi = 0,447; e Cramer's V = 0,316. 

 

Dirigentes fluentes em idiomas estrangeiros 

 

Como uma das barreiras à exportação mais citadas, nos trabalhos científicos sobre a 

internacionalização das empresas, são as dificuldades decorrentes de diferenças lingüísticas e 

culturais, uma das questões solicitava ao respondente o número de dirigentes com capacidade 

de levar a cabo as relações comerciais em um idioma estrangeiro. Das sessenta e duas 

empresas exportadoras experientes, cinqüenta, ou o correspondente a pouco mais de 80% do 

total responderam possuir dirigentes com fluência em idiomas estrangeiros. Já entre as vinte e 

nove exportadoras eventuais, apenas catorze possuíam dirigentes com domínio de idiomas 

estrangeiros (48% do total) e. entre as cinqüenta e três empresas não exportadoras, apenas 
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treze responderam possuir dirigentes com capacidade para realizar operações comerciais em 

um idioma estrangeiro, representando pouco mais de 24% do total dessas empresas.  

 

Testes estatísticos confirmam que, aparentemente, existe uma relação de associação entre 

estas duas variáveis, sendo que, para um grau de liberdade (df) de 10 e nível de significância 

de 0,05, os resultados foram: X2 = 38,515  e p = 0,000; Phi = 0,517; e Cramer's V = 0,366.  

 

Estes resultados parecem confirmar a hipótese de pesquisa nº 03d, de que existe uma 

correlação positiva entre o domínio de idiomas estrangeiros por parte da equipe dirigente e a 

permanência da empresa no mercado externo. Análise discriminante efetuada mostra que as 

barreiras lingüísticas e culturais são colocadas como uma das variáveis que mais discriminam 

as empresas exportadoras das não exportadoras.   

 

Idade média da equipe dirigente 

 

Uma das hipóteses de pesquisa é de que a idade média idade dos dirigentes, parece estar 

relacionada negativamente com decisões arriscadas, como pode ser considerada a de iniciar 

ou expandir a atividade exportadora. Assim, foram analisados os dados das equipes dirigentes 

das indústrias que compõem a amostra, verificando-se que, na média não existem grandes 

variações entre elas, nem quando se efetua o cruzamento dos dados em relação ao porte, 

tampouco quando a comparação é entre empresas exportadoras experientes, eventuais e não 

exportadoras. 
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Gráfico 19 - Idade média dos dirigentes pelo porte e exportadoras ou não 
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Mesmo com variações muito pequenas, os dados da amostra não parecem confirmar a relação 

negativa entre estas variáveis. Como se pode verificar pelo Gráfico 19, são pequenas as 

variações nas médias de idade das empresas de pequeno porte (40 anos), de porte médio (40 

anos) e grande porte (42 anos). Do mesmo modo, não existe grande variação entre a média de 

idade das equipes dirigentes das empresas exportadoras experientes, que é de 42 anos e a das 

exportadoras eventuais e empresas não exportadoras, ambas com 39 anos.  Os testes 

estatísticos realizados mostram que estas variáveis, são independentes, sendo que, para um 

grau de liberdade (df) de 50 e nível de significância de 0,05, os resultados foram: X2 = 58,316 

e p = 0,196. 

 

Em termos gerais, a média de idade das equipes dirigente foi de 39,8 anos, a mediana de 40 

anos e a moda de 35 anos, apresentando a distribuição um desvio-padrão de 7,4686, com a 

menor média sendo de 22 anos e a maior de 63 anos. 

 

6.2 Aspectos da internacionalização das empresas calçadistas 

 

Neste subitem serão analisados os principais aspectos que envolvem o processo de 

internacionalização das empresas que compõem a amostra da indústria calçadista francana: a 

seqüência de inserção no mercado externo; a antigüidade na atividade exportadora; os canais 

de distribuição utilizados; e os principais mercados externos. A análise desses fatores deverá 

oferecer subsídios para a resposta à primeira questão de pesquisa, que tentava verificar se os 

modelos de internacionalização da firma, existentes na literatura, explicam adequadamente o 

comportamento da indústria calçadista francana em sua inserção no mercado internacional.   

 

 

6.2.1 A inserção no mercado externo 

 

Como foi visto no subitem 2.2.1, a teoria sobre a internacionalização das empresas, em 

especial o “modelo de Uppsala” (U-Model), estabelece que a empresa passa por quatro 

diferentes estágios no processo de penetração em um mercado estrangeiro: o primeiro estagio 

é caracterizado por exportações esporádicas não regulares; o segundo, por exportações por 

intermédio de representantes independentes; o terceiro, pela implantação de filial comercial 
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no pais estrangeiro; e, o quarto, pela implantação de unidade produtiva no pais estrangeiro. 

Essa evolução seqüencial baseia-se na teoria comportamental, que  mostra que as empresas 

iniciam tarde o seu processo de internacionalização e o desenvolvem de forma gradual, em 

ligação estreita com a aquisição de conhecimento e experiência nos mercados externos. Tal 

comportamento decorre de um processo de decisão racional das empresas que buscam reduzir 

os riscos da atuação em mercados internacionais. Assim, o montante dos recursos que a 

empresa irá investir no mercado-alvo depende do grau de conhecimento que ela possuí desse 

mercado. Quanto maior o conhecimento maior o volume de recursos que a empresa estará 

propensa a investir.   

 

Para verificar se o comportamento da indústria calçadista francana se ajusta a este padrão 

evolutivo, foi solicitado às empresas, na questão nº 41, que enumerassem a seqüência 

utilizada por elas na internacionalização de suas atividades, dentre as seguintes: vendas por 

consórcios de exportação; vendas por agentes de exportação; vendas autônomas (exportação 

direta); instalação de subsidiárias comerciais no exterior; e instalação de unidades de 

produção no exterior. Essa questão permitiu não apenas verificar se a forma de 

internacionalização da indústria calçadista de Franca apresenta a seqüência indicada na teoria, 

mas, também, combinada com a pergunta seguinte (42), estabelecer em qual fase se 

encontram as empresas. 

 
Tabela 25 - Indústria calçadista de Franca - formas de inserção no mercado externo 

Etapas da Formas de inserção 
Internacionalizaçã
o Consórcios Agentes Autônomas Subsidiárias U.Produção
nâo utiliza 135 56 90 133 143
1a. etapa 1 75 21 1 0
2a. etapa 5 13 28 2 0
3a. etapa 2 0 5 5 1
4a. etapa 1 0 0 3 0
Total 144 144 144 144 144

 

As respostas obtidas, como se pode verificar pela Tabela 25, mostram que a forma de inserção 

mais utilizada pelas empresas francanas em seu ingresso no mercado internacional, foram as 

vendas por intermédio de agentes de exportação. Entre as empresas exportadoras, esse modo 

de ingresso foi citado por 62 empresas, o que corresponde a  cerca de 77% do total dessas 

empresas, como tendo sido a primeira etapa de seu processo de internacionalização. Outras 13 
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empresas exportadoras o mencionaram como sendo a segunda etapa de tal processo e  apenas 

6 empresas exportadoras não utilizam este canal de distribuição de seus produtos no exterior. 

As vendas por intermédio de agentes de exportação foram citadas ainda por 13 empresas não 

exportadoras, como tendo sido a sua primeira etapa na tentativa de internacionalizar as suas 

atividades.  

 

O segundo modo de inserção no mercado externo mais citado pelas empresas exportadoras, 

mas com um número bem menor de respostas, foram as vendas autônomas (exportação 

direta). Dentre as empresas exportadoras, 18 o citaram como a primeira etapa de sua inserção 

no mercado externo e 27 como a segunda etapa. As vendas por intermédio de consórcios de 

exportação foram citadas por apenas nove empresas, sendo que destas, apenas uma a indicou 

como etapa inicial do processo. 

 

Os resultados obtidos nos permitem inferir que o processo de inserção da indústria calçadista 

francana no mercado internacional, pode ser explicado em parte, pelas teorias de 

internacionalização. A maioria das empresas exportadoras iniciou suas atividades no exterior 

a partir da segunda das etapas que ela preconiza, ou seja, a venda por intermédio de agentes 

de exportação. Essa forma de colocação dos produtos no mercado internacional continua a ser 

utilizada até hoje por grande parte das empresas exportadoras, mesmo por aquelas que já 

possuem grande experiência na exportação. Isso significa dizer que ao continuar vender por 

intermédio de terceiros, as empresas francanas aparentemente não adquiriram o necessário 

conhecimento dos mercados externos, que lhes permitisse avançar para as etapas posteriores 

(instalação de subsidiárias e/ou unidades produtivas no exterior).  

 

Assim, a premissa contida na teoria da internacionalização, de que as empresas começam a 

exportar tarde e fazem sua inserção no mercado internacional de forma paulatina e seqüencial, 

parece se confirmar, até o presente momento, embora de forma muito lenta, na indústria 

calçadista francana. Não obstante, testes estatísticos mostram a inexistência, aparentemente, 

de uma relação de associação entre a idade da empresa e o fato dela exportar ou não, sendo 

que, para um grau de liberdade (df) de 6 e nível de significância de 0,05, os resultados foram: 

X2 = 5,448 e p = 0,488. 
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6.2.2 Etapas da internacionalização 

 

A comercialização por intermédio de agentes, ainda é a forma mais utilizada pelas empresas 

calçadistas da cidade de Franca para a colocação dos seus produtos no mercado externo. Das 

81 empresas que exportaram no ano de 2005, 73 delas responderam que utilizam os agentes 

de exportação, sendo que destas, 31 vendem toda a mercadoria exportada por intermédio 

deles. A segunda forma de comercialização mais utilizada é a exportação direta, mencionada 

por 49 empresas. Oito empresas responderam possuir subsidiárias comerciais no exterior e 

apenas seis disseram integrar consórcios de exportação. O Gráfico 20 mostra que as vendas 

por intermédio destes dois últimos canais são ainda irrisórias, atingindo pouco menos de 2% 

das exportações. Por outro lado as exportações por intermédio de agentes correspondem a 

66% das exportações e a exportação direta 32% delas.  

 

Os resultados obtidos estão bem próximos dos revelados pela pesquisa do SEBRAE (2004), 

em que as exportações por intermédio de agentes ficaram em torno de 70%, as vendas 

autônomas (exportação direta) em 29% e as por realizadas através de consórcios em 1%. Na 

pesquisa do SEBRAE não foi disponibilizada a opção "subsidiárias no exterior" e as vendas 

por essa forma foram computadas como "autônomas".  
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Gráfico 20 - Formas de comercialização na exportação. 

 

As formas mais utilizadas pelas indústrias que compõem a amostra, para colocar seus 

produtos no exterior, são consideradas, na citada teoria da internacionalização, como a mais 

embrionárias etapas do processo de inserção internacional. Apenas 8 das 81 empresas que 

exportaram produtos no ano de 2005, assinalaram ter avançado para a terceira etapa do 

processo, com a instalação de subsidiárias comerciais no exterior e uma única empresa já 
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estabeleceu uma unidade produtiva fora do país. Mesmo nestes casos, aparentemente, não 

existe uma relação de associação entre o tempo de permanência na exportação, o que poderia 

determinar um maior conhecimento do mercado e induzir a maiores investimentos e à 

instalação das subsidiárias.  

 

Como se pode verificar pela Tabela 26, a empresa que mais fatura por intermédio de 

subsidiárias (25% do seu faturamento com as exportações) tem apenas 3 anos na atividade 

exportadora. Por outro lado, a empresa com mais tempo de atividades internacionais (37 

anos), fatura apenas cerca de 5% por intermédio de subsidiárias. As demais empresas que 

instalaram subsidiárias no exterior abrangem uma ampla distribuição, que vai de três anos a 

doze anos, em termos de tempo na exportação, fato que parece sinalizar que estas variáveis 

são independentes.   

 

A não instalação de unidades fabris no exterior e a manutenção das atividades produtivas na 

cidade de Franca e entorno, como visto, talvez se deva ao fato dos salários pagos localmente, 

assim como os demais custos de produção no arranjo produtivo local, terem possibilitado à 

indústria calçadista francana manter, pelo menos até o momento, a competitividade 

internacional. 

 
Tabela 26 - Empresas exportadoras: tempo na exportação e faturamento das subsidiárias 

Nº Empresas por: Participação % nas exportações Totais 
Tempo na exportação 1% 5% 8% 10% 20% 25%  
3 anos 1     1 2 
5 anos  1     1 
6 anos   1    1 
7 anos    1   1 
8 anos     1  1 
12 anos  1     1 
37 anos  1     1 
Totais 1 3 1 1 1 1 8 

 

O tamanho do mercado interno, que absorve mais de 70% da produção das empresas locais  e 

o fato das exportações terem como destino preferencial os EUA, são outros fatores a fazer 

com que as empresas locais não tivessem um interesse mais forte em internacionalizar a sua 

produção.  
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Atualmente a forte presença da China no mercado norte-americano e o seu ingresso no 

mercado nacional, no entanto, parecem fazer com que este cenário comece a se modificar, 

com algumas empresas exportadoras transferindo parte de sua produção para unidades no 

nordeste e para o exterior. Pelo menos uma grande empresa, aproveitando os incentivos 

fiscais e a mão-de-obra mais barata do Nordeste, já produz 70% dos produtos que exporta 

para os EUA naquela região. Outra empresa, de porte médio, aproveitando as condições 

favoráveis, nas áreas cambial, tributária e de custos de produção, instalou uma unidade 

produtiva na China, onde fabrica 50% dos produtos que distribui no nosso país.   

 

Os indícios são de que pode ocorrer um novo deslocamento da indústria calçadista em busca 

de mão-de-obra mais barata, como já aconteceu no final da década de 1960, quando o Brasil, 

a Coréia do Sul e Taiwan, ingressaram no comércio internacional de calçados (ver subitem 

3.3.3). Nesta época o Brasil passou a ocupar o nicho de mercado de calçados de preços mais 

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

plenamente. Na segunda metade da década de 1980, como já visto, outros países asiáticos 

ingressaram neste mercado e a China, contando com farta disponibilidade de mão-de-obra e 

salários baixos, tornou-se o maior produtor, exportador e consumidor mundial de calçados de 

menor valor agregado. 

 

O segundo corolário do modelo de internacionalização, está relacionado com a progressão 

geográfica das atividades internacionais, associada ao conceito de distância psicológica, que 

pode ser definida como o conjunto de fatores que impedem ou dificultam os fluxos de 

informação entre a empresa e o mercado-alvo (diferenças lingüísticas, culturais, políticas, 

educacionais ou de desenvolvimento industrial). Embora a distância psíquica possa ser 

normalmente correlacionada à distância geográfica, isso não corresponde, necessariamente, à 

realidade. Alguns países da comunidade britânica são geograficamente distantes, como, por 

exemplo a Inglaterra e a Austrália, mas, por razões diferentes eles estão próximos em termos 

de distância psíquica. Os Estados Unidos e Cuba, por outro lado, estão geograficamente 

próximos um do outro, mas, por razões políticas, bastante afastados, com relação à distância 

psíquica. Quando as empresas atuam em mercados externos, têm a necessidade de conhecer 

os assuntos ligados a legislação, à economia, aos procedimentos burocráticos e aos canais de 

distribuição, entre outros, além de conseguirem interagir com as pessoas de culturas 

diferentes, o que contribui para aumentar a incerteza. Torna-se natural, então, que as empresas 
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iniciem as operações em paises com uma distância psicológica reduzida e, posteriormente, 

alarguem as suas operações para paises mais distantes. 

 

Assim, em relação à distância psicológica, a exportação por intermédio de agentes, que são, 

quase sempre, representantes de grandes empresas distribuidoras internacionais (norte-

americanas em sua maioria), e o fato dos EUA serem o maior importador mundial de 

calçados, contribuíram para que as exportações da indústria francana, se dirigissem, 

predominantemente, para aquele mercado. Tal comportamento foi reforçado, ainda, pelo fato 

do Brasil, desde o final da segunda guerra mundial ter estado, quase sempre, alinhado 

politicamente com os EUA, embora não se possa dizer que os usos, os costumes e as práticas 

comerciais sejam semelhantes entre os dois países. 

 

Não obstante, o fato das exportações serem efetuadas pelos agentes de exportação que, como 

representantes de grandes companhias comerciais internacionais, conhecem o mercado norte-

americano, permitiu a redução de uma eventual distância psicológica entre os dois países e a 

colocação dos EUA como o principal mercado para os calçados da indústria francana (Gráfico 

21). Em seguida, como destinos preferenciais dos calçados francanos, se colocam a Bolívia, o 

Chile e o Paraguai, países próximos do Brasil, tanto geográfica, como psicologicamente, 

situados que estão na América do Sul e de cultura latina, como o nosso país. As vendas para a 

Espanha cresceram nos últimos anos, talvez em razão das dificuldades encontradas pelos 

espanhóis de continuarem a produzir em seu país, devido aos elevados custos de produção na 

Europa, e a da busca, por eles, de alternativas de produção de sapatos finos, para distribuição 

naquele continente.  

Nº Empresas

46

5
5

4

4

17 EUA
Bolívia
Chile
Espanha
Paraguai
Outros

 
Gráfico 21 - Indústria calçadista : principais destinos das vendas externas 

Em termos de participação no faturamento, o Gráfico 22, permite verificar que as vendas das 

empresas que compõem a amostra, para o mercado norte-americano, representam cerca de 
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50% do faturamento para o exterior, vindo a seguir o Chile, a Espanha e a Bolívia, com 

participações percentuais em torno de 6% a 7% cada um. Embora com participações ainda 

pequenas no faturamento das vendas externas das empresas francanas, o fato da Espanha, da 

Alemanha e da Itália, já figurarem entre os principais destinos dos produtos exportados por 

essas empresas, demonstra uma certa preocupação com a diversificação do mercado externo e 

na busca de reduzir a dependência do mercado norte-americano. 

 

Essa busca por novos mercados, em especial o europeu, mostra, na realidade, uma aceleração 

no processo iniciado no ano de 2002, como se pode verificar pela Tabela 13 (p. 87). Naquele 

ano, as vendas para os EUA responderam por quase 84% do faturamento das indústrias 

calçadistas francanas no mercado externo. No ano seguinte este percentual caiu mais de dez 

pontos, para cerca de 72% e, no ano de 2004, para cerca de 69% das exportações. A tentativa 

de transferir parte dessas vendas para o mercado europeu fica clara na análise das vendas para 

a Espanha: em 2002 representaram 0,08%; em 2003, subiram para 2,38%; no ano de 2004, 

foram para 3,27%; e agora se apresentam num patamar próximo a 7% das nossas exportações. 

Evolução semelhante ocorreu com as vendas para o Chile e a Bolívia, que saíram de 

patamares próximos a 1%, para o mesmo percentual da Espanha. 

 

% Export.

49%

7%7%
6%

2%

2%

26%

1%

EUA
Chile
Espanha
Bolívia
Argentina
Alemanha
Itália
Outros

 
Gráfico 22 - Indústria calçadista: destino da produção em % do faturamento 

 

A aceleração na redução da participação do mercado norte-americano, nas exportações de 

calçados da indústria francana, talvez seja uma decorrência da "crise" vivida pelo setor no ano 

de 2005, em decorrência da valorização expressiva do real, ocorrida naquele ano, que 

diminuiu a competitividade externa dos produtos nacionais. Reflete, ainda, uma maior 

participação dos produtos chineses naquele mercado. 
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6.2.3 Tempo na exportação 

 

Como foi visto, a indústria calçadista francana iniciou suas vendas para o mercado externo na 

década de 1960, tendo por destino o mercado norte-americano. A empresa pioneira nas 

vendas para o exterior, Calçados Samello S/A., permanece até hoje como uma das mais 

importantes exportadoras de calçados da cidade. A Tabela 27 mostra a distribuição das 

empresas exportadoras da amostra, pelo tempo de permanência delas no mercado externo.  
 

Tabela 27 - Número de empresas pelo tempo na exportação 

Permanência na Exportação Freqüência % % Acum. 
Menos de 2 anos 12 14,8% 14,8% 
> 2 a 5 anos 30 37,0% 51,9% 
> 5 a 10 anos 20 24,7% 76,5% 
> 10 a 15 anos 6 7,4% 84,0% 
> 15 a 20 anos 5 6,2% 90,1% 
Mais de 20 anos 8 9,9% 100,0% 
Total 81 100,0%  

 

Pelos dados da tabela pode-se verificar, que a maioria das empresas exportadoras da amostra, 

ou seja, 76,5% delas, possuí menos de dez anos de permanência no mercado externo. Na outra 

ponta, menos de 10% delas, apresenta mais de vinte anos de experiência na atividade 

exportadora. 

 
O Gráfico 23, que inclui também as empresas não exportadoras, mostra que a distribuição 

dessas empresas em um histograma de freqüência, não segue a curva normal. As empresas 

foram colocadas na mesma escala da tabela acima, numerada de 1,0 a 6,0 e com a inclusão de 

mais uma coluna (0,0), para as empresas não exportadoras. Assim: o "0" representa o número 

de empresas não exportadoras; o "1" as empresas com menos de dois anos na exportação; o 

"2" as empresas com mais de dois e menos de cinco anos na atividade exportadora;  o "3" as 

empresas entre cinco e dez anos de exportação; o "4" as indústrias entre dez e quinze anos; o 

"5" aquelas entre quinze e vinte anos; e o "6" as empresas com mais de vinte anos na 

atividade exportadora. 

 

A figura apresenta, ainda, a moda igual a zero (empresas não exportadoras), o desvio-padrão 

de 1,79 e a média de 1,6.  
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Gráfico 23 - Tempo na exportação 

 

 

6.3 Caracterização da empresa exportadora e o compromisso exportador 

 

O presente estudo tem por objetivo geral identificar os fatores internos da indústria de 

calçados da cidade de Franca, Estado de São Paulo, que influenciam o seu desempenho 

exportador e identificar um modelo que explique a permanência dessas empresas no mercado 

externo. Para isso é necessário, primeiramente, separar grupos "uniformes" de empresas com 

base no seu comportamento em relação às atividades internacionais. Existem empresas que 

nunca exportaram e não têm interesse. Outras não exportaram mas se interessam em iniciar 

suas exportações. Outras, que chamaremos de "exportadoras eventuais" estão começando a se 

desenvolver no mercado internacional, ou, então, exportam apenas ocasionalmente. 

Finalmente outras, que chamaremos de "exportadoras experientes", e este é o grupo de 

interesse da pesquisa, já exportam de forma sistemática e consistente há vários anos e têm 

grande experiência no mercado externo.  

 

A separação destes grupos será efetuada por intermédio das respostas às questões de números 

29, 40, 43 e 47, que permitem verificar o que Ortega (1999) chamou de propensão 

exportadora, evolução na exportação e probabilidade de exportar. A formatação desses três 

grupos de empresas é de importância fundamental para que, ao se analisar os determinantes 

da atividade exportadora, os testes e estatísticos sejam aplicados em grupos de empresas que 

apresentem as mesmas características em termos de comportamento exportador.  
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6.3.1 Compromisso exportador 

 

Num primeiro momento se verificará o que Ortega (1999) chamou de "compromisso 

exportador", ou seja serão analisadas algumas respostas das empresas pesquisadas em relação 

ao grau de comprometimento com as atividades no mercado externo. Para isso serão 

investigadas duas medidas do compromisso exportador alternativas: uma de caráter 

quantitativo, a propensão exportadora; e outra de caráter qualitativo, a evolução das empresas 

na exportação. Além delas, será analisada a disposição das empresas de aumentar ou não as 

suas exportações, nos próximos dois anos. Essas análises estão presentes também no trabalho 

de Ortega (1999), em seu estudo sobre a internacionalização da indústria de vinhos da 

Espanha e irão permitir se construir uma medida da probabilidade de exportar da indústria de 

calçados de Franca. 

 

6.3.2 Propensão exportadora 

 

A propensão para a exportação foi calculada a partir do percentual que representam as 

exportações sobre o faturamento total da empresa, no ano de 2005. 
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Gráfico 24 - Histograma da variável propensão exportadora (todas as empresas) 

O Gráfico 24, apresenta um histograma dessa variável, numa base composta por todas as 

empresas da amostra (exportadoras ou não), onde se observa que a curva não segue uma 

distribuição normal.   
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Como se verifica, ao se considerar todas as empresas da amostra, a moda corresponde ao 

valor zero (empresas não exportadoras), a média é de 18,3% e o desvio-padrão de 26,91.  

