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INTRODUÇÃO 

Vivemos uma era em que a tecnologia e suas inovações quase que diárias, tomaram 

conta de nossas vidas. No entanto, a má utilização destes recursos vem causando uma série de 

consequências, na maioria das vezes irreparáveis, ao nosso planeta. A solução encontrada para 

diminuir tais danos é o planejamento. Planejar o futuro da nossa economia, da nossa política, 

da nossa sociedade, da nossa cultura e, claro, do nosso ambiente. Planejar mais, para usar essa 

tecnologia a nosso favor, ou seja, fazer uso de tecnologias sustentáveis. Planejar com o intuito 

de suprir as nossas necessidades agora, sem prejudicar as próximas gerações. 

Um dos pilares da sustentabilidade é satisfazer as necessidades humanas do presente, de 

maneira economicamente viável, socialmente justa, culturalmente aceita e ecologicamente 

correta. É fundamental usufruir dos nossos recursos naturais da melhor maneira, evitando 

desperdícios e promovendo um melhor uso da água e da energia elétrica por exemplo. Uma 

possível solução é aliar arquitetura e sustentabilidade, afinal, os projetos arquitetônicos são uma 

das melhores formas de previnir os possíveis impactos ambientais resultantes das atividades 

geradas ao longo do ciclo de vida de uma construção. 
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CAPÍTULO I: ARQUITETURA SUSTENTÁVEL 
 

1.0   O QUE É A ARQUITETURA SUSTENTÁVEL 

A Arquitetura Sustentável tem como meta principal economizar recursos e disseminar 

maneiras de construir com menor impacto ambiental e maior ganho social, sem ser inviável 

economicamente. Esse movimento surgiu no final da década de 2000 e concentra-se na criação 

de uma harmonia entre a obra final, o seu processo de construção e o meio ambiente. 

Essa nova perspectiva da arquitetura, pretende evitar em cada uma das suas etapas, 

agressões desnecessárias para a natureza, otimizar processos de construção, diminuir os 

resíduos resultantes e reduzir os consumos energéticos do edifício. Para isso, muitos 

engenheiros e arquitetos utilizam em seus projetos a maior quantidade possível de elementos 

naturais e garantem um aproveitamento racional dos recursos necessários para iluminar e 

ventilar os ambientes, de forma a reduzir os desperdícios nessas áreas. Tem ainda como objetivo 

que a construção alcance um nível de conforto térmico e de qualidade do ar adequado, 

reduzindo assim a necessidade da utilização de sistemas de ventilação ou aquecimento 

artificiais. 
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Além disso, a arquitetura sustentável preocupa-se com o uso de materiais certificados e 

que venham de fornecedores legalmente estabelecidos, que adotem as mesmas crenças em 

relação a diminuição dos impactos ambientais e das emissões de gases poluentes.  

Um projeto de arquitetura sustentável contraria a idéia do edifício como obra de arte 

e o compreende como parte do habitat vivo, intimamente ligado à sociedade, ao clima, a região 

e ao planeta. 

 

1.1  OS PRINCÍPIOS DA SUSTENTABILIDADE NA ARQUITETURA 

A arquitetura sustentável é baseada nos princípios de Vitrívio, o sistema firmitas, 

vetustas, utilitas (solidez, beleza, e utilidade), e leva em consideração o projeto bioclimático, 

bem como às soluções que atendem a outros aspectos, como os relacionados com a energia, a 

água e o saneamento básico.  

A sustentabilidade na arquitetura é constituida por três princípios fundamentais.  O 

design do ciclo de vida, a economia de recursos e o design humano. Estes princípios ajudam a 

desenvolver a conscientização dos impactos ambientais ocasionados pelo “consumo” da 

arquitetura, tanto em nível local quanto em nível global. 
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1.1.1 Design do Ciclo de Vida 

O primeiro princípio é o design do ciclo de vida. Este princípio fornece uma 

metodologia de análise dos processos de construção e do impacto causado ao meio 

ambiente. Esta abordagem reconhece as consequências ambientais do ciclo de vida 

completo dos recursos arquitetónicos, desde a  sua aquisição até o retorno à natureza. O 

DCV baseia-se na noção de que um material migra de uma forma de vida útil para outra, 

ou seja na reutilização dos materiais, sem um fim de utilidade definido. 
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1.1.2 Economia de Recursos 

O segundo princípio leva em consideração a redução, a reutilização, e a reclicagem de 

recursos naturais que são utilizados no construção. Economizando recursos, o arquiteto ou 

engenheiro reduz o uso de recursos não renováveis na construção e na operação diária dos 

edifícios. Para isso existe um fluxo contínuo de recursos, tando naturais quanto manufaturados, 

que atuam dentro e fora de um edifício. Este fluxo começa com a produção de materiais de 

construção e continua através da vida do edifício com o propósito de criar um ambiente que 

possa sustentar o bem-estar humano e as atividades lá realizadas.  