 

Porém, se consideradas apenas as 62 empresas exportadoras experientes, assim consideradas 

aquelas indústrias que exportaram de forma consistente pelos menos nos últimos três anos, a 

curva fica mais próxima de uma distribuição normal, a moda passa a ser de 10% e a média 

sobe para perto de 39% (Gráfico 25). 
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Gráfico 25 - Histograma da variável propensão exportadora (exportadoras experientes) 

 

6.3.3 Evolução na exportação 

 

A evolução na atividade exportadora, que foi denominada por Ortega (1999) de "desarrollo 

exportador", pode ser aferida, ainda segundo aquela autora, a partir da situação da empresa na 

atividade exportadora, da propensão exportadora (visto no subitem anterior) e da disposição 

de aumentar ou não as vendas externas.  

 

A Tabela 28 apresenta a situação das empresas da amostra, em relação à atividade 

exportadora, a partir das respostas apresentadas a cada uma das cinco afirmações que 

constavam da referida questão nº 40. Os dados da tabela permitem verificar que apenas 16% 

das indústrias calçadistas se consideram exportadoras experientes, enquanto que um 

percentual correspondente ao dobro deste (32%), é composto por empresas que disseram estar 

apenas começando a se desenvolver na atividade internacional.  
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Tabela 28 - Situação das empresas em relação à exportação 

Situação na exportação Não Exporta Exporta Total % 
Nunca realizamos vendas de produtos para o mercado externo 19 0 19 13,2% 
e não temos intenção de fazê-lo nos próximos anos.         
Nunca realizamos vendas de produtos para o mercado externo  25 0 25 17,4% 
mas estamos interessados em começar a exportar.         
Temos efetuado algumas vendas para o mercado externo, mas  10 21 31 21,5% 
o resultado não foi tão favorável como esperávamos.         
Temos tido experiências favoráveis com as exportações, mas  8 38 46 31,9% 
estamos começando a nos desenvolver nos mercados externos          
Temos longo tempo de experiência nas vendas para o mercado 1 22 23 16,0% 
externo.         
Total 63 81 144 100,0% 

 

Deve-se ressaltar, ainda, um grupo de 31 empresas que responderam ter efetuado algumas 

vendas para o mercado externo, mas com resultados não tão favoráveis como esperavam. Foi 

elaborada uma análise mais aprofundada da trajetória dessas indústrias no mercado externo, 

com a finalidade de se obter grupos mais homogêneos de empresas, quanto ao seu 

compromisso com a atividade internacional: 1) não exportadoras e sem interesse; 2) não 

exportadoras interessadas; 3) exportadoras em desenvolvimento; e 4) exportadoras 

experientes.  

 

A Tabela 29 mostra a trajetória seguida por cada uma das 31 empresas com experiências 

pouco favoráveis no mercado externo, em função da propensão exportadora de cada uma 

(pergunta 43 do questionário) e as intenções de aumentar ou não as suas exportações nos 

próximos dois anos (pergunta 47 do questionário).   

 

A análise da tabela mostra que este grupo está composto por empresas com trajetórias 

bastante diversas na atividade internacional. Analisando-se os dados, verifica-se a existência 

de um grupo de seis empresas que não exportaram nada nos últimos cinco anos, ou pelo 

menos no ano de 2005 (códigos 16, 36, 90, 116, 131 e 142). Dessas, apenas duas empresas 

(36 e 142), embora não tenham exportado nada nos últimos cinco anos, responderam ter 

interesse em começar a exportar, podendo ser colocadas no grupo de "não exportadoras 

interessadas".   As outras quatro empresas não exportaram em todo o período e não têm 

interesse em fazê-lo, podendo ser incluídas no grupo das "não exportadoras sem interesse". 
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Tabela 29 - Trajetórias das empresas com experiências pouco favoráveis na exportação 

Código Propensão Propensão Propensão Propensão Propensão Intenção de 
Da exportadora exportadora exportadora exportadora exportadora aumentar 

empresa 2000 2001 2002 2003 2004 exportações 
14 0 0 0 0 30 Não 

16 0 0 0 0 0 Não 

19 0 0 0 0 10 Não 

27 30 30 30 40 50 Sim 

36 0 0 0 0 0 Sim 

40 0 0 30 85 85 Não 

44 0 0 0 0 18 Sim 

47 0 0 0 0 10 Sim 

61 20 20 30 30 30 Sim 

66 0 0 0 0 2 Não 

73 0 0 0 10 2 Sim 

76 0 5 10 20 30 Não 

80 0 0 20 25 15 Sim 

86 0 0 2 2 2 Não 

87 0 0 0 0 20 Sim 

89 0 0 0 0 10 Sim 

90 0 0 0 0 0 Não 

91 30 40 60 60 40 Sim 

102 0 0 0 0 10 Não 

103 0 0 0 10 10 Sim 

109 0 0 3 6 10 Sim 

111 0 10 10 10 10 Sim 

113 35 38 40 30 27 Sim 

116 0 0 0 0 0 Não 

119 0 0 0 0 5 Não 

124 30 20 15 15 10 Sim 

126 0 0 0 0 30 Não 

129 0 0 0 0 30 Não 

131 0 0 0 0 0 Não 

138 0 0 0 0 10 Sim 

142 0 0 0 0 0 Sim 

 

Um outro grupo, composto por 12 empresas (códigos 14,19, 44, 47, 66, 87, 89, 102, 119, 126, 

129 e 138), que nada exportaram nos anos de 2000 a 2003, mas começaram a exportar no ano 

de 2004. Dessas empresas , três (códigos 66, 119 e 126), não exportaram no ano de 2005 e 

não têm interesse em voltar a efetuar vendas no mercado externo nos próximos dois anos, 

podendo ser colocada no grupo das "não exportadoras sem interesse". As outras nove 

empresas continuaram a exportar em 2005 e podem ser colocadas no grupo "exportadoras em 

desenvolvimento".  
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Um terceiro grupo de empresas, completando as 31 que declararam ter tido experiências 

pouco favoráveis no mercado externo, exportaram regularmente nos últimos quatro anos e 

podem ser incluídas, no grupo de "exportadoras experientes".  

 

Analisando-se o grupo de empresas que se colocou como tendo experiências favoráveis com 

as exportações, mas que estão começando a se desenvolver no mercado externo, constata-se 

que, 35 empresas exportaram nos últimos quatro anos e continuavam a exportar, de forma 

consistente, no ano de 2005, fato que permite, salvo melhor juízo, considerá-las como 

exportadoras experientes. O mesmo ocorre com 3 empresas que exportaram nos últimos três 

anos e continuavam a exportar em 2005. 

 

Os quatro grupos homogêneos de empresas, com relação ao compromisso com o mercado 

externo, pode ser visualisado na Tabela 30., que mostra a etapa em que se encontra cada uma 

das empresas da amostra estudada. 

 
Tabela 30 - Empresas segundo a etapa no desenvolvimento exportador 

Etapa Situação na exportação N % 
1 Não exportadoras sem interesse 26 18,1% 
2 Não exportadoras interessadas 27 18,8% 
3 Exportadoras em desenvolvimento (eventuais) 29 20,1% 
4 Exportadoras experientes 62 43,0% 

  Total 144 100,00% 
 

 

6.3.4 Probabilidade exportadora 

 

Segundo Ortega (1999), a determinação da probabilidade exportadora de um determinado 

setor da economia, pode ser aferida a partir de dois critérios: a) o valor da propensão 

exportadora no último ano, considerando-se exportadora toda empresa que apresente um valor 

distinto de zero naquela variável: e b) a variável desenvolvimento exportador que acabamos 

de analisar, em que se considera exportadoras as empresas em desenvolvimento na exportação 

e as experientes. Para Ortega (1999), o segundo critério permite uma medida mais realista da 

probabilidade exportadora, não apenas por considerar uma trajetória de mais longo prazo das 

empresas, mas também em razão das dificuldades enfrentadas no ano de 2005 pela indústria 

calçadista.  
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Por essa razão, a análise deve ser efetuada com a devida cautela, uma vez que abrange 

períodos bem distintos na atividade exportadora. No ano de 2004, por exemplo, uma taxa de 

câmbio favorável, permitiu um excelente desempenho das empresas nacionais no mercado 

externo. O ano de 2005, no entanto, segundo líderes calçadistas, foi um tanto difícil para o 

setor exportador brasileiro e para a indústria calçadista, em particular, já que a valorização do 

real fez com que os nossos produtos perdessem competitividade no exterior. Assim, uma 

empresa que vinha exportando regularmente há alguns anos pode, em razão dos referidos 

problemas, ter deixado de exportar em 2005 e, assim não ser considerada exportadora. Por 

outro lado, empresas que nunca exportaram podem, em razão de uma oportunidade de 

negócios no exterior, ter efetuado exportações no ano de 2005 e, assim, ser considerada uma 

empresa exportadora, quando tal venda pode ter sido meramente casual. 

 

Pelo primeiro critério, das 144 empresas da amostra, 81 eram exportadoras, o que corresponde 

a uma probabilidade exportadora de 56%. No entanto, se considerarmos o critério do 

desenvolvimento exportador, as empresas exportadoras sobem para 91 (37 exportadoras 

eventuais somadas às 54 exportadoras experientes) e a probabilidade exportadora passa a ser 

de 63%. 

 
 
6.4  Análise multivariada e fatores determinantes da atividade exportadora 

 

Neste item se objetiva aprofundar o conhecimento dos fatores internos às empresas, 

determinantes do compromisso com as atividades de exportação e simplificar as informações 

neles contidas. Para isso foram efetuadas análises fatorial, de cluster, de regressão logística e 

modelagem de equações estruturais com a amostra selecionada, para verificar quais são as 

variáveis que exercem maior influência no comportamento das empresas, no seu processo de 

inserção no mercado internacional.  

 
 
6.4.1 Análise Exploratória dos Dados 

 
Antes de se efetuar as análises e a criação de modelos multivariados, foram realizadas 

análises para detectar a presença de outliers na amostra. A partir de uma análise de box-plot, 
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foram identificados 27 casos em que uma ou mais variáveis apresentavam valores aberrantes 

(outliers). A presença de outliers na amostra influencia negativamente a interpretação dos 

dados e provoca distorções nos resultados obtidos pelas análises multivariadas. Para eliminar 

estes outliers, poder-se-ia optar pela exclusão das variáveis ou dos casos contendo estes 

outliers. Como havia interesse em manter as variáveis para verificação de quais eram as que 

mais discriminavam os grupos, bem como, para a identificação do modelo de empresa 

exportadora, optou-se pela exclusão dos casos constantes da Tabela 31. 

 

A Tabela 31 mostra as variáveis e os casos em que foram apurados os outliers. A análise de 

box plots que mostram a presença destas observações aberrantes é apresentada no Anexo 2.  
 

Tabela 31 - Demonstrativo dos outliers 

Variáveis Casos com outliers 
  Exp. Eventuais Não Exportadoras Exp.Experiente 
X1 - Comparação preço  67, 34 134
X1 - Comparação custo  52, 44 6, 15, 86
X4 - Facilidade matéria-prima 41, 43 120, 35, 46 135, 37, 131
X4 - Acesso à inovação 20   
X5 - Rentab. Mercado Externo   15, 134, 169
X5 - Oport. Crescimento ME   6, 27, 86, 109, 112, 127
X5 - Diversificação Produtos ME   21, 28, 86, 109, 125
X6 - Dificuldades com Idiomas   49, 71, 103, 143

   

Assim, para a realização das mencionadas análises estatísticas, a amostra ficou reduzida a 117 

empresas das 144 que responderam ao questionário. 

 

 
6.4.2 Análise fatorial  

 

Com a finalidade de simplificar a informação contida no conjunto de variáveis estudadas, o 

que facilita a sua interpretação, foi realizada uma análise fatorial em componentes principais 

dos dados obtidos. O objetivo foi agrupar essas variáveis em fatores que expliquem os 

principais componentes que influenciam a atividade de exportação das empresas da amostra. 

  

Para se fazer uma análise fatorial busca-se, primeiramente, observar se existe certa 

heterogeneidade nas respostas às questões colocadas. Para isso é utilizado um coeficiente de 

variação, que é obtido dividindo-se o desvio-padrão pela média. A matriz de dados deve 
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apresentar correlações suficientes para justificar a aplicação da análise fatorial. Se a análise 

visual dos resultados não revelar um número substancial de correlações maiores do que 0,30, 

a análise fatorial pode ser considerada inadequada. No caso em estudo, como se pode 

observar pela Tabela 32, apenas cinco variáveis apresentam coeficientes de variação 

inferiores à 0,30, o que indica que existe heterogeneidade suficiente para a aplicação da 

análise fatorial.  

 
Tabela 32 - Coeficientes de variação 

Variáveis Média Desvio-padrão Coef.Variação 
Q.31 - X1-Comparação Preço 3,0342 0,8995 0,2965 
Q.32 - X1-Comparação Custo 3,0855 1,0469 0,3393 
Q.33 - X1-Comparação Tecnologia 3,4615 1,1929 0,3446 
Q.34 - X1-Comparação Qualidade 4,0427 0,9413 0,2328 
Q.35 - X1-Comparação Inovação 3,6410 1,2963 0,3560 
Q.37 - X4-Facilidade Matéria-Prima 4,3590 0,8248 0,1892 
Q.37 - X4-Facilidade Mão-de-Obra 4,0855 1,0551 0,2583 
Q.37 - X4-Instituições Apoio 3,1368 1,2656 0,4035 
Q.37 - X4- Acesso Inovação 3,4188 1,2611 0,3689 
Q.38 - X5-Rentabilidade Merc. Externo 2,5726 1,1089 0,4310 
Q.38 - X5-Oportunidades Crescimento 3,4957 1,2007 0,3435 
Q.38 - X5-Diversificação Produtos 3,2906 1,3586 0,4129 
Q.38 - X5-Produtos Mais competitivos 3,8462 1,1189 0,2909 
Q.39 - X6-Dificuldades com Idiomas 2,3419 1,3272 0,5667 
Q.39 - X6-Falta de Capacidade Produção 2,5983 1,4327 0,5514 
Q.39 - X6-Pessoal não Qualificado 2,6325 1,4179 0,5386 
Q.39 - X6-Desconhecimento de como exportar 2,4444 1,5338 0,6275 
Q.39 - X6-Intensidade Concorrência 3,7094 1,2936 0,3487 

 

Atendida essa condição, procura-se avaliar se o conjunto de variáveis possui correlação 

suficiente (entre elas), para a utilização da análise fatorial, bem como o nível de qualidade 

possível de se obter dessa análise. Para verificar se essa condição é atendida, são realizados 

dois testes: o teste KMO - MAS ((Measure of Sampling Adequacy do teste de Kaiser-Meyer-

Olkin); e o teste de Esfericidade de Bartlett.  

O quadro de correlações apresentou o valor de MAS, de 0,586, valor superior aos 0,50, 

condição considerada adequada para a aplicação da análise fatorial, pois revela a existência de 

uma razoável correlação entre as variáveis (Quadro 3) . O teste da Esfericidade de Bartlett, 

tem associado um nível de significância (sig) de 0,000, o que leva a rejeição da hipótese da 

matriz das correlações ser a identidade (p < 0,01), mostrando portanto que existe correlação 

entre algumas variáveis (Tabela 5.18). Ambos os testes permitem o prosseguimento da análise 

fatorial (HAIR et al, 2005; AAKER, et al, 2001; PESTANA e GAGEIRO, 2003) 
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Quadro 3 - KMO - MSA e teste de Esfericidade de Bartlett 

 

KMO and Bartlett's Test

,586

433,971
153

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 

Em seguida devem ser verificadas as comunalidades, que são estimativas da variância 

compartilhada, ou comum, entre as variáveis. Para garantir que os fatores obtidos na Análise 

Fatorial representem de fato as variáveis, estas devem ter comunalidades maiores do que 0,6.  
 

Tabela 33 - Comunalidades 

Communalities

1,000 ,453
1,000 ,662
1,000 ,615
1,000 ,589
1,000 ,605
1,000 ,598
1,000 ,599
1,000 ,683
1,000 ,666
1,000 ,537
1,000 ,670
1,000 ,589
1,000 ,612
1,000 ,425
1,000 ,557
1,000 ,628
1,000 ,584
1,000 ,829

Q.31 - X1-Comparação Preço
Q.32 - X1-Comparação Custo
Q.33 - X1-Comparação Tecnologia
Q.34 - X1-Comparação Qualidade
Q.35 - X1-Comparação Inovação
Q.37 - X4-Facilidade Matéria-Prima
Q.37 - X4-Facilidade Mão-de-Obra
Q.37 - X4-Instituições Apoio
Q.37 - X4- Acesso Inovação
Q.38 - X5-Rentabilidade Merc. Externo
Q.38 - X5-Oportunidades Crescimento
Q.38 - X5-Diversificação Produtos
Q.38 - X5-Produtos Mais competitivos
Q.39 - X6-Dificuldades com Idiomas
Q.39 - X6-Falta de Capacidade Produção
Q.39 - X6-Pessoal não Qualificado
Q.39 - X6-Desconhecimento de como exportar
Q.39 - X6-Intensidade Concorrência

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.

 

 

A Tabela 33 apresenta os valores das comunalidades de cada variável, sendo possível 

verificar que a maior parte delas apresenta índices superiores ou muito próximos do valor 

admitido de 0,6. 
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Outro critério utilizado para verificar a representatividade dos fatores, é o de porcentagem de 

variância, abordagem baseada na conquista de um percentual cumulativo especificado da 

variância total extraída por fatores sucessivos. O objetivo é garantir significância prática para 

os fatores determinados,  no sentido de que expliquem pelo menos um montante especificado 

de variância. O mesmo critério é utilizado para a determinação do número de fatores, devendo 

ser extraídos fatores em número suficiente para o que percentual de variância total seja 

superior a 0,6 ou 60%. 

 
Tabela 34 - Total da variância explicada 

 

Total Variance Explained

3,110 17,279 17,279 3,110 17,279 17,279 2,429 13,497 13,497
1,940 10,776 28,054 1,940 10,776 28,054 1,934 10,745 24,241
1,826 10,143 38,197 1,826 10,143 38,197 1,932 10,731 34,972
1,600 8,891 47,088 1,600 8,891 47,088 1,909 10,604 45,577
1,255 6,973 54,061 1,255 6,973 54,061 1,426 7,924 53,501
1,170 6,497 60,558 1,170 6,497 60,558 1,270 7,058 60,558

,979 5,440 65,999
,963 5,352 71,351
,761 4,228 75,579
,735 4,085 79,665
,679 3,775 83,440
,570 3,167 86,606
,544 3,020 89,626
,482 2,678 92,304
,438 2,433 94,737
,364 2,024 96,761
,301 1,674 98,436
,282 1,564 100,000

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

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

No caso da amostra da indústria calçadista de Franca, os fatores foram extraídos pelo Método 

dos Componentes Principais (PCA - Principal Component Analysis), podendo os seus 

respectivos autovalores (eingevalues), assim como os percentuais de variância explicada por 

fator, ser observados na Tabela 34. O autovalor corresponde à medida de quanto a variância 

total das medidas realizadas pode ser explicada pelo fator, ou seja, avalia a contribuição 

daquele fator específico ao modelo construído pela Análise Fatorial. Na referida tabela, a 

segunda coluna representa os autovalores, a terceira, o percentual de variância explicada por 

cada fator, e, a quarta, o percentual acumulado de variância, que supera o percentual de 60%. 

 

Em muitos casos o Método dos Componentes Principais não possibilita uma boa interpretação 

dos componentes do fator, sendo que o procedimento utilizado, nestes casos, é uma rotação 
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dos eixos para facilitar a visualização das variáveis nos respectivos fatores. Neste trabalho o 

método de rotação utilizado foi o Varimax com a normalização de Kaiser (Varimax with 

Kaiser Normalization). 

 
Como resultado, foi possível a obtenção de seis fatores principais que explicam o 

comportamento da empresa exportadora. Observando-se os dados da tabela, verifica-se que a 

matriz com rotação (Rotated Component Matrix) coloca em evidência as variáveis que têm 

mais peso, ou influência, em cada fator, facilitando a sua análise. Não obstante a variância ter 

uma distribuição mais uniforme na matriz de rotação, os fatores rotacionados continuam a 

explicar a mesma parcela da variância total. A composição dos fatores é efetuada a partir das 

cargas das variáveis (Tabela 35). 

 
Tabela 35- Matriz rotacionada dos componentes 

 

Rotated Component Matrixa

,761 -,145 -,122 9,353E-02 5,134E-02 4,935E-02
,694 -,117 ,190 -,103 6,738E-02 9,998E-02
,662 ,149 3,714E-02 ,239 ,247 6,780E-02
,563 -4,86E-02 -2,15E-02 8,536E-02 ,261 -,170

-7,73E-02 ,774 -6,48E-02 4,748E-03 -1,90E-02 -7,70E-02
-4,88E-04 ,771 8,232E-02 2,065E-02 -5,75E-02 -1,39E-02

-,216 ,600 -1,63E-02 -9,50E-02 -5,59E-02 ,412
,193 7,906E-03 ,714 -,206 -5,91E-02 7,158E-02

-,149 ,296 ,691 -7,60E-03 6,902E-02 7,910E-02
-,164 -,392 ,646 ,192 ,183 ,120
,207 -,121 ,645 8,871E-02 -3,10E-02 -,429
,191 ,103 9,841E-02 ,772 8,960E-02 9,153E-02
,161 3,792E-02 -1,09E-02 ,731 -,143 -8,06E-02

-9,34E-02 -,184 -,136 ,682 8,669E-02 -5,13E-02
,212 -4,80E-02 2,823E-02 ,150 ,769 -9,07E-03

-,252 ,101 -7,01E-02 6,480E-02 -,607 3,666E-02
,488 -8,18E-02 9,154E-02 ,324 -,494 -,103
,119 -3,19E-02 6,792E-02 -4,28E-03 -1,65E-02 ,900

Q.39 - X6-Pessoal não Qualificado
Q.39 - X6-Falta de Capacidade Produção
Q.39 - X6-Desconhecimento de como exportar
Q.39 - X6-Dificuldades com Idiomas
Q.33 - X1-Comparação Tecnologia
Q.35 - X1-Comparação Inovação
Q.34 - X1-Comparação Qualidade
Q.37 - X4-Facilidade Matéria-Prima
Q.37 - X4-Facilidade Mão-de-Obra
Q.37 - X4-Instituições Apoio
Q.37 - X4- Acesso Inovação
Q.38 - X5-Oportunidades Crescimento
Q.38 - X5-Diversificação Produtos
Q.38 - X5-Rentabilidade Merc. Externo
Q.32 - X1-Comparação Custo
Q.31 - X1-Comparação Preço
Q.38 - X5-Produtos Mais competitivos
Q.39 - X6-Intensidade Concorrência

1 2 3 4 5 6
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 6 iterations.a. 

Foram então destacados 6 fatores, compostos pelas variáveis a seguir relacionadas. 

 

Fator 1 -  Barreiras à exportação 

• pessoal não qualificado 

• falta de capacidade de produção 

• desconhecimento de como exportar 
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• dificuldades com idiomas 

 

Todas essas variáveis estão relacionadas com as barreiras internas, percebidas pelos 

empresários, no processo de inserção no mercado internacional. Normalmente as empresas 

não exportadoras e as exportadoras eventuais apresentam mais dificuldades, ou estão menos 

preparadas para lidar com estas barreiras do que as exportadoras experientes. 

 

Fator 2 - Diferenciação do produto 

• comparação tecnologia; 

• comparação inovação; e 

• comparação qualidade. 

 

Essas variáveis se referem a aspectos relacionados com a capacidade da empresa em agregar 

valor aos seus produtos, em termos de inovação, tecnologia e qualidade. De maneira geral, as 

empresas para exportar têm que se adequar aos padrões internacionais de qualidade dos 

produtos, o que implica a utilização de melhores tecnologias e numa boa capacidade de 

inovação, especialmente no design de novos produtos, como forma de acompanhar as 

tendências da moda mundial. As empresas exportadoras parecem lidar melhor com estas 

questões do que as não exportadoras e exportadoras eventuais. 

 

Fator 3 -   Imagem do Arranjo Produtivo Local (APL) 

• facilidade de obter matéria-prima 

• facilidade de obter pessoal qualificado 

• presença de instituições de apoio 

• acesso à inovação 

 

O terceiro fator é composto por variáveis que medem a capacidade dos empresários 

perceberem e se beneficiarem do fato da empresa estar instalada em um cluster ou arranjo 

produtivo local (APL). As facilidades na obtenção de insumos produtivos e mão-de-obra 

especializada, assim como, a presença de instituições de apoio (agências governamentais, 

institutos de pesquisa, escolas técnicas e universidades), atraídas pela concentração de 

empresas, pode permitir um aumento da competitividade da indústria no mercado 

internacional.     
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Fator 4 -   Vantagens do mercado externo 

• oportunidade de crescimento 

• diversificação da produção 

• rentabilidade das exportações 

 

As variáveis que compõem o quarto fator estão relacionadas com as vantagens percebidas 

pelos empresários na atividade de venda no mercado internacional. As empresas têm que 

possuir uma visão realista das possibilidades que as exportações de seus produtos poderão 

proporcionar. As médias das respostas (ver análise de clusters) mostram que as empresas que 

não exportam apresentam uma expectativas mais otimistas em relação a estes fatores do que 

as empresas exportadoras, fato que pode gerar frustrações e, talvez, explicar o relativamente 

grande número de empresas que efetuaram apenas vendas ocasionais no mercado externo.  

 

Fator 5 -  Competitividade do produto 

• comparação custo de produção 

• comparação preço do produto 

• aumento da competitividade decorrente das exportações  

   

Este último fator agrupa duas variáveis em que tenta se medir a percepção do empresário de 

como estariam os seus custos de produção e os preços de sua principal linha de produtos, em 

relação aos seus concorrentes, com outra que procura identificar a sua expectativa de aumento 

da competitividade da empresa decorrente das exportações. As médias das respostas 

apresentadas mostram que as empresas exportadoras, talvez em razão de agregarem maior 

valor aos seus produtos, praticam preços mais elevados do que as não exportadoras. Ao 

mesmo tempo, talvez em razão dos ganhos de escala proporcionados pelo mercado 

internacional, as exportadoras percebem seus custos de produção como mais reduzidos do que 

as empresas que não exportam. Em relação ao aumento da competitividade da empresa, em 

decorrência das exportações, as empresas exportadoras são menos otimistas (talvez mais 

realistas) do que as que não exportam em relação a essa questão.  

 

Fator 6 -  Intensidade da concorrência no mercado externo 
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Finalmente, o sexto e último fator é composto apenas pela variável "intensidade da 

concorrência no mercado externo, com carga de 0,900. A média das suas respostas (dada 

pelos centróides dos clusters) dadas pelas empresas, independentemente de atuar no mercado 

externo ou não, foram bem semelhantes e as empresas consideram que a concorrência é mais 

acirrada no mercado externo do que no interno.  

 
 
6.4.3 Análise de Conglomerados 

 
Com a finalidade de identificar a existência de grupos homogêneos de empresas e uma 

eventual aglomeração das empresas da amostra em três grupos (não exportadoras, 

exportadoras eventuais e exportadoras experientes), foram efetuadas algumas análises de 

conglomerados ou agrupamentos (clusters). As respostas foram obtidas por meio de escalas 

intervalares. O método de agrupamento escolhido foi o K-Means e estatistica de Ward.  

 

Como se desejava comparar os grupos montados pela análise dos dados da amostra, na forma 

descrita anteriormente (em 3 grupos), estabeleceu-se inicialmente a análise de cluster com 3 

agrupamentos.  

 

Para interpretar os grupos, é preciso entender os valores que as empresas da amostra 

atribuíram a cada uma das variáveis usadas como base para aglomeração.  

 

O primeiro grupo (X1) de questões colocadas para as empresas da amostra objetivava avaliar 

os diferenciais competitivos dos produtos da empresa. Para isso solicitava a percepção do 

respondente a respeito do posicionamento da principal linha de produtos da sua indústria, em 

comparação com os seus principais concorrentes no mercado interno. A escala utilizada 

possuía 5 pontos e, quanto mais a resposta estiver próxima do número 5, mais competitiva 

seria a empresa com relação aos concorrentes.  

 

O segundo grupo (X4) de questões objetivava avaliar a percepção dos dirigentes da empresa 

em relação às vantagens da sua localização em um arranjo produtivo local. As respostas 

deveriam ser dadas em uma escala de Likert de 5 pontos, sendo o número 1 "discordo 

totalmente" e o número cinco "concordo totalmente", com as frases colocadas para análise. 

 

  



 179

O terceiro grupo (X5) está relacionado com as vantagens percebidas pelos dirigentes da 

atuação da empresa no mercado internacional. O quarto grupo (X6), também diz respeito à 

internacionalização da empresa, mas no sentido de analisar as barreiras percebidas pelos 

dirigentes no processo de inserção no mercado externo. As respostas destes dois grupos foram 

aferidas do mesmo modo que as do segundo grupo. 

 
Tabela 36 - Teste de significância de diferenças entre centros de agrupamentos 

ANOVA 
 Cluster Error F 
  Mean Square df Mean Square df   
Q.31 - X1-Comparação Preço 4,073 2 0,752 114 5,416
Q.32 - X1-Comparação Custo 7,924 2 0,976 114 8,117
Q.33 - X1-Comparação Tecnologia 13,437 2 1,212 114 11,084
Q.34 - X1-Comparação Qualidade 5,043 2 0,813 114 6,202
Q.35 - X1-Comparação Inovação 13,282 2 1,477 114 8,994
Q.37 - X4-Facilidade Matéria-Prima 0,891 2 0,677 114 1,317
Q.37 - X4-Facilidade Mão-de-Obra 3,888 2 1,065 114 3,651
Q.37 - X4-Instituições Apoio 6,084 2 1,523 114 3,994
Q.37 - X4- Acesso Inovação 7,672 2 1,484 114 5,171
Q.38 - X5-Rentabilidade Merc. Externo 4,268 2 1,176 114 3,629
Q.38 - X5-Oportunidades Crescimento 6,776 2 1,348 114 5,026
Q.38 - X5-Diversificação Produtos 7,589 2 1,745 114 4,348
Q.38 - X5-Produtos Mais competitivos 5,007 2 1,186 114 4,221
Q.39 - X6-Dificuldades com Idiomas 23,037 2 1,388 114 16,595
Q.39 - X6-Falta de Capacidade Produção 40,824 2 1,373 114 29,743
Q.39 - X6-Pessoal não Qualificado 47,782 2 1,207 114 39,577
Q.39 - X6-Desconhecimento como exportar 78,626 2 1,014 114 77,513
Q.39 - X6-Intensidade Concorrência 1,057 2 1,684 114 0,628

 

Para identificar as variáveis que mais discriminam entre os grupos, foi realizado um teste de 

significância de diferenças entre centros de agrupamentos, cujos resultados podem ser 

visualizados na Tabela 36.  

 

Como pode ser visto na referida tabela, as variáveis mais importantes na separação dos grupos 

estão relacionadas com o fator "barreiras à exportação", identificado na análise fatorial 

(Estatística F). Na ordem de importância, essas variáveis são as seguintes: "desconhecimento 

de como exportar"; "pessoal não qualificado para a exportação"; "falta de capacidade de 

produção"; e "dificuldades com idiomas".  
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Um segundo grupo de variáveis que se destaca na diferenciação entre os grupos é o que 

compõe o fator denominado "diferenciação do produto", obtido na análise fatorial: 

"comparação tecnologia"; "comparação inovação"; e "comparação qualidade". 

 

Por outro lado, as variáveis que se mostraram menos significativas na diferenciação entre os 

grupos foram: "intensidade da concorrência no mercado internacional"; e "facilidade de 

obtenção de matéria-prima no arranjo produtivo local".   

 

O número de casos agrupados em cada grupo, separados em função das variáveis analisadas, 

pode ser observado na Tabela 37.  

 
Tabela 37 - Número de casos em cada cluster 

 

Number of Cases in each Cluster

70,000
31,000
16,000

117,000
,000

1
2
3

Cluster

Valid
Missing

Para verificar quais as empresas foram agrupadas em cada cluster foi realizada uma tabulação 

cruzada (crosstabulation) confrontando as três categorias obtidas segundo o comportamento 

exportador e os três clusters identificados pela análise de agrupamentos. 

 

Embora não tenha se conseguido uma separação mais bem definida das empresas não 

exportadoras, exportadoras eventuais e exportadoras experientes, nos três clusters, algumas 

análises podem ser efetuadas a partir dos dados do gráfico.  

 

As empresas exportadoras experientes se agruparam de forma majoritária no cluster nº 1. Das 

46 empresas que possuem este comportamento exportador, 39 foram agrupadas neste cluster, 

o que representa 84,8% do seu total e 55,7% das empresas do cluster. As não exportadoras, 

embora tenham se dividido de forma semelhante entre os clusters 1 e 2, são a maioria no 

segundo cluster (80,6). E as empresas exportadoras eventuais, embora apresentem a maior 

parte das suas empresas no cluster nº 1, são a maioria no cluster nº 3 (37,5%). 
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Cluster 3

Exportadoras eventuais Não exportadoras Exportadoras experientes

 
Gráfico 26 - Agrupamento pelo comportamento exportador e clusters 

 

O Tabela 38, mostra o resultado final da análise de clusters, em relação às variáveis 

estratégicas explicitadas acima.  

 

A análise do Gráfico 26 permite inferir que as empresas que foram agrupadas no 

conglomerado 1 apresentam características semelhantes às das exportadoras experientes, que 

constituem 84,8% das empresas do grupo.  

 

Assim, os resultados da Tabela 38 permitem observar que as empresas que compõem aquele 

agrupamento apresentam a percepção de que produzem calçados com preços mais elevados, 

mas, ao mesmo tempo, custos mais reduzidos, talvez em razão da exportação permitir ganhos 

de escala, decorrentes dos grandes volumes exportados. Essa talvez seja uma das razões que 

levam essas empresas a exportar, já que apresentam uma visão menos otimista e talvez mais 

realista, das vantagens do mercado externo, do que as empresas dos outros dois clusters. 

Ainda em relação ao mercado externo, essas empresas não percebem como significativas as 

possíveis barreiras internas à internacionalização, como: as diferenças lingüísticas e culturais, 

a capacidade de fabricação para a exportação, a questão do pessoal qualificado ou a referente 

ao conhecimento do processo de colocação de seus produtos no mercado internacional.  Essas 

são as variáveis que aparecem como as que mais diferenciam os três grupos (Tabela 36). 

Embora a média das suas respostas (dada pelos centróides dos clusters) em relação à 

intensidade da concorrência no mercado externo seja bem próxima das dos outros dois grupos 

e essa variável não seja importante na diferenciação dos grupos, também percebem com 

menor intensidade essa barreira à exportação. Com relação à diferenciação do produto, obtida 

a partir da percepção da tecnologia empregada, da qualidade do produto e da capacidade de 

inovação da empresa, suas médias são melhores dos que as do grupo 3 (exportadoras 
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eventuais), porém piores do que as do grupo 2 (não exportadoras). Essa percepção talvez seja 

mais realista pelo fato de que, estando competindo no mercado internacional, tenham a 

possibilidade de comparar seus produtos com os concorrentes internacionais. As variáveis que 

compõem o fator denominado de "dinamismo do APL", ou seja, a facilidade de obter matéria-

prima e mão-de-obra qualificada, assim como a presença de instituições de apoio e o acesso à 

inovação no cluster, não se apresentam como importantes na diferenciação dos três grupos de 

empresa (Tabela 38). 
Tabela 38- Resultado final da análise de agrupamento 

Final Cluster Centers

3,24 2,65 2,88
2,80 3,65 3,25
3,49 3,97 2,38
4,13 4,23 3,31
3,59 4,26 2,69
4,27 4,42 4,63
4,03 4,45 3,63
3,16 2,74 3,81
3,23 3,39 4,31
2,56 2,29 3,19
3,24 3,71 4,19
3,11 3,23 4,19
3,69 3,84 4,56
1,83 3,06 3,19
1,91 3,58 3,69
1,99 3,10 4,56
1,50 3,71 4,13
3,61 3,77 4,00

Q.31 - X1-Comparação Preço
Q.32 - X1-Comparação Custo
Q.33 - X1-Comparação Tecnologia
Q.34 - X1-Comparação Qualidade
Q.35 - X1-Comparação Inovação
Q.37 - X4-Facilidade Matéria-Prima
Q.37 - X4-Facilidade Mão-de-Obra
Q.37 - X4-Instituições Apoio
Q.37 - X4- Acesso Inovação
Q.38 - X5-Rentabilidade Merc. Externo
Q.38 - X5-Oportunidades Crescimento
Q.38 - X5-Diversificação Produtos
Q.38 - X5-Produtos Mais competitivos
Q.39 - X6-Dificuldades com Idiomas
Q.39 - X6-Falta de Capacidade Produção
Q.39 - X6-Pessoal não Qualificado
Q.39 - X6-Desconhecimento de como exportar
Q.39 - X6-Intensidade Concorrência

1 2 3
Cluster

 

As empresas do cluster nº 2, que apresentam uma maioria de empresas não exportadoras 

(80,6%), tem por características a percepção de que seus produtos possuem preços mais 

baixos e que os seus custos de produção são mais elevados do que os praticados pelas 

empresas dos outros dois grupos. Em relação ao conjunto de variáveis que mais diferenciam 

os grupos, as barreiras à exportação, apresentam médias bem superiores às do grupo 1 

(exportadoras experientes), porém inferiores às do grupo 3 (exportadoras eventuais), em todos 

os quesitos, desde as barreiras lingüísticas e culturais até ao desconhecimento de como 

exportar. Embora tenham uma percepção pessimista da rentabilidade do mercado externo, 

percebem melhor que as empresas do grupo um, porém menos que as do grupo 3, as 
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possibilidades de crescimento, da diversificação e da criação de produtos mais competitivos 

que aquele mercado oferece. 

 

O cluster nº 3 apresenta uma divisão bem equilibrada entre empresas não exportadoras, 

exportadoras experientes e exportadoras eventuais, com um ligeiro predomínio dessas últimas 

(37,5%). São empresas que percebem os preços de seus produtos, como superiores ao do 

grupo 2 (não exportadoras), porém menores do que os do grupo 1 (exportadoras experientes). 

Os custos de produção dessas empresas, por seu turno, são maiores do que os do grupo 1 e 

menores do que os do grupo 2. As empresas deste grupo apresentaram as melhores médias nas 

variáveis que procuram medir o dinamismo do APL, exceto no quesito mão-de-obra. São 

também as empresas que apresentam percepções mais otimistas das vantagens da exportação, 

mas, em contrapartida, são as que apresentam as maiores médias em todas as variáveis 

relacionadas com as barreiras à exportação.    

 

Os fatores da análise fatorial e os clusters 

 

Com a finalidade de observar quais são os fatores que conseguem separar melhor os 

diferentes clusters, foram efetuados cruzamentos entre os diversos fatores obtidos na análise 

fatorial, dois a dois, e os clusters apurados na análise de agrupamentos. O Gráfico nº 27 

mostra que o melhor resultado foi o obtido com os fatores "barreiras à exportação" e 

"diferenciação do produto", que conseguem delinear bem os limites dos três clusters. 
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Gráfico 27 - Fatores e clusters 

 

O porte das empresas dos clusters 

 

Com relação ao porte, pode-se verificar pelo Gráfico 28, que a maior parte das empresas de 

grande porte (88,9%) e de médio porte (88,6%) se concentraram no grupo 1, assim como as 

pequenas empresas, porém estas em uma proporção bem inferior (42,4%). O grupo dois é 

composto, em sua grande maioria por pequenas empresas (93,5%), assim como o grupo 3 

(81,2%). 

 

Essa constatação de que o grupo 1, que congrega 84,8% das exportadoras experientes, é 

composto por 88,9% das empresas de grande porte, indicam a probabilidade de uma 

associação entre o porte da empresa e a sua permanência no mercado externo, ou seja, a 

atuação das empresas de grande e de médio porte no mercado externo tende a ser mais 

duradouro e consistente do que o das pequenas empresas, sendo coerente com a nossa 

hipótese de trabalho. 
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Gráfico 28 - Empresas dos clusters pelo porte 

 

A idade das empresas dos clusters 

 

A teoria da internacionalização de empresas, como foi visto, preconiza que as empresas 

iniciam tarde o seu processo de internacionalização. Assim uma das hipóteses da pesquisa foi 
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a de que existe uma correlação positiva entre a idade da empresa e o seu comportamento 

exportador, ou sua permanência no mercado internacional.  
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Gráfico 29 - Relação entre a idade das empresas e os clusters. 

 

O Gráfico 29 mostra que as empresas mais antigas encontram-se mais agrupadas no cluster nº 

1, o que poderia permitir se inferir pela confirmação daquela hipótese. Ocorre que o referido 

agrupamento também abriga a maior parte das empresas fundadas mais recentemente, fato 

que impede uma conclusão definitiva a respeito da suposta correlação entre aquela variável e 

o fato da empresa ser uma exportadora experiente, eventual ou não exportadora.  

 

6.4.4 Análise de regressão logística 

 

Optou-se pela utilização da análise de regressão logística, pois esta não é influenciada pela 

inexistência de normalidade de distribuição dos dados. Uma vez que a regressão logística é 

voltada à separação de dois grupos, sendo que nossa amostra compõe-se de três grupos (não 

exportadores, exportadores eventuais e exportadores experientes), foram feitas três regressões 

utilizando os fatores da análise fatorial e três utilizando todas as variáveis, avaliando-se 

sempre a capacidade discriminante dois grupos a dois.    

 

Não exportadoras e exportadoras eventuais x experientes (fatores) 
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Nesta primeira análise, com a utilização dos fatores obtidos na análise fatorial, foi comparado 

o grupo formado pelas empresas não exportadoras ao grupo às exportadoras eventuais, com 

outro grupo formado pelas exportadoras experientes. Esta análise visou identificar se é 

possível separar as empresas não exportadoras das exportadoras experientes a partir dos 

fatores e a partir de quais fatores. 

 

O Quadro 4 mostra as matrizes de classificação, que exibem as percentuais de acertos dos 

casos corretamente classificados neste modelo. Os percentuais de acertos na classificação, no 

caso das empresas exportadoras experientes, foi de 65,2% índice apenas razoável, mas, no 

caso das exportadoras eventuais e não exportadoras, foi de 84,1%  que pode ser considerado 

bom, assim como a proporção geral de sucesso, 76,5% (-2 log verossimilhança (- 2LL) 

113,526;  R2 de Cox e Snell 0,302;  R2 de Nagelkerke 0,408).

 

O mesmo quadro apresenta três variáveis (fatores) na equação final: o fator 1 - barreiras à 

exportação; o fator 2 - diferenciação do produto; e o fator 5 - competitividade do produto. 

Estes fatores são os que mais concorrem para a separação das empresas da amostra em dois 

grupos diferentes.  

 
 

Quadro 4 - Variáveis na equação e matriz de classificação 
 
                          Exportadoras Exp Não Exp e Event   Percent 
Correct 
                                   E      ó        N 
Observed                  ôòòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòòô 
   Exportadoras Exp   E   ó       30      ó       16      ó   65,22% 
                          ôòòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòòô 
   Não Exp e Event.   N   ó       11      ó       58      ó   84,06% 
                          ôòòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòòô 
                                                     Overall  76,52% 
 
---------------------- Variables in the Equation ----------------------- 
 
Variable           B      S.E.     Wald    df      Sig       R    Exp(B) 
 
FAC1_1        1,1701     ,3041  14,8043     1    ,0001   ,2876    3,2224 
FAC2_1        -,7504     ,2676   7,8628     1    ,0050  -,1946     ,4722 
FAC5_1        1,0836     ,3216  11,3504     1    ,0008   ,2458    2,9553 
Constant       ,6310     ,2437   6,7048     1    ,0096 
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Não exportadoras x exportadoras experientes (fatores) 

 

Esta segunda análise e que apresentou o melhor resultado, compara um grupo formado pelas 

empresas não exportadoras, com outro formado pelas exportadoras experientes, excluindo da 

análise as empresas exportadoras eventuais. 

 

O Quadro 5 mostra as matrizes de classificação, que exibem as percentuais de acertos dos 

casos corretamente classificados neste modelo. Os percentuais de acertos na classificação, no 

entanto,  no caso das empresas exportadoras experientes, subiram dos 65,2% da análise 

anterior para 78,3% nesta análise, enquanto que no caso das não exportadoras este percentual 

caiu de 84,1% para  79,5%, pode ser considerado bom, assim como a proporção geral de 

sucesso, que subiu de 76,5% para 78,9% (-2LL 80,229; R2 de Cox e Snell 0,390; R2 de 

Nagelkerke 0,520). 

 

O referido quadro apresenta na equação final as mesmas três variáveis da análise anterior, ou 

seja: o fator 1 - barreiras à exportação; o fator 2 - diferenciação do produto; e o fator 5 - 

competitividade do produto.  

 
Quadro 5 - Variáveis na equação e matriz de classificação 

 
                          Não ExportadorasExportadoras Exp   Percent 
Correct 
                                   N      ó        E 
Observed                  ôòòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòòô 
   Não Exportadoras   N   ó       35      ó        9      ó   79,55% 
                          ôòòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòòô 
   Exportadoras Exp   E   ó       10      ó       36      ó   78,26% 
                          ôòòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòòô 
                                                     Overall  78,89% 
 
---------------------- Variables in the Equation ----------------------- 
 
Variable           B      S.E.     Wald    df      Sig       R    Exp(B) 
 
FAC1_1       -1,2216     ,3464  12,4380     1    ,0004  -,2893     ,2948 
FAC2_1         ,8441     ,3180   7,0453     1    ,0079   ,2011    2,3258 
FAC5_1       -1,4974     ,4051  13,6644     1    ,0002  -,3058     ,2237 
Constant       ,0033     ,2790    ,0001     1    ,9907 
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Os resultados das duas análises de regressão logística apresentados, permitem verificar a 

eficiência dos fatores listados (barreiras à exportação, diferenciais do produto, e 

competitividade do produto) no ajuste do modelo, especialmente quando se trata de 

discriminar entre empresas exportadoras experientes das não exportadoras.  

 

Não exportadoras x exportadoras experientes (variáveis) 

 

Uma nova análise de regressão logística foi rodada com as exportadoras experientes e as não 

exportadoras, novamente sem as empresas exportadoras eventuais e utilizando as variáveis 

observadas no lugar dos fatores.  

 

O Quadro 6 mostra as matrizes de classificação, que exibem as percentuais de acertos dos 

casos corretamente classificados neste modelo que contou com quatro variáveis na equação 

final: comparação do preço dos produtos; oportunidade de diversificação proporcionada pelo 

mercado externo; diferenças lingüísticas e culturais; e desconhecimento geral de como 

exportar. Os percentuais de acertos na classificação,  no caso das empresas exportadoras 

experientes, permaneceram nos níveis dos da análise anterior 78,3%, enquanto que no caso 

das não exportadoras este percentual caiu de 79,5% para  78,3%, pode ser considerado bom, 

assim como a proporção geral de sucesso, que ficou em torno de 78,3% (-2LL 80,386; R2 de 

Cox e Snell 0,401; R2 de Nagelkerke 0,535). 
 