Chegado o fim da vida útil de um edifício, este deveria transformar-se em outros 

componentes para formação de novos empreendimentos. Durante o planejamento e a 

construção de um edifício, os recursos fluem para a construção, passando a fazer parte do 

“ecossistema” do edifício. A longo prazo, qualquer recurso componente deste ecossistema pode 

deixar de compô-lo e poderá a fazer parte de um novo ecossistema . Esta é a lei da conservação 

do fluxo de recursos.  
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1.1.3 Design Humano 

O terceiro e talvez o mais relevante dos princípios da arquitetura foca-se na interação entre o 

ser humano e a natureza. Enquanto que a economia de recursos e o design do ciclo de vida têm 

a ver com a eficiência e conservação, o design humano preocupa-se com todos os componentes 

do ecossistema, incluindo as plantas e os animais selvagens. Este princípio emerge das metas 

humanitárias e altruistas de respeito à vida e dignidade dos organismos vivos. Uma análise mais 

profunda revela que este princípio está profundamente enraizado na necessidade de preservar a 

cadeia de elementos do ecossistema que permite a sobrevivência humana.  

Na sociedade moderna, mais que 70% do tempo de vida de uma pessoa é passada dentro dos 

edifícios. O papel principal da arquitetura é fornecer ambientes construídos que sustentem a 

segurança dos ocupantes, a saúde, o conforto fisiológico, o bem-estar psicológico, e a 

produtividade.  
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1.2 EXEMPLOS DE ARQUITETURA SUSTENTÁVEL 

1.2.1 Reaproveitamento de Água 

Dentre os vários sistemas que podem ser implantados em residências ou escritórios, o 

mais comum é o de captação da chuva que armazena a água para uso local. Essa prática, além 

de ser ecológicamente correta, também diminui a quantidade de água que vai para o sistema 

público de coleta, o que previne a ocorrência de enchentes nos períodos de temporais.  

A captação é feita com a instalação de um conjunto de calhas no telhado, que direcionam 

a água para um tanque subterrâneo ou cisterna, onde ela será armazenada. Junto a esse 

reservatório, é necessário instalar um filtro para retirada de impurezas, como folhas e outros 

detritos, e uma bomba, para levar o líquido a uma caixa d'água elevada separada da caixa de 

água potável.  

Um sistema um pouco mais elaborado utiliza, além das águas da chuva, as chamadas 

“águas cinzas”. Essas águas são provenientes dos chuveiros e das pias de banheiros e são mais 

fáceis de filtrar do que as do vaso sanitário, por exemplo. Desse modo a água na casa entra em 

um ciclo. Embora não seja própria para beber, tomar banho ou cozinhar, a água de chuva tem 

múltiplos usos numa residência.  A água cinza ou da chuva, depois de filtradas, são utilizadas 



10 
 

para irrigar jardins, lavar roupa e podem até mesmo voltar para vasos sanitários. É o 

reaproveitamento contra o desperdício e a favor da preservação 
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1.2.2. Energia Eólica 

A energia eólica, que é produzida a partir da força dos ventos, é abundante, renovável, 

limpa e disponível em diversos lugares. Essa energia é gerada por meio de aerogeradores, nas 

quais a força do vento é captada por hélices ligadas a uma turbina que aciona um gerador 

elétrico. A quantidade de energia transferida é dada em função da densidade do ar, da área 

coberta pela rotação das hélices e da velocidade do vento. 

A avaliação técnica do potencial eólico exige um conhecimento detalhado do 

comportamento dos ventos. Os dados relativos a esse comportamento, que auxiliam na 

determinação do potencial eólico de uma região, são relativos à intensidade da velocidade e à 

direção do vento. Para obter esses dados, é necessário também analisar os fatores que 

influenciam o regime dos ventos na localidade do empreendimento. Entre eles pode-se citar o 

relevo, a rugosidade do solo e outros obstáculos distribuídos ao longo da região. 

No Brasil, pode-se dizer que as grandes centrais eólicas podem ser conectadas à rede 

elétrica uma vez que possuem um grande potencial para atender o Sistema Interligado Nacional 

(SIN). As pequenas centrais, por sua vez, são destinadas ao suprimento de eletricidade em 

comunidades ou sistemas isolados, contribuindo para o processo de universalização do 

atendimento de energia. Em relação ao local, a instalação pode ser feita em terra firme (on-

shore) ou no mar (off-shore). 
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      (Instalação on-shore) 

       

       

      (Instalação off-shore) 
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CAPÍTULO II: INOVAÇÕES DO MERCADO 

 

2.0  IMPORTÂNCIA DAS INOVAÇÕES 

Com o aumento da população global, surge a questão da necessidade de formas de 

acomodação adequadas para tantas pessoas. No entanto, os métodos atuais de construção são 

insustentáveis, produzindo grandes quantidades de CO2 seja durante a sua concepção e 

construção ou durante toda a vida útil de um edifício. Felizmente, a sustentabilidade está se 

tornando uma prioridade para os desenvolvedores, arquitetos e engenheiros e com muitas 

novidades interessantes surgindo no mercado da construção civil, abordar de forma sustentável 

as necessidades de alojamento global se torna cada dia mais viável. 