Quadro 6 - Variáveis na equação e matriz de classificação 

 

 
               Predicted 
                          Não ExportadorasExportadoras Exp   Percent 
Correct 
                                   N      ó        E 
Observed                  ôòòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòòô 
   Não Exportadoras   N   ó       36      ó       10      ó   78,26% 
                          ôòòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòòô 
   Exportadoras Exp   E   ó       10      ó       36      ó   78,26% 
                          ôòòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòòô 
                                                     Overall  78,26% 
 
---------------------- Variables in the Equation ----------------------- 
 
Variable           B      S.E.     Wald    df      Sig       R    Exp(B) 
 
CPREÇO        1,7774     ,5610  10,0376     1    ,0015   ,2510    5,9142 
ME_DIVER       ,6215     ,2322   7,1634     1    ,0074   ,2012    1,8618 
BME_IDIO      -,7477     ,2745   7,4201     1    ,0064  -,2061     ,4734 
BME_COMO      -,4473     ,2020   4,9035     1    ,0268  -,1509     ,6394 
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Constant     -4,6597    1,8948   6,0474     1    ,0139 
 

 

Os resultados da análise de regressão logística permitem verificar a eficiência das variáveis 

listadas (comparação do preço, oportunidade de diversificação, diferenças lingüísticas e 

culturais e desconhecimento de como exportar) no ajuste do modelo, especialmente quando se 

trata de discriminar entre empresas exportadoras experientes das não exportadoras. 

 

Não exportadoras e exportadoras eventuais x  experientes (variáveis) 

 

Uma nova análise de regressão logística foi rodada, semelhante à primeira, ou seja, incluindo 

as empresas não exportadoras e as exportadoras eventuais em um grupo e as exportadoras  

experientes em outro grupo e utilizando as variáveis observadas no lugar dos fatores. O 

resultado, novamente, foi menos eficiente do que quando a análise não contempla as 

exportadoras eventuais.  

 

O Quadro 7 mostra as matrizes de classificação, que exibem as percentuais de acertos dos 

casos corretamente classificados neste modelo que contou com quatro variáveis na equação 

final: comparação do preço dos produtos; facilidade de obtenção de matéria-prima no pólo 

produtivo; oportunidade de diversificação proporcionada pelo mercado externo; e falta de 

capacidade de produção. O percentual de acertos na classificação,  no caso das empresas 

exportadoras experientes, foi de 71,7%, enquanto que no caso das não exportadoras foi de 

78,9%, pode ser considerado bom, assim como a proporção geral de sucesso, que ficou em 

torno de 76,1% (-2LL 113,641; R2 de Cox e Snell 0,309; R2 de Nagelkerke 0,418). 
 

Quadro 7 - Variáveis na equação e matriz de classificação 

 

 
            Predicted 
                          Exportadoras Exp Não Exp e Event   Percent 
Correct 
                                   E      ó        N 
Observed                  ôòòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòòô 
   Exportadoras Exp   E   ó       33      ó       13      ó   71,74% 
                          ôòòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòòô 
   Não Exp. e Event.  N   ó       15      ó       56      ó   78,87% 
                          ôòòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòòô 
                                                     Overall  76,07% 
 
---------------------- Variables in the Equation ----------------------- 
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Variable           B      S.E.     Wald    df      Sig       R    Exp(B) 
 
CPREÇO       -1,2979     ,3631  12,7809     1    ,0004  -,2622     ,2731 
POLO_MP        ,6770     ,2908   5,4207     1    ,0199   ,1477    1,9679 
ME_DIVER      -,4374     ,1867   5,4892     1    ,0191  -,1492     ,6457 
BME_CPRO       ,5852     ,1892   9,5652     1    ,0020   ,2196    1,7953 
Constant      1,5873    1,8174    ,7628     1    ,3825 
 
 

 

Os resultados da análise de regressão logística permitem verificar a eficiência das variáveis 

listadas (comparação do preço, facilidade de obter matérias-primas, oportunidade de 

diversificação, falta de capacidade produtiva para exportar) no ajuste do modelo, bem como 

na diferenciação das empresas dos dois grupos. 

 

Resumindo, as análises de regressão logística efetuadas mostram que tanto os fatores que 

compõem o modelo, como as variáveis observadas, apresentam uma capacidade razoável de 

discriminação quando se trata de discriminar entre as empresas exportadoras experientes e as 

empresas não exportadoras. Essa capacidade discriminante no ajuste cai um pouco quando se 

incluem as exportadoras eventuais ao lado das empresas não exportadoras. 

 

As análises de regressão logística rodadas para verificar a eficiência do ajuste do modelo, em 

separar o grupo de empresas não exportadoras do grupo de empresas exportadoras eventuais, 

não apresentaram resultados adequados e, por isso deixam de ser apresentadas, uma vez que o 

objetivo maior do trabalho, que é o de discriminar as empresas exportadoras experientes, foi 

atingido pelas análises expostas.   

 

 

6.4.5 Modelagem de Equações Estruturais (SEM - Structural Equations Modeling) 

 

Por último, com o objetivo de obter uma confirmação do modelo teórico proposto, foi 

realizada uma análise fatorial confirmatória, também denominada de "modelagem de 

equações estruturais" (Structural Equation Modeling - SEM). Trata-se, como visto, de uma 

extensão de diversas técnicas multivariadas, que combina elementos de regressão múltipla 

com os de análise fatorial, permitindo não apenas avaliar relações de dependência inter-
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relacionadas bastante complexas, como também incorporar os efeitos de erros de mensuração 

sobre os coeficientes estruturais ao mesmo tempo (HAIR et al, 2005).  

 

O modelo proposto neste trabalho é uma análise fatorial confirmatória, que é uma técnica 

multivariada utilizada para testar (confirmar) uma relação pré-especificada. Neste trabalho é 

utilizada com a finalidade de identificar os determinantes do comportamento exportador das 

indústrias calçadistas francanas. Este comportamento está representado no modelo  pela 

variável i27-G3, que são os três grupos de empresas separados a partir do desempenho na 

exportação (não exportadoras, exportadoras eventuais e exportadoras experientes).  

 

As variáveis exógenas do modelo, indicadas por ovais na Figura 6, são as seguintes: X1 - 

Diferenciação do produto; X7 - Competitividade do produto; X4 - Imagem do Arranjo 

Produtivo Local; X5 - Vantagens do mercado externo; e X6 - Barreiras à exportação. Estes 

construtos são exatamente os fatores obtidos na análise fatorial. Por último, uma variável 

endógena, Intensidade da concorrência no mercado externo, que foi separada como um fator 

independente na análise fatorial. As variáveis observadas, indicada nas figuras por retângulos, 

são indicadores reflexivos dos diversos construtos. As variáveis de erros receberam os 

mesmos números das variáveis observadas a que estão associadas. 
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Figura 6 - Modelo de equações estruturais inicial 

 

Na figura 7, os coeficientes sobre as retas são as cargas fatoriais padronizadas e os valores 

sobre as variáveis, tanto as latentes como as observadas, são os percentuais de variância 

explicada pelos seus preditores. 

 

Como existem 44 parâmetros estimados no modelo inicial, o tamanho da amostra utilizada, 

117 casos, fica abaixo da recomendação mínima de 5 casos por parâmetro estimado. O 

roblema está relacionado a evitar o ajuste excessivo do modelo aos dados empíricos (Souza, 

ativa é a utilização de um modelo reduzido, com menor 

úmero de variáveis ou com o agrupamento de algumas delas. Num primeiro momento optou-

o conjunto completo de variáveis. Com as 

especificações do modelo, na busca de um melhor ajuste, algumas variáveis tiveram que ser 

xcluídas e o tamanho da amostra ficou um pouco mais próximo do recomendado.  

 

p

2004; Hair et al, 2005). Uma altern

n

se, em razão da maior riqueza de informação dada pelo modelo original, por tentar calcular o 

comportamento exportador com base n

re

e
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Figura 7 - Modelo inicial padronizado 

   

stimativas transgressoras 

egundo Hair (2005), estimativas transgressoras são valores que excedem seus limites 

ser interpretado e a qualidade do ajuste avaliada. As ações corretivas sugeridas vão desde a 

Testes e ajustes do modelo inicial  
 

Para os testes e ajustes do modelo inicial foram seguidas as etapas apresentadas por Hair 

(2005, p. 494): verificação da existência de estimativas transgressoras e reespecificação do 

modelo; ajuste geral do modelo revisado; ajuste do modelo de mensuração; e interpretação e 

modificação do modelo, se necessário. 

 

E

 

S

teóricos, sendo que os casos mais comuns são os erros padrão muito grandes e as variâncias 

negativas de erro (denominados casos Heywood), já que o valor mínimo deve ser zero, 

indicando a inexistência de erro de mensuração. Essas estimativas podem ser causadas por 

erros de especificação do modelo, pela presença de casos extremos multivariados, amostras 

pequenas (Souza, 2004), ou outros fatores e devem ser corrigidas antes que o modelo possa 

  



 194

fixação de valores positivos próximos de zero (0,005, por exemplo), até a eliminação das 

variáveis problemáticas, desde que haja suporte teórico para isso (Souza, 2004; Hair, 2005). 

 

Reespecificação do modelo inicial 

 

A reespecificação do modelo de equações estruturais inicial se faz necessária para a correção 

das estimativas transgressoras encontradas. 
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Figura 8 - Solução padronizada (modelo intermediário) 

    

 

o modelo inicial foi detectada uma variância negativa (-0,388) do erro associado à variável 

"i8-Preço" (comparação preço), que é uma estimativa transgressora (caso Heywood). O 

ercentual de variância dessa mesma variável está acima do valor 1, o que constitui uma outra 

N

p
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estimativa transgressora. Optou-se por manter a variável e fixar em um pequeno valor (0,005) 

o erro de mensuração, procedimento que, embora possa ser sujeito a críticas, segundo os 

autores funciona de maneira bastante adequada em situações práticas (SOUZA, 2004; HAIR, 

2005). Além disso, como na análise fatorial confirmatória assume-se que todas as variáveis 

latentes (os fatores) estão correlacionados, foram estabelecidas correlações entre todos os 

construtos. Essas ações resultaram na correção da estimativa transgressora e a solução 

padronizada do modelo reespecificado pode ser visualizado na figura 8. 

 

juste geral do modelo revisado 
 

Na análise fatorial confirmatória o ajuste geral do modelo busca mostrar o grau em que os 

indicadores especificados representam os construtos teorizados.  

 

Diversas medidas de ajuste estão disponíveis, mas, para os propósitos da análise fatorial 

onfirmatória, vamos utilizar três medidas apresentadas pelo Hair (2005), também utilizadas 

no trabalho de Souza (2004): medidas de ajuste absoluto, que determinam o grau em que o 

odelo prevê as covariâncias observadas; medidas de ajuste incremental, que comparam o 

modelo proposto com algum modelo (chamado de modelo nulo) tomado como base; e as 

medidas de ajuste parcimonioso, que procuram considerar o número de parâmetros utilizados 

para a obtenção do nível de ajuste (SOUZA, 2004; HAIR, 2005). 

Medidas de ajuste absoluto 

 

A primeira medida de ajuste absoluto é a estatística qui-quadrado da razão de verossimilhança 

(HAIR, 2005) que é considerada a "única medida que prevê um teste estatístico para sua 

significância, podendo-se utilizá-la para aceitar ou rejeitar modelos com base em algum nível 

pré-estabelecido" (SOUZA, 2004, p. 137). O que se busca com este modelo, ao contrário dos 

métodos tradicionais, são valores baixos do qui-quadrado (X2) que se reflitam em níveis de 

significância superiores 0,05 (no mínimo), mostrando que as diferenças entre as matrizes 

prevista e real são não significantes. 

 

s resultados do modelo intermediário mostram que, para um grau de liberdade (df) de 139 o 

resultados foi um X2 de 226,229 (p = 0,000), que apresenta nível de significância inferior ao 

 

A

c

m

 

O
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mínimo de 0,05 exigido, mostrando que existem diferenças significantes entre as matrizes 

prevista e real e a necessidade de ajustes no modelo.   

 

O problema de utilizar o qui-qu  é ferenças de tamanho amostral: 

quan en  (exc  , nta  te a para 

indicar diferenças significantes para modelos ivalentes; do a amostra se aproxima de 

100  a m ajuste aceitá l mesmo quando nenhuma das relações do 

modelo se mostrarem estatisticamente significantes (HAIR, 2005). Uma alternativa é a 

 a GFI é obtida pela 

comparação dos resíduos quadrados de dados de previsão com os dados reais, representa o 

de classificada por Hair (2005, p.526), de "periférica", pois se 

recomenda um limite mínimo de 0,90. 

 

edidas de ajuste incremental 

 um valor de 0,535 e o índice TLI 

adrado  sua sensibilidade a di

do o tamanho da amostra aum ta ede a 200) aprese  uma n idênc  maior 

 equ  quan

 ou menos, tende ostrar ve

utilização do qui-quadrado normado (normed chi-square), que procura compensar o tamanho 

da amostra dividindo o valor do qui-quadrado pelo número de graus de liberdade (X2/df). Os 

autores indicam como limite para a definição de ajuste o valor de 2,0 ou, no caso de amostras 

maiores, valores mais "liberais" entre 3,0 a 5,0 (SOUZA, 2004). Por considerar os graus de 

liberdade, o qui-quadrado normado pode ser utilizado também como medida de parcimônia 

do modelo. No caso em tela, o valor do qui-quadrado normado é de 1,627 (226,229/139), 

valor que se encontra abaixo do limite máximo recomendado de 2,0. 

 

Outra medida utilizada é o índice de qualidade do ajuste (GFI - goodness-of-index), medida 

não estatística que varia de 0 a 1, com os valores mais elevados indicando um melhor ajuste 

do modelo (HAIR, 2005, SOUZA, 2004). Segundo os autores,

grau geral de ajuste, mas não é ajustada para os graus de liberdade. O valor da GFI obtido no 

modelo intermediário foi de 0,846, valor que, embora dentro dos parâmetros estabelecidos, 

tem a sua aceitabilida

 

M

 

De acordo com Hair (2005), as duas medidas de ajuste incremental mais utilizadas são o 

índice de ajuste normado (NFI - normed fit index) e o índice de Tucker Lewis (TLI). São 

medidas que variam de 0 a 1, com os valores mais elevados indicando melhor ajuste do 

modelo. O limite mínimo recomendado (mas não absoluto) é de 0,9 (SOUZA, 2004; HAIR, 

2005). Os resultados mostram que o índice NFI apresentou
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mostrou um valor de 0,660, valores abaixo do limite recomendado, indicando que o modelo 

 (2005) é o qui-quadrado 

normado, cujo valor, apresentado no item sobre as medidas de ajuste absoluto, se mostrou 

abaixo do limite m  r tado de qualidade 

(AGFI), cujo valor mínimo su bem 

abaixo do limite recomendado, reforça a necessidade de ajustes no modelo intermediário. 

 

Reespecificação geral do modelo intermediário 
 

Buscando um melhor ajuste do m ed rio, vár s med oram plementadas, 

inc cas e e não enco m indicação de 

ser ntes na disc ina o dos s, n  anális  esta sticas das

 

Pri  a variável om raçã preço  tinha res tado ma variância de erro 

negativa (estimativa transgressora), foi realocada para sua posição no modelo originalmente 

proposto, integrando o construto "diferenciação do pro  A m nutenção dessa variável era 

imp foi um  da que  m a ient na scri inação entre os 

grupos de empresas, na análise de regressão logística. As variáveis "custo de produção", 

"pr petitivos" e "intensidade da concorrência", em a das análises 

statísticas realizadas se mostraram eficientes na ação de discriminar os grupos, foram 

retiradas do modelo para melhorar o ajuste, assim como a variável "como exportar", que 

somente se mostrou eficiente ao discriminar dois grupos (não exportadoras e experientes) e 

não três como proposto no modelo. 

 

Os resultados obtidos com a reespecificação do modelo intermediário, após as medidas de 

adequação relatadas acima, podem ser observados na Tabela 39. 

Resultados X2 P df X2/df GFI NFI TLI AGFI 

intermediário precisa de ajustes. 

 

Medidas de ajuste parcimonioso 

 

Uma das medidas de ajuste parcimonioso apresentadas por Hair

áximo ecomendado. A outra medida é o índice ajus

recomendado é de 0,90. O re ltado do AGFI foi de 0,619, 

odelo interm iá ia idas f  im

lusive com a supressão de variáveis problemáti qu ntrava

em importa rim çã  grupo as es tí efetua .  

meiramente "c pa o ", que ap en  u

duto". a

ortante porque a s se ostrou m is efic e di m

odutos mais com  nenhum

e

 

Tabela 39 - Resultados dos ajustes 

Valores recomendados < possível > possível   <=2,0 >= 0,90 >= 0,90 >= 0,90 >= 0,90
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Modelo intermediário 226,229 0,000 139 1,628 0,846 0,535 0,660 0,789
Modelo modificado 100,454 0,070 81 1,240 0,901 0,676 0,877 0,853
Modelo nulo 309,79 0,000 105 2,950 0,704 0,000 0,000 0,662

 

Como se verifica, o valor do qui-quadrado se reduziu significativamente e o p-valor se 

presenta agora acima do limite mínimo de 0,05 recomendado para o modelo, assim como o 

qui-quadrado normad e  de 2,0 preconizado 

pelos autores. A últim soluto, o GFI tam a do 

limite mínim  de Pode se verificar ainda que os resultados do modelo 

final são sup os de eficiência do ajuste, aos do modelo nulo. As duas medidas 

de ajuste in  subiram com os aju ndo que , e  abaixo do 

limite recom ado (0,90), se en entro dos p tros estabelecidos (de 0 a 1) e o TLI 

pode ser considerado adequado por proximidade. Por último d didas de ajuste de 

parcimônia, i-quadrado nor o visto, s ntra abai lim comendado 

e o AGFI ta  pode ser considerado adequado por proximidade.

 

Resumindo, as várias medidas de qualidade de ajuste geral relatadas nos fornecem apoio 

suficiente p considerar os obtidos  uma representação aceitável dos 

construtos teorizados.  

 

 

juste do modelo de mensuração 

) 

a das cargas excedem os valores críticos recomendados. Segundo 

a

o que s  encontra, também, abaixo do limite máximo

a medida de ajuste ab bém se apresenta acim

o recomendado  0,90. 

eriores, em term

cremental também ste, se o NFI mbora

end contra d arâme

as me

 o qu mado, com e enco xo do ite re

mbém   

ara resultados como

A
 

Após o modelo ter se mostrado adequado, o modelo de mensuração, ou seja, os "fatores" ou  

construtos devem ser avaliados separadamente quanto à sua adequação e confiabilidade. 

Confiabilidade, segundo Hair (2005), é o grau em que um conjunto de indicadores (variáveis) 

são consistentes na mensuração de um construto. A variância extraída é a variância explicada 

pelo construto para cada indicador (variável). A Tabela 40 mostra os valores da 

confiabilidade e da variância extraída de cada construto.    

 

Antes dessa providência é necessário se avaliar as cargas indicadoras quanto à sua 

significância estatística. Para isso é necessário verificar se os valores t ou C.R. (critical ratio

associados para cada um
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Hair (2005), para o nível de significância 0,05, o limite mínimo recomendado do C.R. é de 

1,96 e para o nível de significância de 0,10, este limite é de 2,576. 

 
Tabela 40 - Confiabilidade dos construtos e variância extraída 

Variáveis e Soma das cargas padronizadas Soma dos erros de mensuração 
Construtos X1 X4 X5 X6 i27-G3 X1 X4 X5 X6 i27-G3 
i8-Preço 0,25         1,00         
i10-Tecn 0,62         0,86         
i11-Quali 0,64         0,82         
i12-Inova 0,55         0,91         
i14-Mprima   0,44         0,81       
i16-Iapoio   0,60         0,64       
i17-Ainova   0,68         0,78       
i18-RentME     0,40         0,84     
i19-OpME     0,70         0,77     
i20-DivME     0,67         0,80     
i21-Pcomp     0,41         0,97     
i22-Bidioma       0,59         0,88   
i23-Bprod       0,60         0,87   
i24-BMO       0,60         0,87   
X1-Diferenciação         0,15           
X4-Imagem APL         0,10           
X5-Vantagens ME         0,31           
X6-Barreiras ME         0,47           
Totais 2,06 1,72 2,17 1,79 1,03 3,59 2,23 3,38 2,62 0,96
Confiabilidade 0,54 0,57 0,58 0,55 0,53      
Variância extraída 24% 31% 27% 29% 27%           

 

Segundo Hair (2005), para fins de cálculo da confiabilidade dos construtos, os sinais de uma 

 ser ignorados e os erros de mensuração dos indicadores podem ser calculados 

pela fórmula: 1 - (carga padronizada)2. Por seu turno, a confiabilidade do construto e a 

variância extraída são calculadas pelas fórmulas: 

 
Confiabilidade = (soma das cargas padronizadas)2 / (soma das cargas padronizadas)2 + soma dos erros 

Variância = soma cargas padronizadas ao quadrado / soma cargas padronizadas ao quadrado + soma dos erros 

 

Os valores obtidos de confiabilidade dos construtos estão abaixo do limite mínimo 

recomendado por Hair (2005), que é de 0,70. Da mesma forma, os valores das variâncias 

extraídas se situam bem abaixo do limite mínimo recomendado que é de 50%. Essa 

constatação recomenda a busca de novas alterações para melhorar o ajuste para o modelo 

 

 

carga podem

  



 200

Tabela 41 - Significância estatística das cargas indicadoras 

Construtos e erros 
Variável 
associada Estimativa Desvio-Padrão C.R. 

X1-Diferenciação i27-G3 0,536 0,210 2,549 
X4-Imagem APL i27-G3 0,735 0,269 2,444 
X5-Vantagens ME i27-G3 0,817 0,269 3,040 
X6-Barreiras ME i27-G3 0,732 0,269 2,718 
e8 i8-Preço 0,751 0,103 7,295 
e10 i10-Tecn 0,875 0,191 4,592 
e11 i11-Quali 0,514 0,123 4,178 
e12 i12-Inova 1,172 0,204 5,734 
e14 i14-MPrima 0,546 0,085 6,436 
e16 i16-IApoio 1,016 0,241 4,211 
e17 i17-AInova 0,842 0,268 3,139 
e18 i18-RentME 1,023 0,148 6,931 
e19 i19-OpME 0,739 0,181 4,080 
e20 i20-DivME 1,013 0,223 4,538 
e21 i21-PComp 1,033 0,151 6,822 
e22 i22-BIdioma 1,131 0,207 5,475 
e23 i23-BProd 1,303 0,244 5,334 
e24 i24-BMobra 1,282 0,235 5,457 
e27 i27-G3 0,452 0,075 6,033 

 

A Tabela 41 apresenta os valores do parâmetro C.R. (critical ratio) que é a divisão da 

estimativa pelo seu desvio-padrão e representa o valor estimado do aumento do qui-quadrado 

se aquela variância específica tiver seu valor fixado em zero. Como se pode verificar, todos os 

valores de C.R. superam o valor crítico para o nível de significância 0,05 (1,96) e apenas em 

dois deles se encontram abaixo, mas muito próximos, do valor crítico para o nível de 

significância 0,10 (2,576)., o que significa que todas as variáveis estão significantemente 

relacionadas com seus construtos especificados, verificando as relações postuladas entre os 

indicadores e os construtos.  

 

Por último, a solução padronizada do modelo modificado pode ser visualizada na Figura 9. 
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Figura 9 - Solução padronizada do modelo modificado 

egundo Hair et al (2005) as duas estratégias mais comuns para a utilização da modelagem de 

elo. No caso da estratégia de desenvolvimento de modelos, inicia-se o trabalho 

om um modelo inicial que vai sendo paulatinamente aprimorado por meio de diversas 

especificações, que têm por objetivo aliar os resultados 

mpíricos obtidos à teoria subjacente (SOUZA, 2004). Neste trabalho foi utilizada a estratégia 

 

Teste de modelos alternativos 
 

S

equações estruturais são os modelos competidores e o desenvolvimento de modelos. Ambos 

envolvem a comparação de resultados de modelos diferentes. A primeira estratégia consiste 

em extrair os modelos de um conjunto pré-determinado, com a finalidade de selecionar o 

melhor mod

c

modificações, aprimoramentos e re-

e

de desenvolvimento de modelos, que consistiu na construção de diversos modelos, em um 

processo de aprimoramento gradual, para se obter o ajuste adequado do modelo. Assim, 

desnecessário se faz o teste de modelos alternativos. 
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Não obstante, u a avaliar qual 

seria o seu grau de ajuste no caso de se tentar identificar o comportamento exportador entre 

apenas dois grupos: o primeiro composto pelas exportadoras experientes; e o segundo 

composto pelas não exportadoras e exportadoras eventuais. A justificativa é que, nas análises 

efetuadas ve tir nha muito tênue diferenciando as não exportadoras, 

empresas que não venderam n do externo nos últimos cinco anos, das exportadoras 

eventuais, in rias que expor  apenas um is anos no o período de tempo. 

Os resultados obtidos nas análises estatísticas anteriores mostram que as variáveis em exame 

eram mais eficientes em separar estes dois grupos do que em diferenciar os três grupos 

utilizados até agora na SEM. Não é aconselhável se realizar o teste apenas entre as 

exportadoras erientes e as adoras, um z que isso nuiria ainda mais o 

número de casos, que já se encontra abaixo do nível recomendado.  

 

 

e-especificação do modelo 

vo de verificar se o modelo é eficiente na identificação do 

omportamento exportador destes dois grupos. Além disso foram efetuadas outras 

moExp", que, embora não tivesse se mostrado 

gnificativa na discriminação dos três grupos, se mostrou, em uma análise de regressão, 

importante na separação dos dois grupos de empresas que compõem a variável i29-G2. 

 

 

Medidas de ajuste geral do modelo final 
 

Os resultados obtidos com a reespecificação do modelo intermediário, após as medidas de 

adequação relatadas acima, podem ser observados na tabela 42. 

entende -se interessante realizar uma modificação no modelo, par

rificou-se exis uma li

o merca

dúst taram em ou do  mesm

 exp não export a ve  dimi

R
 

Como o objetivo sempre foi o de discriminar as empresas exportadoras, é justificável a 

realização de uma modificação no modelo, substituindo a variável "i27-G3" (experientes x 

eventuais x não exportadoras) pela variável "i29-G2" (experientes x eventuais + não 

exportadoras), com o objeti

c

modificações: foram excluídas as variáveis "i12-Inova"; i18-RentME; e 124-BMobra. A 

justificativa é a mesma da exclusão das variáveis anteriores, ou seja, são variáveis que, nas 

análises efetuadas não se mostraram relevantes para discriminar os grupos. Em contrapartida, 

retornou para o modelo a variável "Co

si
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Tabela 42 - Resultados dos ajustes 

Resultados X2 P df X2/df GFI NFI TLI AGFI 
Valores 
recomendados p

>
possível   =2,0 >= 0,90 >= 0,90 >= 0,90 

< 
ossível 

 
< >= 0,90

Modelo intermediário 139 1,628 6 0,535 0,660 0,789226,229 0,000 0,84
Modelo Modificado 100,454 0,070 81 0,676 0,877 0,8531,240 0,901
Modelo Final 67,741 0,058 51 0,921 0,8581,328 0,743 0,862 
Modelo Nulo 3,216 ,000 78    26  0 3,375  

 

Com ica, o val  do ui-qu d  se duziu igni cativ  e p-valor se 

apres ouco acim ite  de 0,05 recomendado para o modelo. A outra 

medida de ajuste absoluto, o GFI também  elevou, ican  ac a d te mínimo 

recom 0,90. P de s ver icar a que o resu ado do m  final são 

supe  de e ciên a do just aos do e  nu .  

 

A pr e aju  inc mental, o NFI,  também ubiu om s aju e e o obstante 

perm baixo d ec n  (0  a r  dos pa etros 

estabelecidos (0 a 1). O TLI, em t s uzi ouc , ain  po  ser nsiderado 

dequado por proximidade.  

esumindo, as várias medidas de qualidade promoveram uma melhora no ajuste geral do 

odelo e nos fornecem apoio suficiente para considerar os resultados obtidos como uma 

Tabela 43 - Significância estatística das cargas indicadoras - modelo final 

o se verif or q adra o re  s fi amente o 

enta um p a do lim mínimo

 se  f do im o limi

endado de o e if aind  s lt s odelo

riores, em termos fi ci  a e, mod lo lo

imeira medida d ste re  s  c  o st nã

aneça ainda a o limite r ome dado ,90), se encontr  dent o  râm

bora enha e red do um p o da de  co

a

 

Por último das medidas de ajuste de parcimônia, o valor do qui-quadrado normado está 

adequado, pois se encontra abaixo do limite máximo de 2,0 preconizado pelos autores. O 

valor do AGFI também  subiu, podendo ser considerado adequado por proximidade.  

 

R

m

representação aceitável dos construtos teorizados, em padrões superiores aos dos modelos 

anteriores. 

 

Ajuste do modelo de mensuração 
 

Agora que o ajuste geral foi aceito, cada um dos construtos pode ser avaliado separadamente, 

examinando-se as cargas indicadoras quanto à sua significância estatística. A Tabela 43 

apresenta os valores do parâmetro C.R. (critical ratio). 
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Construtos e err
Variável 

os associada Estimativa Desvio-Padrão C.R, 
X1-Diferenciação I29-G2 0,062 0,076 0,816 
X4-Imagem APL I29-G2 0,816 0,35 2,331 
X5-Vantagens ME I29-G2 0,434 0,37 1,174 
X6-Barreiras ME I29-G2 0,678 0,275 2,465 
e8 05 0,085 I8-Preço 0,06 0,7
e10 I10-Tecn 1,349 0,185 7,299 
e11 i11-Quali 0,839 0,118 7,126 
e14 i14-MPrima 0,543 0,091 5,988 
e16 i16-IApoio 1,096 0,223 4,918 
e17 i17-AInova 0,76 0,316 2,409 
e19 i19-OpME 1,049 0,23 4,558 
e20 i20-DivME 1,396 0,38 3,677 
e21 i21-PComp 0,993 0,177 5,602 
e22 i22-BIdioma 1,262 0,271 4,652 
e23 i23-BProd 1,358 0,26 5,216 
e25 i25-ComoExp 1,402 0,319 4,398 
e29 i29-G2 0,115 0,058 1,987 

 

Como se pode verificar, quase todos os valores de C.R. superam o valor crítico para o nível 

de significância 0,05 (1,96) e boa parte deles superam também o valor crítico para o nível de 

significância 0,10 (2,576)., o que significa que as variáveis estão significantemente 

relacionadas com seus construtos especificados, verificando as relações postuladas entre os 

indicadores e os construtos.  

 

Após a análise de significância estatística, o modelo foi avaliado em relação à sua adequação 

e confiabilidade a variância extraída. A Tabela 44 mostra os valores da confiabilidade e da 

variância extraída de cada construto, apurados após os ajustes e a re-especificação do modelo, 

para elaboração do modelo final da SEM. 

 

Como se verifica, embora os valores de confiabilidade da maioria dos construtos ainda 

estejam abaixo do limite mínimo recomendado por Hair (2005), que é de 0,70, houve uma 

melhora significativa. Importante ressaltar que, em relação ao comportamento exportador 

(i29-G2), a confiabilidade do modelo superou o limite mínimo, permitindo inferir que o 

modelo apurado proporciona um ajuste mais adequado para a separação dos dois grupos ora 

estudados, do que os três da variável anterior (i27-G3). 

 
Tabela 44 - Confiabilidade dos construtos e variância extraída 
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Variáveis e Soma das cargas padronizadas Soma dos erros de mensuração 
Construtos X1 X4 X5 X6 i29-G2 X1 X4 X5 X6 i29-G2 
i8-Preço 0,96         0,15         
i10-Tecn 0,21         1,00         
i11-Quali 0,21         1,00         
i14-Mprima   0,44         0,96       
i16-Iapoio   0,56         0,88       
i17-Ainova   0,72         0,73       
i19-OpME     0,52         0,93     
i20-DivME     0,49         0,94     
i21-Pcomp     0,45         0,96     
i22-Bidioma       0,59         0,92   
i23-Bprod       0,60         0,89   
i25-ComoExp       0,63         0,84   
X1-Diferenciação         0,11           
X4-Imagem APL         0,07           
X5-Vantagens ME         0,64           
X6-Barreiras ME         0,82           
Totais 1,38 1,72 1,45 1,83 1,64 2,15 2,57 2,83 2,65 0,73
Confiabilidade 0,47 0,53 0,43 0,56 0,79      
Variância extraída 32% 28% 20% 30% 60%           

 

Da mesma forma, não obstante boa parte dos valores das variâncias extraídas, se situem ainda 

abaixo do limite mínimo recomendado que é de 50%, também neste caso houve uma sensível 

melhora no ajuste do modelo. De modo especial, em relação à variância extraída do 

comportamento exportador (i29-G2), que é o que realmente interessa demonstrar, os números 

mostram que 60% da sua variância é explicada pelo modelo apurado. 

 

Interpretação do modelo 
 

Segundo Hair et al (2005), o modelo de mensuração fornece ao pesquisador um modo de dar 

significado aos construtos. Ressaltam, no entanto, que as cargas fatoriais padronizadas podem 

ser utilizadas para determinar a importância relativa das associações entre os construtos, mas 

são específicas para a amostra e tem menor poder de generalização (SOUZA, 2004). Na 

modelagem de equações estruturais os coeficientes padronizados têm todos igual variância e 

um valor máximo de 1,0. Deste modo, os coeficientes próximos de zero apresentam pouco 

efeito, sendo que a elevação do seu valor corresponde a um aumento da sua importância nas 

relações causais (SOUZA, 2004; HAIR et al, 2005).  
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A  solução padronizada do modelo final desta análise fatorial confirmatória pode ser 

isualizada na Figura 10.  v
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Figura 10 - Solução padronizada do modelo final 

 

 

Resumindo, pode-se dizer que o modelo proposto se mostrou moderadamente adequado e os 

diversos fatores se mostraram significativos. O construto que mais reflete o comportamento 

das empresas da amostra na exportação é o "X6-Barreiras ME", com uma carga fato

0

para ingressar e permanecer no mercado internacional. Não por coincidência, este foi também 

o primeiro fator apurado na análise fatorial e o primeiro fator discriminante na análise de 

regressão logística. As três variáveis que refletem este construto apresentam cargas fatoriais 

semelhantes, com pequena superioridade para o "desconhecimento de como exportar". Em 

seguida aparece o construto "X5-Vantagens ME" (-0,64),que mostra as percepções dos 
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dirigentes em relação aos benefícios do ingresso no mercado internacional. O construto "X1-

Diferenciação" (do produto) aparece em seguida, puxado pela elevada carga fatorial da 

variável "i8-Preço", que também se mostrou, na análise de regressão logística, como a mais 

 que a internacionalização pode trazer para as empresas, do 

onto de vista das oportunidades de crescimento e de diversificação dos produtos fabricados 

dutos, que se reflete em menores preços de venda do que os 

prat d s. A baixa carga fatorial refletida pelo construto 

"Im que a percepção dos dirigentes das empresas não exportadoras, das 

expo  relação à vantagens da localização 

no arranjo produtivo local, são pouco diferenciadas.      

importante na discriminação dos grupos de empresas exportadoras e não exportadoras. Por 

último aparece o construto "X4-Imagem do APL", que procura verificar a percepção dos 

dirigentes em relação às vantagens da localização em um pólo calçadista. Na realidade, os 

resultados da SEM confirmam os obtidos na análise fatorial e na análise de regressão logística 

e permitem concluir pela eficiência no ajuste do modelo proposto.   

 

O que se depreende deste modelo, aliado aos resultados das outras análises estatísticas, é que 

as empresas que não exportam apresentam problemas internos relacionados à percepção da 

falta de capacidade de produção para atender ao mercado externo, diferenças lingüísticas e 

culturais e o desconhecimento geral de como exportar. Tudo isso aliado a uma visão até certo 

ponto distorcida dos benefícios

p

que o mercado externo oferece e da rentabilidade a ser obtida nas exportações. A percepção 

dos dirigentes é a de que falta a estas empresas, também, uma melhor qualidade e tecnologia 

na fabricação de seus pro

ica os pelas empresas exportadora

agem do APL", mostra 

rtadoras eventuais e das exportadoras experientes, em
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Este estudo, de caráter exploratório, teve por objetivo investigar a internacionalização das 

indústrias de calçados da cidade de Franca, Estado de São Paulo, buscando identificar as 

rincipais formas utilizadas para a inserção no mercado externo e as características 

o de inserção no mercado 

ternacional. A segunda buscava determinar quais as características presentes nas empresas 

e Uppsala” (U-

odel) e pelos estudiosos do comportamento exportador da empresa. Além dessas linhas 

mico foi composto por uma breve síntese das teorias sobre o 

omércio internacional desde a Escola Clássica, de Smith, até o "diamante" de Porter. 

p

determinantes do comportamento exportador. Neste capítulo são apresentadas as principais 

descobertas e contribuições que as investigações produziram, assim como os seus resultados 

práticos e acadêmicos. Além disso são expostas as limitações do trabalho realizado e algumas 

recomendações para futuras pesquisas.  

 

No sentido de delinear o trabalho para o atingimento dos objetivos propostos foram 

formuladas duas questões de pesquisa. A primeira buscava identificar em que medida os 

modelos de internacionalização existentes na literatura eram capazes de explicar o 

comportamento da indústria calçadista francana em seu process

in

exportadoras de calçados que as diferenciavam daquelas que não exportam, ou que já 

exportaram e deixaram de fazê-lo. 

 

A formulação das questões de pesquisa, bem como das hipóteses de trabalho, foram baseadas 

em uma revisão da literatura sobre o tema, em especial as teorias comportamentais sobre a 

internacionalização das empresas, representados pelos teóricos da Escola d

M

teóricas principais, foram revisados outros desenvolvimentos teóricos, como o modelo de 

inovação (I-Model), as teorias sobre as networks e as teorias dos custos de transação e 

internalização, que englobam ainda o paradigma eclético da produção internacional. Um 

arcabouço teórico macroeconô

c

 

Para poder realizar a pesquisa foi necessário construir um cadastro atualizado das indústrias 

calçadistas da cidade de Franca, em razão da inexistência de dados atualizados e confiáveis 

sobre o setor.  O Cadastro da Indústria de Calçados de Franca, elaborado para a investigação, 

representa um importante resultado prático deste estudo, pois vem atender a uma necessidade 

de longa data do setor, que é a de saber, de forma mais precisa, a composição e a segmentação 
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das empresas que o compõe. O referido cadastro foi adotado como oficial pelo Sindicato da 

Indústria de Calçados de Franca e tem sido referência para os estudos sobre o setor calçadista. 

 

Para atender aos objetivos da pesquisa, foram enviados questionários a todas as empresas de 

pequeno, médio e grande porte, um universo composto por duzentos e oito indústrias. Desse 

total, cento e quarenta e seis empresas responderam à pesquisa e foram aproveitados cento e 

dezessete questionários. A pesquisa foi respondida, em grande parte, por diretores e pelos 

principais executivos das empresas, que expressaram suas percepções em relação aos diversos 

aspectos do processo de internacionalização de suas indústrias. Os dados coletados foram 

objeto das seguintes análises estatísticas: análise exploratória, análise fatorial, análise de 

clusters, análise de regressão logística e modelagem de equações estruturais. Os resultados 

ram analisados e confrontados com as proposição existentes na literatura e discutidas ao 

de recursos. 

fo

longo do trabalho, permitindo a confirmação de algumas e a formulação de outras a serem 

testadas em futuras pesquisas.  

 

Com relação à primeira questão de pesquisa, os resultados apurados mostram que, pela ordem 

de prioridade, as formas mais freqüentes de inserção no mercado externo, adotadas pelas 

indústrias calçadistas são: 

• exportação através de terceiros; 

• exportação direta; 

• subsidiárias de comercialização próprias; e 

• instalação de unidades de produção próprias. 

 

Essa seqüência na ordem de ingresso no mercado internacional, colocada pela maioria das 

empresas da amostra, está de acordo com as pesquisas internacionais relatadas, em especial 

com o modelo desenvolvido pela Escola Nórdica,  pois começam com a alternativa da 

exportação, que representa um baixo risco e a ausência de comprometimento de recursos no 

investimento em ativos no exterior. Depois de "testar" a aceitabilidade dos seus produtos ou 

serviços nos mercados escolhidos e acumular experiência nesses mercados, as empresas 

passam para etapas de maior risco e comprometimento 

 

Embora algumas empresas tenham indicado a exportação direta como a primeira etapa no seu 

processo de interncionalização, a maioria das empresas exportadoras iniciou suas atividades 
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no exterior a partir da segunda das etapas que ela preconiza, ou seja, a venda por intermédio 

de agentes de exportação. Essa forma de colocação dos produtos no mercado internacional 

continua a ser utilizada até hoje por grande parte das empresas exportadoras, mesmo por 

quelas que já possuem grande experiência na exportação.  

 de extrema fragilidade às crises cambiais.  

ssim, a primeira premissa contida na teoria da internacionalização, de que as empresas 

ra de forma muito lenta, na 

dústria calçadista francana. 

 

portante destacar que o contato com os empresários durante a aplicação dos questionários 

a

 

Ao efetuar suas exportações por intermédios dos agentes, as empresas se sujeitam a: fabricar 

os modelos determinados por eles; comercializar o produto com as marcas de grandes redes 

distribuidoras internacionais; e aceitar os preços propostos, com reduzida margem de 

negociação. Esse modo de comercialização aparentemente tem dificultado as empresas 

francanas de adquirir o necessário conhecimento dos mercados externos, que lhes permita 

avançar para as etapas posteriores no processo de internacionalização (instalação de 

subsidiárias comerciais e unidades produtivas no exterior). Além disso deixando de 

desenvolver suas marcas e canais próprios de distribuição no exterior, essa empresas se 

colocam numa posição

 

De qualquer modo a seqüência de etapas proposta pela Escola de Upsala e seus seguidores é 

seguida pela indústria calçadista francana: exportação direta ou por intermédio de agentes; 

implantação de subsidiárias no exterior; e implantação de unidades produtivas no exterior. 

Lembrando que apenas onze empresa responderam possuir subsidiárias comerciais no exterior 

e  que a última etapa, unidades produtivas em outro país, foi atingida apenas por uma das 

cento e quarenta e quatro empresas que compuseram a amostra da pesquisa.  

 

A

começam a exportar tarde e fazem a sua inserção no mercado internacional de forma paulatina 

e seqüencial, parece se confirmar, até o presente momento, embo

in

Im

permitiu verificar a existência de empresas que estão procurando modificar essa forma 

tradicional de conduta. Uma das empresas entrevistadas, por exemplo, só comercializa seus 

produtos no exterior com marcas próprias, efetua suas vendas por intermédio de subsidiárias 

comerciais instaladas no exterior e exporta seus produtos para mais de 35 paises. 

Contrariando o comportamento tradicional das empresas familiares ela se prepara para abrir 
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seu capital com a venda de açoes na bolsa de valores. Num período marcado por uma crise 

cambial que tem dificultado as exportações de calçados da cidade e obrigado algumas 

empresas a reduzirem a sua produção, a indústria mencionada aumentou a sua produção em 

cerca de 20%. Outra empresa, de médio porte, aproveitando as boas condições do mercado 

extern  que 

 interno interno. Outra ainda, que trabalha com peles d xóticos 

e log  valor agregado e destin os a clientes de 

alta r tou uma elevação das suas exportações no período considerado. 

Uma tivo nicho de mercado dos calçados voltados para o conforto 

dos pés, está vendendo seus produtos com a marca própria, em uma rede de lojas que também 

 

Com relação à distância psicológica, a exportação por intermédio de agentes, que são quase 

semp es empresas distribuidoras internacionais (norte-am

ia psicológ ca entre os dois 

países e a colocação dos EUA com l mercado para os calçados da indústria 

franc importador mundial de calçados, t ento 

foi reforçado pelo fato do Brasil, desde o final da segunda guerra mundial, ter estado quase 

ze que os usos, os 

costu ostrou 

ainda lçados francanos, são a B le e o 

Parag anto geográfica como psicologicam

da  para a Espanha 

cresc  razão das dificuldades encontradas pelos espanhóis de 

conti devido aos elevados custos de produção na Europa, e a 

da busca, por eles, de alternativas de produção de sapatos finos, para distribuição naquele 

cal distas da região 

dimin histórica dependência em relação ao mercado 

norte perdendo competitividade em relação aos produtos 

produ  China. 

 

, também em relação a essa segunda premissa da teoria da internacionalização, de que 

o e a alta do dólar, já está produzindo na China mais da metade dos calçados

distribui no mercado e animais e

icamente com produtos diferenciados, de alto ad

enda, também apresen

última, que explora o lucra

levam a sua marca, no Japão. 

re representantes de grand ericanas 

em sua maioria), permitiu a redução de uma eventual distânc

o o principa

i

ana. Além daquele país ser o maior al comportam

sempre alinhado politicamente com os EUA, embora não se possa di

melhantes entre os dois países. A pesquisa m

r 

mes e as práticas comerciais sejam se

 que os outros principais importadores dos ca olívia, o Chi

uai, países próximos do Brasil, t ente, situados que 

estão na América do Sul e de cultura latina como o nosso país. As ven s

eram nos últimos anos, talvez em

nuarem a produzir em seu país, 

continente. A diversificação de mercados tem permitido às indústrias ça

uirem paulatinamente nos últimos anos a 

-americano, no qual elas estão 

zidos por outros países, principalmente a

Assim

as empresas procuram iniciar suas vendas externas para países mais próximos 
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psicologicamente e a partir da experiência adquirida expandir-se para outros mais distantes, 

pode-se dizer que o comportamento da indústria calçadista francana também apresenta 

consonância com a literatura pesquisada. 

ara atender aos propósitos da segunda pergunta de pesquisa, foi elaborada uma série de 

o produto, a imagem do pólo produtivo, as vantagens da exportação e as 

arreiras internas à exportação. Os dados coletados foram objeto das seguintes análises 

 uma menor parte da amostra utilizada, 

presentam características que as colocam, em determinados aspectos próximas das 

as cinco variáveis teóricas relacionadas com a percepção dos empresários dos diferenciais 

ariáveis, custos de produção e capacidade 

e inovação, no entanto, não apresentaram resultados capazes de associá-las à permanência 

 

P

hipóteses de trabalho, de caráter exploratório, embasadas na revisão teórica efetuada, que 

tinham a finalidade de investigar os fatores determinantes do comportamento exportador da 

indústria calçadista. A pesquisa procurou identificar caracteristicas próprias das empresas e de 

seus dirigentes, que permitissem diferenciar as empresas exportadoras das não exportadoras e 

das exportadoras eventuais. Foram investigadas as percepções dos dirigentes sobre o grau de 

diferenciação d

b

estatísticas: análise fatorial, análise de clusters, análise de regressão logística e modelagem de 

equações estruturais.  

 

Os resultados apurados mostraram que as variáveis analisadas apresentam maior coerência em 

diferenciar as empresas exportadoras das não exportadoras, do que das exportadoras 

eventuais. Como estas últimas, que representam

a

exportadoras, em outros das não exportadores, nesta conclusão vamos tratar apenas daqueles 

que permitem caracterizar as empresas como exportadoras ou não exportadoras em função do 

seu tempo de permanência na exportação.  

 

O grau de coerência dos resultados obtidos em relação às hipóteses de trabalho propostas, são 

analisados na seqüência e encontram-se resumidos no Quadro 8.  

 

Os diferenciais competitivos 

 

D

competitivos que seus produtos apresentam, três deles, a qualidade dos produtos, as 

tecnologias de produção empregadas e os preços praticados guardam coerência com as 

hipóteses de trabalho formuladas. As duas outras v

d
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das empresas na exportação. Assim é possível inferir que quanto melhor é a percepção dos 

mpresários em relação aos diferenciais competitivos dos seus produtos, em especial nos e

quesitos qualidade, tecnologia e preços, maior é a probabilidade de permanência das empresas 

na exportação. 
Quadro 8 - Resumo da verificação da coerência dos resultados com as hipóteses de trabalho 

Hipóteses de trabalho Coerência 
H1 - Existe uma correlação positiva entre a percepção dos diferenciais competitivos 

da empresa e a sua permanência no mercado externo. 
H1a - Nível de preço
H1b - Custos de prod

 
 

s 
ução 

H1c - Tecnologia de produção 

Coerente 
Não coerente 
Parcial 

H1d - Qualidade do produto 
H1e - Capacidade de inovação 

Parcial 
Não coerente 

H2 -  Existe uma correlação positiva entre o dinamismo da empresa e a sua 
permanência no mercado externo. 
H2a - Porte da empresa 
H2b - Grau de expansão no mercado doméstico 
H2c - Obje
H2d - Obje

 
 
Coerente 
Não coerente 

tivo de crescimento 
tivo de estabilidade 

Não coerente 
Não coerente 

H3 -  Existe uma correlação positiva entre o dinamismo dos dirigentes e a  
permanência da empresa no mercado externo. 
H3a - Idade dos dirigentes 
H3b - Grau de escolaridade dos dirigentes 
H3c - Formação acadêmica ou profissional no exterior 
H3d - Domínio de idiomas estrangeiros 

 
Não coerente 
Parcial 
Parcial 
Parcial 

H4 -  Existe uma correlação positiva entre a percepção pelos dirigentes das vantagens 
da localização em um
H4a - Facilidade de

 
 APL e a permanência na exportação 

 obter de matéria-prima 
H4b - Facilidade de obter mão-de-obra especializada 

 
Não coerente 
Não coerente 

H4c - Presença de instituições de apoio 
H4d - Acesso a inovações tecnológicas 

Parcial 
Não coerente 

H5 -  Existe uma correlação positiva entre a percepção das vantagens decorrentes das 
exportações e a permanência da empresa no mercado externo 
H5a - Rentabilidade das exportações 
H5b - Oportunidades de crescimento 
H5c - Diversificação da
H5d - Au

 
 
Parcial 
Não coerente 

 linha de produtos 
mento da competitividade da empresa  

Não coerente 
Não coerente 

H6 -  Existe uma correlação negativa entre a percepção da existência de barreiras às  

Não coerente 

exportações e a permanência da empresa no mercado externo. 
H6a - Barreiras lingüísticas e culturais 
H6b - Falta de capacidade de produção 
H6c - Inexistência de pessoal qualificado 
H6d - Desconhecimento geral de como exportar 
H6e - Intensidade da concorrência internacional 

 
Coerente 
Coerente 
Não coerente 
Coerente 

 

De se ressaltar que ao se falar em diferencial de preços não significa que as empresas 

exportadoras pratiquem preços inferiores ao das não exportadoras. A percepção é de que, 
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embora praticando preços mais elevados, como emergiu das respostas, estes são compatíveis 

nalização 

as empresas. 

os pesquisados. 

ansão no mercado interno, a teoria seqüencial da inserção da 

mpresa no mercado internacional preconiza que as empresas começam as suas atividades de 

ostraram exatamente o inverso. Considerado apenas 

 faturamento no mercado interno, as empresas não exportadoras e exportadoras eventuais 

ue pudessem permitir se concluir pela existência de correlação entre a escolha da 

mpresa e a sua permanência no mercado externo. 

 

com o valor agregado ao produto, de tal modo que conseguem colocá-los no mercado externo. 

 

O dinamismo da empresa 

 

O dinamismo da empresa no mercado internacional pode ser medido por intermédio de 

diversas variáveis. No caso específico da indústria calçadista forão analisadas as variáveis 

constantes das hipóteses de pesquisa, a saber: o porte da empresa; a sua expansão no mercado 

interno; e o foco no crescimento ou na estabilidade. Essas são variáveis indicadas na literatura 

sobre o processo de internacionalização, como influentes no processo de internacio

d

 

Das quatro variáveis associadas ao dinamismo da empresa, apenas os resultados obtidos em 

relação ao porte da empresa permitem inferir pela coerência com a hipótese de trabalho 

formulada de que quanto maior a empresa maior é a probabilidade de sua permanência no 

mercado externo. Essa hipótese se apresenta com relativa freqüência nos trabalhos sobre o 

processo de internacionalização das empresas e os resultados apurados pelas empresas da 

amostra são coerentes com os text

 

Com relação ao grau de exp

e

exportação após uma expansão inicial no mercado doméstico. Assim, que as empresas que 

apresentam um maior grau de expansão e abrangência do mercado doméstico são as que 

apresentariam maior probabilidade de iniciar as vendas no mercado externo. Os resultados 

apurados com as empresas da amostra m

o

apresentam um grau de expansão para as diversas regiões do país superior ao das 

exportadoras experientes, não se podendo concluir pela coerência com a hipótese formulada.  

 

Quanto à opção da empresa entre crescimento ou estabilidade, também não se apurou 

resultados q

e
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O dinamismo dos dirigentes 

 

O dinamismo e a qualificação profissional da equipe dirigente pode ser um dos diferenciais no 

momento da decisão de internacionalização da empresa, cujas ações são determinadas pelas 

características pessoais de seus dirigentes.  No tocante às quatro variáveis relacionadas com o 

dinamismo da equipe dirigente, apenas em relação a uma delas, a idade média dos dirigentes, 

os resultados apurados não apresentam suporte empírico para se concluir pela coerência com 

 hipótese formulada.  

grau de escolaridade dos dirigentes, à formação acadêmica no exterior e ao 

omínio de idiomas estrangeiros, aspectos que a literatura pesquisa coloca como 

ência da empresa na exportação, foram apurados resultados que 

ermitem concluir pela existência de um moderado suporte empírico para a hipótese de 

trabalho formulada.  

 

A empresas exportadoras demonstraram possuir um percentual mais elevado de dirigentes 

om títulos universitários, do que as não exportadoras, em coerência com a proposição de 

o tocante à experiência profissional ou acadêmica no exterior, embora os resultados da 

Vantagens de localização 

a

 

A literatura pesquisada preconiza que as empresas que possuem dirigentes mais jovens e 

portanto mais propensos ao risco, apresentam uma maior probabilidade de permanência no 

mercado internacional. A pesquisa mostrou, no entanto, que as empresas exportadoras 

experientes possuem uma média de idade mais alta de suas equipes dirigentes do que as não 

exportadoras. 

 

No tocante ao 

d

determinantes da perman

p

c

trabalho formulada. O mesmo ocorre em relação ao domínio de idiomas estrangeiros por parte 

da equipe dirigente em que as empresas exportadoras apresentam uma proporção superior às 

demais.  

 

N

pesquisa demonstrem coerência com a proposição de trabalho, é importante destacar o 

pequeno número de empresários que responderam ter permanecido mais de seis meses 

estudando ou trabalhando em outros países.   
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Os arranjos produtivos locais (APL) tem sido objeto de diversos trabalhos científicos, 

rincipalmente em razão da sua capacidade de gerar economias externas decorrentes da 

presas exportadoras das não exportadoras, apenas uma, a presença 

de instituições de apoio no pólo, apresentou moderado suporte empírico para concluir pela 

coerência com a hip e ecem perceber mais 

ente a presença de instituições de apoio (agências governamentais, entidades de classe, 

stitutos de pesquisa, escolas técnicas e universidades) do que as não exportadoras. 

Com relação às demais variáveis, os resultados mostram que as empresas não exportadoras 

m percepções mais favoráveis que as exportadoras, quanto aos benefícios de sua localização 

m um APL, relativamente a aspectos como a facilidade de obtenção de insumos produtivos e 

ão-de-obra especializada, bem como no acesso a novas tecnologias. As análises realizadas 

emonstraram portanto que, em relação a estes aspectos, não existe coerência com as 

uladas, no sentido de que as exportadoras talvez pudessem 

erceber melhor tais benefícios.  

antagens das exportações 

lguns trabalhos sobre a internacionalização mostram que a percepção favorável dos 

irigentes, em relação às vantagens que as vendas no mercado externo trariam para suas 

mpresas, tem efeito positivo tanto na decisão de inciar a exportação, como no compromisso 

 a atividade exportadora.  

p

concentração geográfica e setorial dos produtores. Entre as variáveis que buscavam investigar 

se a percepção dos empresários em relação aos benefícios da localização em um APL, 

poderiam diferenciar as em

ótese d  trabalho. As empresas exportadoras par

claram

in

 

tê

e

m

d

proposições de trabalho form

p

 

V

 

A

d

e

posterior com

 

De todas as variáveis utilizadas para investigar esta percepção somente uma, a de que o 

mercado externo é mais rentável do que o interno, oferece suporte parcial, à hipótese de 

trabalho proposta, que segue a linha observada na mencionada literatura. Neste sentido, as 

empresas exportadoras percebem o mercado externo como mais rentável do que o mercado 

doméstico. 
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Embora as variáveis relativas às oportunidades de crescimento e de diversificação da 

produção apresentem correlações significativas no sentido de diferenciar as empresas 

xportadoras das não exportadoras, as percepções aferidas vão no sentido contrário ao 

 oportuno esclarecer que o período em que foi aplicado o questionário, foi marcado por uma 

crise no setor calçadista nacional, que atingiu de forma mais aguda as empresas exportadoras. 

A valorização expressiva do real frente ao dólar, aliado a uma política agressiva de expansão 

das exportações chinesas de calçados, fez com que as indústrias calçadistas brasileiras de um 

modo geral e as francanas em particular, perdessem parte do seu mercado externo. As 

respostas das empresas exportadoras a estas questões talvez estejam refletindo este viés do 

momento desfavorável do mercado externo e do pessimismo (ou realismo) das empresas 

exportadoras.  

eis utilizadas para investigar as barreiras internas à exportação percebidas pelos 

irigentes, duas, a inexistência de pessoal qualificado e intensidade da concorrência no 

as empresas exportadoras das não exportadoras e ainda 

presentaram total coerência com as hipóteses de trabalho formuladas. Em relação a todas 

e

relatado pela literatura. Os resultados da pesquisa mostram que as não empresas exportadoras 

apresentam percepções mais favoráveis em relação a estes quesitos do que as exportadoras. O 

mesmo ocorre, porém em menor grau, em relação à variavel referente ao aumento da 

competitividade proporcionado pelas exportações. 

 

É

 

Barreiras à exportação 

 

Segundo a literatura revisada, o nível de barreiras à atividade exportadora percebido pelos 

dirigentes da empresa terão um efeito negativo tanto sobre a decisão de iniciar as exportações, 

quanto sobre o grau de compromisso posterior com os mercados externos. 

 

Das variáv

d

mercado internacional, não apresentaram resultados que permitissem suporte empírico para 

concluir pela coerência com as hipóteses de trabalho.  

 

 As outras três variáveis, a saber, a falta de capacidade de produção, as diferenças lingüísticas 

e culturais e o desconhecimento geral de como exportar, se mostraram como as mais 

eficientes na diferenciação d

a
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elas as respostas apresentadas mostram que as empresas não exportadoras percebem com 

muito mais intensidade as barreiras internas à exportação do que as empresas exportadoras.  

 

Pelo exposto, o modelo sugerido de empresa exportadora da indústria calçadista francana, 

baseado nos fatores determinantes do comportamento exportador dessas empresas, pode ser 

visualizado na Figura 11. 

 
Figura 11 - O modelo de empresa exportadora proposto  

 
O que se depreende deste modelo, aliad

as empresas que não exportam apresen

falta de capacidade de produção para at

as diferenças lingüísticas e culturais e a

aliado a uma visão até certo ponto dist

trazer para as empresas, do ponto 

diversificação dos produtos fabricados q

pode ser obtida nas exportações. A p

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vantagens da localização no APL

•  Presença de Instituições de Apoio (+) 

Características da empresa 

•  Tamanho da empresa (+) 

Características dos dirigentes 

•   Nível de Instrução (+) 

•  Formação no exterior (+) 

•  Domínio de idiomas (+) P

 

Diferenciais competitivos 
percebidos 

• Preço do produto (+) 

•Tecnologia (+) 
o aos resultados das outras análises e

tam problemas internos relacionados

ender ao mercado externo, à dificulda

o desconhecimento geral de como exp

orcida dos benefícios que a internaci

de vista das oportunidades de cre

ue o mercado externo oferece e da ren

ercepção dos dirigentes é a de que

• Qualidade (+)

ercepções dos dirigentes sobre o M.E. 

•  Vantagens da exportação (+) 

•  Barreiras à exportação (-)  
PERMANÊNCIA
NA 

EXPORTAÇÃO
(+) relação positiva 
(-) relação negativa 
statísticas, é que 

 à percepção da 

de em lidar com 

ortar. Tudo isso 

onalização pode 

scimento e de 

tabilidade a que 

 faltam a estas 
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empresas, também, uma melhor qualidade e tecnologia na fabricação de seus produtos, que se 

flete em menores preços de venda do que os praticados pelas empresas exportadoras.   

e maneira geral, para uma atuação estruturada e duradoura nos mercados internacionais, as 

esign de novos produtos, acompanhando as tendências da moda mundial. As empresas 

exportadoras parecem lidar melhor com estas questões do que as não exportadoras. 

 

este modo, o incremento das exportações da indústria calçadista da cidade de Franca deve 

rofissional dos dirigentes e pela necessidade de períodos de experiência profissional ou 

 tema. A literatura sobre este tema contempla os mais variados indicadores  sobre o processo 

 do método adotado é a quantidade reduzida de informações obtida 

 uma participação mais efetiva, apontando aspectos não considerados 

re

 

D

empresas têm que se adequar às normas internacionais de qualidade dos produtos, o que 

implica a utilização de melhores tecnologias e na capacidade de inovação, especialmente no 

d

D

passar por medidas que diminuam a percepção negativa do empresário quanto à sua 

capacidade para romper essas barreiras. Essas medidas passam por uma melhor qualificação 

p

acadêmica no exterior. Neste sentido intervenção de órgãos de apoio às exportações, o 

trabalho da universidade e o próprio desenvolvimento do arranjo produtivo local, talvez sejam 

os caminhos mais adequados para mudar essa realidade. 

 

Limitações do trabalho empírico 

 

É importante, neste momento, ressaltar algumas das limitações desta investigação. Além do 

caráter exploratório de que se reveste o estudo, as variáveis adotadas não são exaustivas sobre 

o

de internacionalização das empresas que, se utilizados poderiam levar a resultados analíticos 

istintos. d

 

utro aspecto limitanteO

para cada variável, em que o respondente fica limitado em cada pergunta a optar por uma das 

respostas disponíveis. Outros métodos, onde a interação das partes é maior,  permitem que os 

espondentes tenhamr

pelos entrevistadores. Esses métodos, no entando, de natureza qualitativa, não seriam 

compatíveis com uma survey.  
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Outra questão a destacar ao considerarmos as limitações da presenta pesquisa, é a restrição 

geográfica ao município de Franca, Estado de São Paulo. Tal fato limitou também o universo 

de empresas a ser pesquisado e, em conseqüência o tamanho da amostra. Embora significativo 

principalmente em relação à modelagem de equações estruturais.  

ecomendações para futuras pesquisas 

 necessidade da formatação de conteúdos teóricos que levem à compreensão do que leva as 

sam complementar.  

stratégias diferenciadas de inserção no mercado internacional, em especial as que visem 

o às empresas, como a análise de cenários 

conômicos e o monitoramento do ambiente competitivo internacional, poderiam gerar 

ompetências em negócios internacionais. 

em relação ao universo das empresas calçadistas de Franca, o pequeno número de empresas 

que compuseram a amostra sugerem cautela na análise dos resultados estatísticos, 

 

R

 

A

empresas calçadistas a exportar e a permanecer no mercado externo sugerem a necessidade de 

novas investigações que tenham por foco não apenas as variáveis presentes neste trabalho, 

mas outras que as pos

 

Neste sentido, pesquisas que voltem seu foco para empresas que estão apresentando 

e

questões como a diversificação de mercados e a utilização de marcas e os canais de 

omercialização próprios no exterior, se fazem necessárias. c

 

Pesquisas que tenham por foco o ambiente extern

e

subsídios para estratégias mais consistentes de internacionalização e de desenvolvimento de 

c
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Anexo 1 - Características da produção e comercialização 

 

 

Neste subitem serão detalhadas e analisadas as diversas etapas que compõem o processo 

 processo produtivo do calçado está dividido em diversas etapas, que dependem do tipo de 

calçado e se o m

modo geral

que o masc

masculino 

resistência 

Franca, objeto deste estudo, especializou-se na

sendo que apenas recentemente começou um processo de diversificação da produção, por 

parte de algumas delas, com a introdução de calçados femininos.  

 

As principais etapas do processo produtivo do calçado são as seguintes: modelagem; corte; 

chanfração; pesponto; solado; montagem; e acabamento. Dependendo do tipo do calçado, são 

desenvolvidas, ainda, as etapas de costura manual, ponteação, blaqueação e costura de fôrma. 

O solado também pode, eventualmente, ser dividido em duas etapas: salto e sola. As 

principais etapas que compõem o processo produtivo do calçado, serão sumariamente 

detalhadas a seguir. 

 

a)  Modelagem 

Segundo os empresários pesquisados, pode ser considerada como uma das etapas mais 

importantes na confecção do calçado, pois é o momento da concepção e especificação do tipo, 

estilo e componentes do produto. Nesta etapa são elaborados, também, os moldes e formas e 

s diferentes peças que vão compor o produto final (PICCININI, 1995). Esse processo pode 

r desenho manual ou, no caso das empresas mais avançadas tecnologicamente, 

produtivo do calçado na indústria francana. Serão analisados, ainda, outros aspectos da 

atividade produtiva, tais como: o grau de terceirização; a localização da produção; o volume 

produzido; e a capacidade ociosa das empresas.  

 

1.1 Etapas do processo produtivo e terceirização das atividades 

 

O

esmo é dirigido ao público masculino ou feminino. O calçado feminino, de 

, é mais delicado e exige mais resistentes, flexíveis e mais fáceis de trabalhar do 

ulino (REIS, 1994; FENSTERSEIFER, 1995). O processo produtivo do calçado 

deve ser mais robusto, uma vez que este tipo de calçado necessita de maior 

e durabilidade (FENSTERSEIFER, 1995). A indústria calçadista da cidade de 

 produção de calçados masculinos de couro, 

a

ser realizado po

  



 238

através dos sistemas CAD (computer aided design), que consiste num sistema de projetos por 

meio computadorizado e  CAM (computer aided manufacturing), caracterizado por um 

sistema de fabricação com o auxílio de computadores (MELO; PASSOS, 2004; CASTRO, 

1997; PICCININI, 1995; FENSTERSEIFER, 1995; REIS, 1994).  

 

As grandes empresas calçadistas normalmente possuem um departamento de design e 

modelagem, enquanto que as empresas menores geralmente terceirizam tal atividade. Todas 

as 11 (onze) empresas de grande porte (100%) que responderam ao questionário, assinalaram 

que executavam internamente o processo de modelagem dos seus produtos, assim como 31 

(trinta e uma) das empresas de porte médio (70%). Entre as empresas de pequeno porte, 

apenas 28 (vinte e oito) delas executava a modelagem internamente (31,5%) e as outras 

rceirizavam tal operação, sendo que 50 (cinqüenta) delas executavam totalmente esse 

esta etapa do processo produtivo, a matéria-prima (couro, principalmente) é cortada nas 

ue compõem o cabedal, a partir dos moldes elaborados na fase de 

modelagem. O sistema utilizado pode ser manual, com a utilização de facas e moldes de 

cartolina reforçada nas bordas com filete de metal ou através de pequenas prensas hidráulicas, 

chamadas de balancins, com uma navalha de fita de aço presa ao cabeçote (MELO; PASSOS, 

2004; CASTRO, 1997; PICCININI, 1995; FENSTERSEIFER, 1995; REIS, 1994). 

Atualmente já existem máquinas para corte a laser e a jato d'água, que representam economia 

de mão-de-obra e de matéria-prima (CASTRO, 1997). No Brasil, segundo Piccinini (1995), a 

utilização de tais equipamentos fica prejudicada, no entanto, pela falta de homogeneidade da 

matéria-prima (couro). Melo e Passos (2004) ressaltam, ainda, que, no caso do corte a laser, o 

calor gerado pode carbonizar a borda do material cortado, prejudicando o produto e,  que o 

corte a jato d'água apresenta a desvantagem de alterar a umidade do material.  O corte é a 

uarta atividade menos terceirizada entre as empresas que compõem a amostra objeto deste 

estudo, com cerca de 78% delas respondendo que executam totalmente tal operação. Esse 

te

serviço com terceiros (56% do total).  Testes estatísticos confirmam, aparentemente, a 

existência de uma relação de associação entre a terceirização da modelagem e o porte da 

empresa, sendo que, para um grau de liberdade (df) de 8 e nível de significância de 0,05, os 

resultados foram: X2 = 43,981; p = ,000; Phi = 0,553; e Cramer's V = 0,391. 

 

b) Corte 

N

diferentes peças q

q
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resultado se distribui de modo semelhante entre as empresas de pequeno (81%), médio (73%) 

e grande porte (73%).  

 

c) Pesponto 

s que irão compor o cabedal, são preparadas, chanfradas (desbastadas 

[...] a costura do cabedal, método mais antigo e largamente usado antes do aparecimento dos 

inda a chamada costura manual, que utiliza linha e agulha, e está 

presente em algumas empresas para cert ipo de artigos, como o mocassim, ou ainda pode ser 

usada para execução de acabamentos  (MELO; PASSOS, 2004, p. 31). 

 

O pesponto é uma das operações mais terceirizadas do processo produtivo do calçado, sendo 

que cerca de 50% das empresas que compõem a amostra responderam que a realizam por 

intermédio de terceiros. Essa terceirização, com a utilização das "bancas de pesponto" 

(denominação utilizada em Franca) ou "ateliês" (como são chamadas no Rio Grande do Sul), 

permite às empresas uma certa estabilidade quanto ao número de empregados e grande 

flexibilidade de adaptação às demandas sazonais (FENSTERSEIFER, 1995). As bancas são 

microempresas que compunham, antigamente, a economia informal, mas que, a partir do 

trabalho do Instituto Pró-Criança, entidade criada para o combate ao trabalho infantil (que era 

comum nessas empresas), foram trazidas para o setor formal e são fiscalizadas, 

principalmente as que atendem às empresas exportadoras. No caso dessas empresas, um selo 

itido pelo Instituto, que atesta a inexistência de trabalho infantil no processo produtivo do 

d) Solado 

Após o corte, as peça

para receber a costura), dobradas, picotadas, coladas e, em seguida, costuradas (MELO; 

PASSOS, 2004; PICCININI, 1995; FENSTERSEIFER, 1995; REIS, 1994). Os autores 

destacam que este trabalho de preparação é realizado manualmente na maior parte das 

empresas e, em algumas poucas, com a utilização de máquinas eletrônicas simples. Segundo 

Melo e Passos (2004, p. 30): 

 

adesivos sintéticos, na década de 60, ainda é empregada em alguns tipos de calçados, na busca por 

mais segurança e firmeza. Entre os métodos que utilizam a costura estão o blanqueado (para 

fabricar tênis e mocassins), o goodyear (observado em calçados de segurança, botas militares e 

modelos mais pesados) e o ponteado (atualmente utilizado apenas em alguns calçados de estilo 

jovem e confortável). Tem-se a

o t

em

calçado produzido pela empresa, é um diferencial que facilita a colocação do produto no 

mercado internacional. 
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A confecção (ou aquisição) do solado (salto e sola) é realizada paralelamente com as 

operações do corte e da costura do cabedal.  Nessa etapa ocorre o corte e a preparação dos 

solados e das palmilhas que serão unidas ao cabedal para compor o calçado. Segundo 

Piccinini (1995, p. 120), no corte são "utilizados balancins-ponte, de porte maior do que os 

usados para o corte do cabedal, pois é possível cortar de uma única vez várias unidades de 

sola, salto e palmi s  resinas, o couro, 

a madeira e a borracha natural ((FENSTERSE

p. 37) destaca que existe uma tendência, na indústria calçadista m al, pelo uso de materiais 

sintéticos (poliu rachas EVA, SB TR, e resinas  e acrílicas), em razão 

desses produtos apresentarem "melhores características de resistência, durabilidade, 

segurança, estética e leveza". 

 

A maior parte d s pesquisadas não feccionam os solados que utilizam em seus 

produtos, sendo que 57% dos saltos e 63% das solas são adquiridos de fornecedores. Se 

consideradas em  porte, no entan ostra diferente entre as 

mpresas de pequeno e médio porte, em relação às de grande porte. Enquanto que 67% dessas 

 o salto e a sola internamente, mais de 70% das primeiras 

mpresas de porte pequeno e médio) os adquirem no mercado.  

que 

roporciona o maior nível de automação, pois existem, na atualidade, modernas máquinas 

lha". O materiais utilizados na produção do solado são as

IFER, 1995; REIS, 1994).  Fensterseifer (1995, 

undi

retano, bor R e  ABS

as empresa  con

 relação ao to, essa operação se m

e

últimas (grandes) confeccionam

(e

 

e) Montagem 

O processo de montagem é composto por um conjunto de operações que fixam o cabedal à 

sola (PICCININI, 1995; REIS, 1994). As operações dessa etapa variam de acordo com o tipo 

de calçado: no "mocassim", o cabedal já costurado é simplesmente colocado na fôrma (a 

quente) de modo a tomar sua forma final; no "calçado montado" são executadas as operações 

de preparação e montagem do bico, dos lados e da base do sapato (PICCININI, 1995; REIS, 

1994). Segundo Fensterseifer (1995, p. 38) essa é a etapa da fabricação do calçado 

p

com controle númerico ou "controladores lógicos programáveis, o que proporciona uma 

menor atuação da mão-de-obra sobre o processo produtivo e uma maior precisão e qualidade 

na montagem". 
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Essa é uma das etapas do processo produtivo que a empresas menos terceirizam. Todas as 

grandes empresas que compõem a amostra e, cerca de 90% das empresas de pequeno e médio 

porte, realizam a montagem internamente. 

 

f) Acabamento 

Segundo Fensterseifer (1995, p. 38), na etapa do acabamento é realizada a fixação do solado 

ao cabedal, por intermédio de colagem e/ou de costura. Depois disso são efetuadas as 

operações de acabamento propriamente ditas: frisar, lixar, pintar e secar (FENSTERSEIFER, 

1995; REIS, 1994). Por último é feita a limpeza, o retoque de pequenos defeitos, o controle de 

qualidade final  e o calçado é embalado para expedição e embarque (MELO; PASSOS, 2004, 

p. 31). 

 

Da mesma forma que ocorre com a montagem, o acabamento, também chamado de 

plancheamento, quase não é terceirizado pelas empresas: todas as grandes empresas e mais de 

90% das empresas de pequeno e médio porte que compõem a amostra, assinalaram que 

realizam essa ope te
 

ração in rnamente. 
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Gráfico 30 - Percentual de terceização das atividades produtivas 

 Gráfico 30 permite verificar o percentual de terceirização das atividades do processo 

 

O

produtivo das empresas que compõem a amostra. A escala de cinco pontos, usada para avaliar 

o grau de terceirização de cada atividade produtiva, é composta por: terceirizamos tudo; 
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terceirizamos a maior parte; fazemos a metade; fazemos a maior parte; e fazemos tudo. A 

Tabela 45, por seu turno, em uma escala entre 1 (terceirizamos tudo) e 5 (fazemos tudo), 

apresenta a média e o respectivo desvio-padrão para cada uma das atividades que compõem o 

processo produtivo do calçado, calculadas a partir das respostas das empresas. 
 

Tabela 45 - Terceirização das atividades: média e desvio-padrão 

Atividades Média Desvio-padrão 
Modelagem 3,24 1,87 
Corte 4,34 1,36 
Chanfração 3,97 1,66 
Pesponto 2,22 1,48 
Costura Manual 1,79 1,59 
Salto 1,93 1,86 
Sola 2,30 1,78 
Montagem 4,70 1,00 
Ponteação 2,85 2,20 
Blaqueação 4,01 1,74 
Costura Forma 2,20 2,15 
Acabamento 4,76 0,92 
Inspeção 4,78 0,84 

 

.2 Localização da produção 

ste do Brasil; em outros estados brasileiros; e em outros países. As 

spostas foram solicitadas tanto para o mercado interno, quanto para o mercado externo. 

as 144 empresas pesquisadas, 117 delas, o que corresponde a cerca de 81% do total, 

nordeste brasileiro, sendo uma de grande porte e outra de pequeno porte; duas empresas 

1

 

Com a crise da indústria calçadista da cidade de Franca em razão do problema cambial que os 

exportadores enfrentam desde o início de  2005, existe uma preocupação quanto ao 

deslocamento da produção da indústria calçadista francana, principalmente para os estados do 

nordeste do Brasil, que utilizam-se de incentivos fiscais para atrair tais empresas. Assim foi 

perguntado às empresas entrevistadas, quantos por cento do seu faturamento era composto por 

produtos fabricados: no pólo de Franca e entorno; em outros municípios paulistas fora do 

pólo; nos estados do norde

re

 

D

afirmaram que a totalidade do seu faturamento para o mercado interno é composto por 

produtos industrializados na cidade de Franca e entorno. A produção para o mercado interno, 

realizada fora de Franca ainda não é muito significativa: apenas duas empresas (1,4% do 

total), disseram que mais de 60% do seu faturamento é de produtos fabricados em estados do 
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(1,4%) disseram que 40% de sua produção é elaborada em outros estados do Brasil; e uma 

(0,7%) respondeu que cerca de 50% de sua produção é oriunda de outras cidades do Estado de 

ão Paulo. Além disso, uma empresa já está produzido cerca de 50% dos produtos que S

comercializa no exterior (China) e outra empresa fabrica  40% dos seus produtos em outros 

países (Gráfico 31). 
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Gráfico 31 - Localização da produção: mercados interno e externo 

 

Em relação ao mercado externo, das 81 empresas exportadoras, 62 delas, o que corresponde a 

cerca de 77%, afirmaram que a totalidade da sua produção para a exportação é industrializada 

em plantas fabris localizadas na cidade de Franca. Assim, a exemplo do que ocorre no 

mercado interno, os produtos fabricados em outras localidades e vendidos para o exterior, 

ainda não apresentam s  do total) assinalou 

ue produz cerca de 70% dos produtos destinados à exportação no nordeste; outra assinalou 

brica em outros países, 5% dos 

produtos que comercializa no mercado externo (Gráfico 31).   

da e o faturamento das empresas. Para tentar minimizar a relutância do 

 volume  significativos: apenas uma empresa (1,2%

q

que cerca de 40% dos produtos que exporta são fabricados em outros estados brasileiros; e 

outra indicou que algo em torno de 25% de suas exportações são produtos industrializados em 

outras cidades do Estado de São Paulo. As outras indicações de produção fora da cidade são 

residuais, com destaque apenas para uma empresa que fa

 

1.3 Volume da produção 

 

Uma das grandes dificuldade encontradas na pesquisa foi obter dados relacionados com a 

quantidade produzi
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empresariado em repassar tais informações, mesmo com a garantia de que os dados seriam 

tratados de forma agregada e nunca individua  estabelecidas faixas de produção, 

optando-se p il  a indústria 

cal

 

lizada, foram

elas ut izadas pelo SEBRAE (2004) em recente pesquisa sobre

çadista. 
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Gráfico 32 - Número de empresas por faixa de produção 

 

O Gráfico 32 mostra o número de empresas da indústria calçadista de Franca por faixa de 

edida em número de pares dia. Pode-se verificar que 11 empresas, o 

resentam uma produção de até 100 pares por 

ais de 42% das empresas (61), se inseriram na faixa de produção de 101 a 500 

1.4 Capacidade ociosa 

produção, m

correspondente a cerca de 7,6% da amostra, ap

dias. Pouco m

pares por dia;  outras 35 empresas (24%) estão produzindo na faixa de 501 a 1000 pares de 

calçados por dia; 21 empresas (14%) produzem na faixa de 1001 a 2000 pares por dia; 12 

delas (8,3%) de 2001 a 5000 pares; e, apenas 4 empresas (2,7%) produzem mais de 4000 

pares de calçados por dia. 

 

 

A indústria calçadista francana, durante o período de levantamento dos dados para este 

estudo, passava por dificuldades, principalmente em relação às vendas para o exterior, em 

razão de dificuldades com o câmbio. Essa crise, segundo dados do Sindifranca (2005), fez 

com que as empresas reduzissem sua produção, principalmente as que atuam no mercado 
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externo. Dados do  Sindifranca (2005) mostram que foram fechados cerca de 4,8 mil postos 

de trabalho entre os meses de dezembro de 2004 e dezembro de 2005.  

 

O Gráfico 33 mostra que é grande a capacidade ociosa da indústria calçadista francana, atinge 

empresas de todos os portes, chegando, em alguns casos, a 50% da capacidade de produção. 

A ociosidade média das indústrias que compõem a amostra ficou em torno de 24% da 

capacidade de produção. 

 

Ao que tudo indica, a ociosidade independe do porte da empresa, sendo que os testes 

estatísticos realizados mostram que, aparentemente, estas variáveis, são independentes, sendo 

que, para um grau de liberdade (df) de 10 e nível de significância de 0,05, os resultados 

foram: X2 = 3,462 e p = 0,968; Phi = 0,155; e Cramer's V = 0,110. 
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Gráfico 33 - Capacidade ociosa das empresas pelo porte 

te, é maior nas empresas exportadoras experientes do que nas  

xportadoras eventuais e não exportadoras. Cerca de 15% das empresas exportadoras 

 

Embora os dados da tabela apontem a provável associação entre a capacidade ociosa 

da empresa e a sua atuação ou não no mercado externo, os testes estatísticos realizados 

ostram, no entanto, que estas variáveis, são aparentemente independentes, sendo que, para 
2

 

A ociosidade, aparentemen

e

experientes assinalaram uma capacidade ociosa superior a 40%, contra somente 10% das não 

exportadoras e 6% das exportadoras eventuais (Tabela 46). 

 para um

m

um grau de liberdade (df) de 10 e nível de significância de 0,05, os resultados foram: X  = 

10,199 e p = 0,423. 

  



 246

  
 

Tabela 46 - Capacidade ociosa: empresas exportadoras e não exportadoras 

Não exportadoras Export. Eventuais Export. Experientes 
% Ociosidade Quantidade % Quantidade % Quantidade % Total
até 10% 22 42% 13 35% 17 31% 52 
> 10% a 20% 17 32% 8 22% 13 24% 38 
> 20% a 30% 4 8% 7 19% 10 19% 21 
> 30% a 40% 5 9% 7 19% 6 11% 18 
> 40% a 50% 3 6% 1 3% 7 13% 11 
acima de 50 2 4% 1 3% 1 2% 4 
Total 53 100% 37 100% 54 100% 144 

 

 

1.5 Características do produto 

 

Históricamente, a indústria calçadista da cidade de Franca especializou-se na produção de 

calçados masculinos de couro, produto que tornou a cidade conhecida no Brasil e no mundo. 

Somente nos últimos anos começou a haver uma diversificação na produção, com a 

introdução de calçados femininos, infantis e a confecção de bolsas, cintos e outros artefatos 

em couro. Neste subitem serão analisados o tipo de produto fabricado e o público-alvo, tanto 

no mercado interno quanto no mercado externo. 

 

1.5.1 Material empregado na produção 

le material. 

 couro independe do porte das empresas, já que 

ais de 70,8% das indústrias de pequeno porte pesquisadas produzem apenas artigos em 

 0,606; Phi = 0,404; Cramer's V = 0,285. 

 

O Gráfico 34 mostra que os calçados elaborados em couro continuam a predominar na 

produção da indústria calçadista de Franca. Das empresas que compõem a amostra, 115 

responderam que mais de 80% de sua produção era de calçados de couro (material 

preponderante), sendo que destas, 103 (cento e três), ou o correspondente a 71%, assinalaram 

que a totalidade da sua produção é de calçados fabricados com aque

 

A predominância de artigos fabricados em

m

couro, percentual que sobe para 72,7% no caso das empresas de médio e de grande porte. Os 

testes estatísticos realizados mostram que estas variáveis, são independentes, sendo que, para 

um grau de liberdade (df) de 26 e nível de significância de 0,05, os resultados foram: X2 = 

23,460 e p =
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Calçados de couro: participação % na produção
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Gráfico 34 - Número de empresas pelo % de calçados em couro na produção 

 

Em segundo lugar, quanto ao material empregado na elaboração do calçado pela indústria 

ancana estão os materiais sintéticos e por último os artigos de lona, porém com significância 

residual, já que apenas 4 (quatro) empresas declararam que mais de 80% de sua produção 

utiliza material sintético e apenas 1 (uma) produz artigos de lona em tal percentual. 

 

A utilização do couro na produção do calçado independe, também, do destino da produção 

(mercado interno ou externo), pois 70,3% das empresas não exportadoras, 69,8% das 

exportadoras eventuais e 74,1% das exportadoras experientes, dentro da amostra pesquisada, 

responderam que produzem apenas calçados de couro.  Os testes estatísticos realizados 

mostram que estas variáveis, também são independentes, sendo que, para um grau de 

liberdade (df) de 26  d  X2 = 21,607 e p = 

0,710. 

 

 

fr

 e nível e significância de 0,05, os resultados foram:

1.5.2 Tipo de produto 

 

Com relação ao tipo de produto, foi solicitado aos respondentes que assinalassem qual a 

participação, no faturamento da empresa dos seguintes produtos: 

• sapatos, mocassins e botas; 

• sandálias, papetes e tamancos; e 

• tênis de qualquer tipo. 

O sapatos, mocassins e botas foram assinalados como os principais produtos industrializados 

pelas empresas calçadistas de Franca. Das 144 empresas que compõem a amostra, 82 delas, o 
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que corresponde a cerca de 57% do total, produzem exclusivamente estes tipos de produtos. 

Apenas três empresas têm como único foco a fabricação de sandálias, papetes e tamancos, 

mesmo número encontrado no caso dos tênis (Gráfico 35). 

 

A predominância da produção de sapatos, mocassins e botas é maior nas empresas de grande 

porte, com 73% delas assinalando que toda a sua produção está voltada para estes tipos de 

roduto. Entre as empresas de porte médio, este percentual se reduz para 59% e, das empresas p

de pequeno porte que compõem a amostra, cerca de 57% produzem exclusivamente sapatos, 

mocassins e/ou botas. Os testes estatísticos realizados mostram uma provável associação entre 

estas variáveis, sendo que, para um grau de liberdade (df) de 32 e nível de significância de 

0,05, os resultados foram: X2 = 45,631 e p = 0,056; Phi = 0,563; e Cramer's V = 0,398. 
 

11%
8%

Sapatos, mocassins e botas

Sandálias, papetes e tamancos

Tênis de qualquer tipo
81%

 
Gráfico 35 - Produção por tipo de calçado (em % do faturamento) 

u de liberdade (df) de 16 e nível de 

significância de 0,05, os resultados foram: X2 = 17,549 e p = 0,351. 

mercados. 

 

A participação dos sapatos, mocassins e botas no faturamento das empresas, aparentemente 

independe, também, do seu destino (mercado interno ou externo), pois 57,1% das empresas 

não exportadoras e 56,8% das exportadoras, dentro da amostra pesquisada, responderam que 

produzem exclusivamente aqueles artigos.  Testes estatísticos mostram que estas variáveis, 

aparentemente, são independentes, sendo que, para um gra

 

1.6 Características da comercialização 

 

Neste subitem serão analisados alguns aspectos da comercialização do calçado produzido em 

Franca, tais como: público-alvo da indústria calçadista, tanto em relação ao sexo e idade 

(masculino, feminino e infantil) quanto à faixa de renda; a marca utilizada; e os principais 
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1.6.1 Público-alvo por sexo 

 

A fabricação de calçados masculinos ainda é preponderante na indústria francana, como se 

pode verificar pelo Gráfico 36. Cerca de 73% das empresas de grande porte destinam a 

totalidade da sua produção para este público-alvo, percentual que cai para 57% nas empresas 

de porte médio e para 51% nas de pequeno porte. O segundo produto mais fabricado é o 

calçado feminino, com onze empresas, correspondentes a cerca de 7% do total, respondendo 

que dedicam toda a sua produção ao público feminino. Por último, a fabricação exclusiva de 

calçados infantis é realizada apenas por duas empresas, o que representa algo em torno de 

1,4% dos respondentes. 

 

Número de empresas

15
4

2188

16 Até 20%
> que 20% a 40%
> que 40% a 60%
> que 60% a 80%
Acima d %e 80

 
Gráfico 36 - Participação do calçado masculino na produção 

s 

mpresas de porte médio, este percentual se reduz para 57% e, das empresas de pequeno porte 

ue compõem a amostra, cerca de 51% produzem exclusivamente calçados masculinos. Os 

nto, que estas variáveis, são independentes, 

ndo que, para um grau de liberdade (df) de 26 e nível de significância de 0,05, os resultados 

 participação do calçado masculino no 

turamento, aparentemente a produção deste artigo independe, também, do seu destino 

 

 

A predominância de calçados masculinos é maior nas empresas de grande porte, com 73% 

delas assinalando que toda a sua produção está voltada para este tipo de produto. Entre a

e

q

testes estatísticos realizados mostram, no enta

se

foram: X2 = 30,200 e p = 0,654. 

 

Embora ocorra nas exportadoras uma maior

fa
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(mercado interno ou externo), pois 40% das empresas não exportadoras, 65% das 

exportadoras eventuais e 61% das exportadoras experientes, dentro da amostra pesquisada, 

responderam que produzem exclusivamente calçados masculinos.  Os testes estatísticos 

realizados mostram que estas variáveis, aparentemente, são independentes, sendo que, para 

um grau de liberdade (df) de 34 e nível de significância de 0,05, os resultados foram: X2 = 

30,668  e p = 0,632. 

 

No tocante à diversificação da produção dentro do arranjo produtivo local, é salutar verificar 

ue já existam, embora em pequeno número, empresas com foco em calçados femininos. Das 

1.6.2 Público-alvo por faixa de renda 

 produtos para a população de baixa renda, 

a classe média e da classe alta, nos mercados interno e externo.  

 cerca de 50% do total, 

spondendo que toda a sua produção está voltada para este tipo de produto. Entre as 

entual se reduz para 21% e, nas empresas de grande porte 

ue compõem a amostra, cerca de 18% das empresas produzem calçados exclusivamente para 

q

144 empresas que compõem a amostra, 28 delas, o que corresponde a cerca de 20% do total, 

indicaram que mais de 50% de sua produção é de calçados femininos. Destas, 10 empresas já 

produzem exclusivamente para o público feminino. 
 

 

Quanto à faixa de renda, foi solicitado aos respondentes que indicassem, em percentual, qual 

a participação no faturamento total de empresa, de

d

 

No mercado interno, das 144 empresas pesquisadas, 73 delas, o que corresponde a cerca de 

51%, afirmaram que mais de 80% de sua produção é composta de calçados para a classe 

média, sendo que destas, 55, ou cerca de 38%, responderam que fabricam produtos 

exclusivamente para a classe média. A segunda maior participação no faturamento das 

empresas é de produtos destinados à classe alta, com 8 respondentes (5,6%), seguida dos 

produtos para a classe baixa, com 4 entrevistados (2,8%). 

 

A predominância dos calçados destinados à classe média, no mercado interno, é maior nas 

empresas de pequeno porte, com 44 empresas, o que corresponde a

re

empresas de porte médio, este perc

q

a classe média. Os testes estatísticos realizados mostram, no entanto, que estas variáveis, são 
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independentes, sendo que, para um grau de liberdade (df) de 34 e nível de significância de 

0,05, os resultados foram: X2 = 58,366 e p = 0,006. 

 

No mercado externo, das 54 exportadoras experientes, 27 delas, o que corresponde a 50%, 

afirmaram que mais de 80% de sua produção para a exportação é composta de calçados para a 

lasse média, sendo que destas, 22, ou cerca de 40%, responderam que exportam produtos 

xportam exclusivamente para este perfil 

e cliente.  

Tabela 47 - Relação entre tipo de produto e público-alvo 

c

exclusivamente para a classe média. A segunda maior participação no faturamento dessas 

empresas é de produtos destinados à classe alta, com 8 respondentes (15%) assinalando que 

exportam mais de 80% dos seus produtos para clientes com este perfil de rendimentos. Das 

exportadoras eventuais, 14 empresas (38%) exportam mais de 90% de sua produção para 

clientes da classe média, sendo que 13 delas (35%) e

d

 

Calçados Masculinos Sapatos, mocassins e botas Totais 

% Produção 
Até 
20% > 20% a 40% > 40% a 60% > 60% a 80% > que 80%   

Até 20% 3 3 7 1 1 15 
> 20% a 40% 1 1 0 0 1 3 
> 40% a 60% 2 0 3 1 11 17 
> 60% a 80% 2 2 0 3 14 21 
> que 80% 4 2 4 7 71 88 
Totais 12 8 14 12 98 144 

 

De se destacar, por último, que existe, aparentemente, uma associação entre a produção de 

calçados masculinos e um tipo de produto fabricado: os sapatos, mocassins e botas. A Tabela 

47 mostra que as 71 (setenta e uma empresas) cuja produção era composta em mais de 80% 

daquele tipo de produto, destinavam o mesmo percentual de produção ao público masculino. 

 

 

1.6.3 Marca utilizada na comercialização 

 

Com relação à marca utilizada na comercialização, foi perguntado aos entrevistados quantos 

por cento do seu faturamento era composto por produtos vendidos: com marca própria; com 

marca de terceiros; e/ou com marcas licenciadas. 
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No mercado interno, das 144 empresas entrevistadas, 87 delas, o que corresponde a cerca de 

60%, afirmaram que 80% ou mais de seu faturamento é composto de produtos 

comercializados com marca própria, sendo que destas, 48, ou cerca de 33%, responderam que 

a totalidade do seu faturamento é comercializada com sua marca. A segunda maior 

participação no faturamento das empresas é de produtos comercializados com marcas de 

terceiros, com 12 respondentes (8,3%), seguida dos produtos com marcas licenciadas, com 2 

dos entrevistados (1,4%) assinalando que comercializam mais de 80% dos seus produtos com 

aquelas marcas. 

 

Em relação ao porte, as grandes empresas são as que mais vendem seus produtos com marca 

própria, com cerca de 80% do seu faturamento, percentual este bem próximo dos 

presentados pelas pequenas empresas (74%) e pelas empresas de porte médio, que vendem 

óprias. 

dos foram: X  = 47,334 e p = 0,143. 

 

No mercado externo, das 54 exportadoras experientes, 21 delas, o que corresponde a cerca de 

39% do total, afirmaram que mais de 80% do seu faturamento na exportação é composto de 

produtos com marcas de terceiros, sendo que destas, 14, ou cerca de 26%, responderam que 

exportam todos os seus produtos com aquelas marcas. A segunda maior participação no 

faturamento dessas empresas com a exportação, é de produtos comercializados com marca 

própria, com 11 respondentes (20%) assinalando que exportam mais de 80% dos seus 

produtos com suas marcas. Entre as exportadoras eventuais, 13 empresas (35%) exportam 

mais de 80% dos seus produtos com marcas de terceiros, sendo que destas, 11 empresas 

exportam exclusivam m 8 empresas (30% 

 todos os seus produtos com marcas próprias.  

a

61% da sua produção com marcas pr

 

Os testes estatísticos realizados mostram, no entanto, que estas variáveis, são aparentemente 

independentes, sendo que, para um grau de liberdade (df) de 38 e nível de significância de 

0,05, os resulta 2

ente com marcas de terceiros. Em seguida aparece

do total) que exportam

 

1.6.4 Preço médio praticado 

 

Foi perguntado às empresas qual era o preço médio dos produtos comercializados por elas, no 

mercado interno (em reais) e no mercado externo (em dólares). No mercado interno o preço 
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médio encontrado foi de R$ 50,31, a mediana foi de R$ 45,50 e a moda de R$ 50,00, sendo 

tando um desvio-padrão de 12,77204 e 

ma variância de 163, 12501. 

o em razão de 

vestimentos em design e na qualidade do produto.  

ados sobre o faturamento da empresa, mesmo com a pergunta pedindo para 

 dar a resposta dentro de determinadas faixas de valores. A questão solicitava que o 

respondente indicasse, em média, qual era o faturamento mensal da empresa, dentro de 

determinadas faixas de valores.  

 

O Gráfico 37 mostra o resultado obtido com as empresas que compõem a amostra objeto deste 

estudo. Como se pode verificar, 84 empresas, ou o correspondente a cerca de 58% da amostra 

faturam até R$ 400.000,00 por mês. Na outra ponta, 25 empresas, que representam algo em 

torno de 17% da  amostra, faturam mais do que R$ 1 milhão por mês, sendo que, destas, 7 

indústrias (5% do total) apresentam um faturamento superior a R$ 4 milhões por mês. 

que a distribuição apresentou um desvio-padrão de 25,6089 e uma variância de 655,8150. Já 

no mercado externo, o preço médio apurado foi de US$ 12,46, a mediana foi de US$ 13,75 e a 

moda foi de US$ 25,00, com a distribuição apresen

u

 

O preço médio varia, no entanto, em função do porte das empresas pesquisadas. Enquanto que 

nas pequenas empresas ele se situa na faixa de R$ 45,74, nas empresas de porte médio ele 

sobe para R$ 55,73 e para R$ 65,58 nas empresas de grande porte, refletindo o grau de 

sofisticação das grandes empresas e o maior valor agregado ao produt

in

 

1.6.5 Faturamento 

 

A exemplo da produção, houve uma resistência muito grande por parte de alguns empresários, 

de disponibilizar d

se
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1.6.6 Principais mercados 

  

Quanto ao destino da produção, as vendas das indústrias calçadistas da amostra pesquisada se 

distribuem de forma equilibrada entre as diversas regiões do país e o mercado internacional 

(Gráfico 38).  
 

Gráfico 37 - Número de empresas por faixa de faturamento (em R$ mil) 
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Gráfico 38 - Destino da produção (em % do faturamento) 

 

Do faturamento total das empresas, 3% é composto de vendas efetuadas no próprio pólo de 

Franca e seu entorno. Cerca de 27% é destinado aos outros municípios do Estado de São 

Paulo (excluindo a cidade de Franca). Pouco mais de 23% é vendido em outros estados do 

sudeste (com exclusão de São Paulo) e 29% do faturamento total das empresas tem por 

destino outros estados do Brasil (fora o sudeste). As exportações, no período pesquisado, 

responderam por 18% do faturamento das indústrias calçadistas que compuseram a amostra. 
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O resultado obtido se aproxima bastante do encontrado na pesquisa do SEBRAE (2004), que 

presentou a seguinte distribuição: Franca e entorno 3%; outros municípios paulistas 31%; 

outros estados brasileiros 51%; e outros países 15%. 

 

Com relação à exportação, o Gráfico 39 mostra que, do total de 144 empresas que compõem a 

amostra da pesquisa, 81 delas (o correspondente a 56%) exportaram no ano de 2005 e as 

outras 63 vendiam seus produtos apenas no mercado interno. Das empresas exportadoras 55, 

ou o correspondente a cerca de 68% vendem para o exterior até 30% do seu faturamento total, 

sendo que destas, 25 empresas (31%) exportam até 10% do seu faturamento.  

 

Na outra ponta, 11 empresas, ou cerca de 14% do total de exportadoras, assinalaram que 

colocam no mercado externo mais de 70% das suas vendas. Sete dessas empresas exportam 

mais de 90% de suas vendas, sendo que: uma delas, de grande porte, exporta 99% da sua 

produção; outras 4 de porte médio e uma de pequeno porte produzem, exclusivamente, para o 

mercado externo. 
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Gráfico 39 - Número de empresas por % do faturamento destinado à exportação 

 

Os testes estatísticos realizados mostram uma provável associação entre o porte das empresas 

e o faturamento para a exportação, sendo que, para um grau de liberdade (df) de 46 e nível de 

significância de 0,05, os resultados foram: X2 = 112,381 e p = 0,000; Phi = 0,883; e Cramer's 

V = 0,625. 
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Em resumo, pode-se dizer que, pelos dados da amostra, a indústria calçadista francana 

apresenta uma produção de calçados cujo tipo predominante são os sapatos, mocassins e 

botas, elaborados em couro, tendo por público-alvo preferencial, tanto no mercado interno, 

como no mercado externo, o homem adulto, em especial o de faixa média de renda. A 

comercialização destes produtos no mercado interno é feita, preponderantemente com a 

utilização das marcas próprias das empresas e, no mercado externo, com a utilização 

predominante de marcas de terceiros, normalmente as marcas de grandes redes distribuidoras 

de calçados no exterior. O principal mercado são os estados do sudeste do Brasil, que 

absorvem 53% das suas vendas. Depois vêem os outros estados do Brasil, com 29% das 

vendas e, por último, o mercado externo, com as exportações sendo responsáveis por 18% do 

faturamento das empresas que compõem a amostra. 
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Anexo 2 - Análise de outliers  
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Anexo 3 - Carta de apresent

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

 

ad nhor (

As uestões relativas e a o l tê  assumid  um
elevância da v  m i o a o l, em ente, da 

er conta do B n iad   c
 
Dentro deste contexto, pode-se identificar a importância do estudo de setores 

a ec om  bras eir qu p e e  as n ss s e d  
xtern s, em dú tri  q e n am por característica a utilização 

de mã
xpor ções deste et é eleva te o ap nas p r m lhorar os resultados das contas 
xterna c o tam   d s tax  d d g . 

 

om o  P gr u a E  U P, st
he c v nt  do r es  
ra

r  nt n  a in ú tr  
alçad  ana qu f en
xpliqu a manência dessas em   
nforma ã recebi a se á

 
a e r d  s to , 

ostar
oster rm  re m d re .   

otivos e form
ercado internacional. 

 
Agradecemos nt ci cipaç o e e im e udo

ertos de e ss com e s  d so e 
intern iona ação da i dú tri  o u  on uir a o

esen lvi ento do setor privado e para o aperfeiçoamento de o ic s pú t a à
xpan o d esença brasileira o ex

 
C

rof. Msc o a  N to  Fern n  arv
ró-R tor d  Adm   Programa de Pós-Graduação FEA/USP 
ni-F CEF – Centro Universitário de Franca 

ação 

USP – Universidade de São Paulo 

 

Franca, 10 de outubro de 2005. 
 
Prez o (a) se a), 
 

 q  ao comércio int rn ci na m o a 
r  ca ez aior no debate econôm c n ci na   razão, principalm
vuln abilidade das s externas rasil, evide c a a cada crise ambial. 

d on ia il a e tenham ossibilidade d el var o volume d  o a v n as
e a  especial aqueles setores da in s a u  te h

o-de-obra intensiva, como é o caso da cadeia coureiro-calçadista. O incremento das 
e ta   s or r n nã  e a a e
e s do país, om bém para redução a as e esempre o

Neste sentido, o Uni-FACEF – Centro Un
grama d

iversitário de Franca, juntamente 
 desenvolvendo uma pesquisa para c  

ce
Pro e

p
ós- ad a

a
ção d F

 p
A / S  e ão

con
de F

r a ns as e
nca/SP, no mercado internacional. 

lgu tos rele es oc so de inserção da indústria calçadista da cidade 

 
O est do em p r o je vo ident fic r os fau

e
t

lu
o
m

b ti  i a  to es i er os d  
odelo" que 

d s ia
c ista

e
franc

er
,  in cia  o seu desem enho exportador e propor um "m

pr a n m rcado externo. Ressaltamos que tod
p

e
i

 
ç

 
o

p
 

es s o e a a
d r  tratada de forma agregada e confidencial. 

Pelo exposto e, considerando a importância de sua empres
mo de co tar m preenchendo o questionário anexo, que será 

d nt o o e r
g ía s n  co  sua colaboração, 
p
conhecer os m

io ente colhido por 
as pelas quais a su

u  os nossos pesquisado
a empresa definiu a sua inserção (ou não) no 

s O pro ósip to da pesquisa é 

m

 a e padamente a sua parti ã  n st portante st , 
c  qu assim será po ível obter melhor pr en ão o proces d

ac liz  n s a calçadista francana, q e c trib á p ra  
d vo m p lít a blicas vol ad s  
e sã a pr  n terior. 

ordialmente, 
 
 
P Alfred José Mach do e    Prof. Dr. a do C alho de Almeida 
P ei e inistração   
U A
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Anexo 4 - Questionário 

NIVE O A L  
 DE E ON A Ã    C N

           
m o iss x tr  d  c lç

ee
oda a ad de or a g g a  c n de c l. 
or fav le tõ s ab
ais a

DADOS SOBRE A SUA EMPRESA 
       

 

 

U R
M
SIDADE DE SÃ

, D IN T
 P U O

FA U DC LDA E C O IA  A M IS R Ç O E O TABIL A EID D  
      

tudo br  c
 
e

     
or d r  i dú

 
do

     
 d  F an a PEs so e o o pr m o p ta o da n s ia e a a s e r c /S  

 
 pr

                            
vará ap ximadam nt  20 m ut s.

 
O nchimento deste questionário le

info ação ece da er  tr t
 ro e e in o          

T
P

 
o

r
ia
m
 

r
m

b
te

i
 

 s
 q

á
es

a
e

a 
a

 f
o 

m
marque com um "X" a resposta que considere 

 a re ad  e o fi n ia     
 

 
 r, 

rop
atenta en as u

riada.     
ix e 

     m p
 

 
 

 
 

     
 

         
                          

                     
Tipo de sociedade:  Empresa Familiar?  1 Sim.   2 Não. 

 
01.         
                              
 1 Firma Individual    2 Cooperativa      3 Cotas Resp. Ltda.    
                              
 4 Sociedade Anônima  5 Outra (especificar) _______ ___ _____________________  
                              
02.  ___

4. t

1 nhum e s d 25 n  2 %  % a  d

A
 

no de fundação da empresa: _ _
 
_____        

 
 
 

         
                          
03. Número aproximado de empregados: _____________            

 
  

                             
0 Par icipação de capital estrangeiro:           

 
         

                
E

             
 Ne a   2 M no e %   3 tre 5  e 50    4 M is e 50%  
                              
05. Pertence a um grupo de empresas?                  

 
  

                             
 1 Não.   2 Sim, centrad  e  c çados. im, com negócios diversos. o m al   3 S   
                              

DADOS SOBRE A EQUIPE DIRIGENTE 
                         

Número de membros da equipe dirigente da sua empresa (incluindo você): ________  
     

06.  
 v  p rg nt 11   

 
7. tu  uni rs ár : _ _ _    

 
8. úm  de d ge  c m a  de m se de ex er n a o s na ou ac dêm  

 
           

9. pre
 u         

           
10. ade édia da e e e dirig nte de u em r a _ __ _     
              

 
 

  
 (se ocê for o único dirigente, passe

         
 à e u a )  

 
            

                   
0 Número de dirigentes com tí lo ve it io _ __ _            
                             
0 N ero iri ntes o  m is 6 e s  p iê ci pr fis io l  a ica    
 fora do Brasil: ________                     

                   
0 Número de dirigentes com capacidade para levar a cabo as relações comerciais da em sa  
 em m idioma estrangeiro: ________           
                   

Id  m quip  d e s  s a p es : _ _ _        
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DADOS SOBRE O(A) ENTREVISTADO(A) 
   

1. g ___ ____ _ __ __ _ _ __ ____ _ _ __ _ _  
  

2. q o c rg ? __ __ __ __ _   

3. Sexo:  1 m  2 M     

                           
1 Car o que ocupa em sua empresa: ___ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ ___ __ _ _ 
                            
1 Há uanto tempo está n a o _ _ _ _               
                              
1 Ho em  ulher               
                              
14. d 2 e 26 a 30 anos e 1  40 an s  Ida e: 1 Até 25 anos  D  3 D  3 a o      
                              
    4 De 41 a 50 anos 5 Acima e  a o  d 50 n s             
                              
15. o º Grau uperior sp c li ãoEsc laridade: 1 1º Grau 2 2  3 S  4 E e ia zaç     
                              
 
      5 Mestrado 6 Doutorado 6 Pós-doutorado          
                              
16. m  a c o as la õ  c m rc is e u mp

 
rancês Ita no 

Idio as estrangeiros em que é capaz de levar ab  re ç es o e ia  d  s a e resa:  
                             
 1 Inglês     2 Espanhol    3 F    4 lia     
                              

 5 mão 6 
enh
 utros (especificar) __________________ Ale    

N u
m     7 O

                              
17. Naci lidade: 1 ra ile  2 Ou  (esp cifica  ____ona B s ira   tra e r) _____ _ _ ___ ___ _ __ __    
                              
18. ss

___

Po ui algum  for çã  a adêmica ou pro iss nal n  exteri r?a ma o c   f io o o        
 

    
  

1 
                       

o 2 im sp cif ar  p rí o e m o) __ __ __ _ _
    

  Nã     S (e e ic  o e od  d  te p _ _ _ _ __    
                              

DADOS SOBRE AS ATIVIDADES PRODUTIVAS 
              

m q  grau ad a a at idad s 
              

 
  

19. a o 
Terc riz mo az o  

gem .. .... 2 3 4 5 6 7

E u
 

e  c a um  d s 
 

iv e ab
 

ix são realizadas por terceiros:       
      

e
          

.. . .. .. ..
 ei a s   F em s

   1. Mod la   ... .... .... .... .... ...     1     

   2.  ..................................... 1 2 3 4 5 6 7
C
e

ort
         

   3. ha ç  C nfra ão   .. ...... . 7.. .. ........................    1 2 3 4 5 6   
  .. .... .. . .. .. .. 7  4. Presponto  ... .... .... .... .... ...     1 2 3 4 5 6   
 . os  Manual ..................................... 1 2 3 4 5 6 7    5 C tura     
   6. alt ...... 1 2 3 4 5 6 7S o     ...............................      
   7. Sola     .. .... .. . .. .. ..... .... .... .... .... ...     1 2 3 4 5 6 7   
   8. on em .. ..... ... ... ... ... .. 1 2 3 4 5 6 7M tag    ... ... ... .. ... ..      
   9. Ponteaçã  ..................................... 1 2 3 4 5 6 7o        
   10. laqu aç o .....................................  1 2 3 4 5 6 7B e ã       
   11. Costura de fo ma .. .... .. . .. .......  r ... .... .... .... ....     1 2 3 4 5 6 7  
   12. ca e to ..................................... 1 2 3 4 5 6 7A bam n        
   13. sp ...... 1 2 3 4 5 6 7In eção    ...............................      
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mpr sa? 

ss le apenas a p ão   
   

1  100 re ia  e 01  5 0 e 5 1  1 0    

    
20. Aproximadamente, qual é a produção de pares de calçados / dia da sua e e     
 (a ina  um  o ç )                   
                           
 Até pa s/d  2 D 1  a 0       3 D 0  a .0 0  
                              
 4  1.001  2 0 e .0  a . 0 e .0 0De  a .00   5 D 2 01  5 00     6 Acima d  5 0     
                              
21.  m ut a e a e p s e e a

s    
    

De 2   

Em édia, nos últimos 12 meses, quanto da capacidade prod iv d su m re a st ve ocios ? 
 (as inale apenas uma opção)                  
                          
 1 Até 10% de ociosidade 2 De 11% a 20%     3 1% a 30%    
                              
 4 De 31% a 40%    5 De 41% a 50%     6 Acima de 50%     
                              
22. m m ia, qu l é da u e pr sa

 
1  3 .0 0 e 3 0  0 0  

E éd a  o faturamento mensal, em reais (R$),  s a m e ?       
                             
 Até 20.000     2 De 20.001 a 7 0   3 D 7. 01 a 10 .0 0  
                              
 4 00 e 4 a . 0 0De 100.001 a 180.000  5 De 180.001 a 400.0   6 D 00.001  1 00 .0 0  
                              
 7 .0 .001 a 4.000.000 cim . 0  De 1.000.001 a 2.000.000 8 De 2 00 9 A a de 4.000 00   
                              
23. ua  c nt u a  o fa ra e o ta r a  

. lçado predominantemente  c ur  
Q ntos por cento cada um dos itens abaixo o rib i p ra  tu m nt to l da emp es .  

 1 Ca s de o o                    
 2. Calçados predominantemente de sintéticos, borracha ou plástico            
 3. Calçados predominantemente de tecido ou lona                 
    0                      1 0%   
                              
24. a ento to r a  

    
Qu ntos por cento cada um dos itens abaixo contribui para o faturam tal da emp es .  

 1. Calçado masculino adulto                   
 2. Calçado feminino adulto                       
 3. Calçado infantil                          
                          100%   
                              
25. para o fa ra e o ta da e p s  

1   
Quantos por cento cada um dos itens abaixo contribui  tu m nt to l  m re a.   

 . Sapatos, mocassins e botas                     
 2.    Sandálias, papetes e tamancos                    
 3  . Tênis de qualquer tipo                       
    0                      1 0%   
                              
26. Quantos por cento cada do faturamento total de sua empresa é de produtos ... .I M .  M.E.
 1   . Vendidos com marcas próprias                      
 2.  loji a   t rce ro     Vendidos, sob pedidos, com marcas de revendedor, de st ou de e i s          
 3   . Vendidos com marcas licenciadas                     
  100% 00                        1 %
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27. Quantos por cento cada do faturamento total de sua empresa é de produtos ...  M.I. M.E.
 1. Para a população de baixa renda                       
 2. ra a classe  Pa média                         
 3.          Para a classe alta                  
             100% 00             1 %
                              
28. o f  do  p d o sã  p d id s: .I  D aturamento da empresa, quantos por cento s ro ut s o ro uz o   M . M.E.
 1.  No pólo de Franca e entorno                        
 2. tros m nic os au st  for  d pó   Ou u ípi  p li as a o lo                    
 3. Nos estados do nordeste brasileiro                       
 4. Em outros estados brasileiros                        
 5. Em outros países (ext rio    e r)                       
                         1 0 000 %  1 %
                              
29. o f ramen  to da m re a, q n s r en  d s en a a pa   

. de Franca entorno   
D atu to tal  e p s ua to po c to a  v d s v i ra ...        

 1 O pólo e                     
 2. Outros municípios paulistas fora do pólo                   
 3. A região sudeste, exceto o Estado de São Paulo                 
 . Outros estados brasileiros, exceto a região sudeste      4           
 5. O exterior (e orta    xp ção)                    
       0                     1 0%  
                              
30. Qual é o preço médio dos produtos comerc liz d  p r a em re ?  

         
 1.  mercado interno, em reais, R$ __________ ou em dólares, US$ ________  

     
2.   mercado externo, em reais, R$ _________ ou em dólares, US$ ________  
                           

as s cin u tõ s, ssin le om um "X , c m  s po ic n  a ua r cipa
ad n r ,  

m cada um e ion o  
 

31.    P eç  d  P od to     
  

ia a os o su p sa         
                     

No    
                         
 No    
   
 N próxima co q es e  a a  c   " o o e s io al  s  p in l    
  linha de produtos, em comparação com os seus principais concorrentes no merc o i te no  
 e dos aspectos m nc ad s.                  
                             

       r o o r u          
  Mais barato      1 2 3 4 5 6 7  Mais caro      
                              
32.          Nível de Custos           

ior cu o d ro uç o 1 2 enor custo de produção
 

  Ma st e p d ã  3 4 5 6 7  M    
                              
33. T cn lo ia e r u ão

en
         e o g  d  P od ç             

  Tecnologicamente avançado  1 2 3 4 5 6 7  Tecnologicam te atrasado   
                              
      
4.  Qualidade do Produto 

r      

                        
3                    
  Qualidade inferior    1 2 3 4 5 6 7  Qualidade superio
                              
35.   Capacidade de Inova ão      

ior ca aci e e 1 2 enor capacidade de    
       ç        

  Ma p dad  d   3 4 5 6 7  M  
  desenvolver novo olver novos produtos   s produtos          desenv
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36. Qual dos seguintes objetivos a sua empresa persegue prioritariamente?         
                              
  Estabilidade      1 2 3 4 5 6 7  Crescimento       
                              
37. Com relação ao pólo produtivo de Franca, em que medida você concorda que:       
                     Discordo    Concordo 

                     Totalmente   Totalmente

 1. Tenho facilidade de encontrar matérias-primas no pólo     1 2 3 4 5 6 7  
 2. Tenho facilidade em encontrar mão-de-obra especializada    1 2 3 4 5 6 7  
 4. As instituições de Apoio às Empresas estão presentes     1 2 3 4 5 6 7  
 7. No pólo, tenho mais acesso a inovações tecnológicas que fora dele. 1 2 3 4 5 6 7  
                              
38. Independentemente da sua empresa exportar ou não, em que medida você concorda com    
 cada uma das seguintes afirmações a respeito da atividade de exportação?        
                     Discordo    Concordo 

 1. Os mercados estrangeiros são mais rentáveis, para     Totalmente   Totalmente

  a minha empresa do que o mercado brasileiro        1 2 3 4 5 6 7  
 2. A exportação oferece maiores oportunidades de               
  crescimento, para a empresa, que o mercado interno     1 2 3 4 5 6 7  
 3. Ao exportar a minha empresa tem maiores oportunidades            
  de diversificar a sua linha de produtos          1 2 3 4 5 6 7  
 4. A exportação pode ajudar a desenvolver produtos mais             
  competitivos para o mercado nacional          1 2 3 4 5 6 7  
                              
39. Em relação às seguintes possíveis barreiras à exportação, em que medida cada uma delas   
 dificulta o início ou a expansão da atividade exportadora de sua empresa?        
                    Não dificulta    Dif.muito 

 1. Dificuldades em função de diferenças linguísticas e culturais   1 2 3 4 5 6 7  
 2. Falta de capacidade de produção para atender às exportações  1 2 3 4 5 6 7  
 3. Pessoal não qualificado para a atividade exportadora      1 2 3 4 5 6 7  
 4. Desconhecimento geral sobre como exportar        1 2 3 4 5 6 7  
 5. Intensidade da concorrência nos mercados estrangeiros    1 2 3 4 5 6 7  
                              
40. Qual das seguintes afirmações descreve melhor a situação da sua empresa em relação à   
 atividade exportadora? (assinale uma única opção)              
 1  Nunca realizamos vendas de produtos para o mercado externo e não temos intenção   
   de fazê-lo nos próximos anos (você terminou o preenchimento)         
 2  Nunca realizamos vendas de produtos para o mercado externo mas estamos interessados 
   em começar a exportar. (passe à pergunta 47)              
 3  Temos efetuado algumas vendas para o mercado externo, porém o resultado não foi   
   tão favorável como esperávamos.                  
 4  Temos tido experiências favoráveis com as exportações, porém ainda estamos     
   começando a nos desenvolver no mercado externo.             
 5  Temos longo tempo de experiência nas vendas no mercado externo.        
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41. Enumere de 1 a 5, começando pelo número 1 para a primeira, a seqüência de inserção no    
 mercado externo utilizada pela sua empresa.                 
                              
    Vendas por consórcio de exportação                 
    Vendas por agentes de exportação                  
    Instalação de subsidiárias comerciais no exterior              
    Vendas autônomas (exportação direta)                 
    Instalação de unidades de produção no exterior              
                              
42. Quantos por cento do faturamento da exportação de sua empresa é obtido através de ...   
 1. Vendas por agentes de exportação                     
 2. Vendas autônomas                         
 3. Vendas por consórcios de exportação                    
 4. Vendas por subsidiárias comerciais no exterior                 
                          100%   
                              
43. Indique o percentual aproximado que representaram as exportações, sobre o total das    
 vendas realizadas por sua empresa, nos seguintes anos:             
                              
 2000:______   2001:______  2002:______  2003:______  2004:______  
                              
44. Há quanto tempo a sua empresa está exportando?               
                              
 1 Menos de 2 anos   2 Entre 2 e 5 anos    3 Entre 6 e 10 anos    
                              
 4 Entre 11 e 15 anos   5 Entre 16 e 20 anos   6 Mais de 20 anos    
                              
45. Começando do primeiro, quais os países para os quais sua empresa exporta ou exportou?   
  Países                    Ano    
 1. ____________________________________________________________          
                              
 2. ____________________________________________________________          
                              
 3. ____________________________________________________________          
                              
46. Atualmente, quais são os principais destinos das exportações da sua empresa? (Indique o %)  
                              
 1. ____________________________________________________________ _____%    
                              
 2. ____________________________________________________________ _____%    
                              
 3. ____________________________________________________________ _____%    
                              
47. Sua empresa pretende iniciar ou aumentar suas exportações nos próximos 2 anos?     
                              
 1 Sim.   2 Não.                      
                              

OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO E GENTILEZA. 
 