Abaixo veremos alguns exemplos de materiais sustentáveis e inovadores que estão 

acessíveis aos diversos tipos de consumidores. 

 

2.1 TIJOLOS DE LÃ 

Desenvolvido por pesquisadores espanhóis e escoceses com o objetivo de obter um 

composto que fosse mais sustentável, não-tóxico, usando materiais locais abundantes que 

iriam melhorar mecanicamente a “força” dos tijolos , esses tijolos de lã são exatamente o que 

o nome sugere. Simplesmente adicionando lã e um polímero natural encontrado em algas para 

a argila do tijolo, o torna 37% mais forte do que outros tijolos, e mais resistente ao clima frio 

e úmido encontrado frequentemente no Reino Unido. Eles secam rápido, reduzindo a energia 

incorporada, e também são econômicos, pois são produzidos sem utilização de fogo, como no 

caso dos tijolos tradicionais e dos blocos de concretos. 
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2.2 CONCRETO SUSTENTÁVEL 

Enquanto 95% das emissões de CO2 de um edifício são o resultado da energia consumida 

durante a sua vida, há muito que pode ser feito para reduzir esses 5% associados à construção. 

O concreto é um lugar ideal para começar, em parte porque quase todos os prédios o utilizam, 

mas principalmente devido ao fato de que a produção de concreto é responsável por um 

escalonamento de 7-10% das emissões globais de CO2 .  

O concreto tradicional emprega cimento, areia, pedra e água, enquanto o sustentável 

substitui 70% da areia natural por areia de fundição - utilizada na fabricação de moldes de peças 

metálicas, além de reduzir em grande quantidade o uso de água. O concreto sustentável, além 

de evitar o grande descarte de resíduos, colabora para que a areia não seja retirada do meio 

ambiente. O concreto convencional é, na maioria das vezes, feito com areia retirada dos leitos 

dos rios, isso pode causar assoreação e mais uma série de danos à natureza. 

Contudo, o concreto sustentável não pode ser usado para fins estruturais, somente para 

pavimentação, calçadas, contrapisos e outras áreas que não sofrem tanto esforço. Alguns testes 

que duram mais de 20 anos ainda precisam ser feitos para que o concreto possa então ser 

utilizado para todas as finalidades. 
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2.3 JANELAS DE VIDRO TRIPLO 

As janelas de vidro triplo ou “janelas super-eficientes”, fazem um trabalho melhor de 

reter o calor no prédio, com caixilhos totalmente isolados. Na maioria das janelas de vidro 

duplo, o gás argônio é injetado entre cada camada de vidro para ajudar isolamento, mas 

nestas janelas super-eficientes, o criptônio que é um isolante melhor, no entanto mais caro 

é utilizado. Além disso, revestimentos de baixa emissão são aplicados ao vidro, evitando 

ainda a fuga de calor. 

Quando uma janela de vidros múltiplos é feita apenas com ar, o espaço do ar é 

cuidadosamente seco e selado para proteger contra a condensação e para maximizar a 

capacidade de isolamento. Mesmo assim, às vezes permite correntes que conduzem o calor 

entre o interior e o exterior. A troca de ar por gás (que é mais viscoso e/ou menos condutor) 

ajuda a atenuar este problema. O argónio, um gás inerte, não tóxico, é usado com frequência 

porque é barato e funciona melhor no mesmo espaçamento que deveria ser ocupado pelo ar. 
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2.4  VIDROS AUTOLIMPANTES 

O vidro autolimpante é fabricado pela deposição de uma camada transparente de material 

mineral fotocatalítico e hidrofílico sobre a chapa de vidro incolor, formando uma camada de 

longa duração. Desta forma, aproveita-se da força dos raios UV e da água da chuva para 

combater de forma eficiente a sujeira e os resíduos que se acumulam no exterior da janela. A 

função autolimpante é ativada dias após a primeira exposição à luz solar. Além disso, ele tem 

a qualidade de ser regenerativo, pois, ao receber a água da chuva, toda a sujeira é removida, 

liberando a camada química para novas utilizações, deixando a visão sempre nítida. A 

transparência e o aspecto visual são idênticos aos de outros vidros, assim como as características 

térmicas, mecânicas e acústicas. 

A aplicação do produto é indicada para fachadas e coberturas, em espaços onde há 

incidência de raios solares e para vidros que estão em locais de difícil acesso para limpeza, 

desde que estejam expostos à água da chuva.  

A maior vantagem do produto é a redução na frequência da limpeza dos vidros, reduzindo 

drasticamente o consumo de água e o uso de produtos de limpeza, colaborando com o meio 

ambiente. Atualmente, o custo do produto é cerca de 40% superior ao do vidro convencional.    
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2.5 TELHAS E PLACAS ECOTOP 

Esta técnica utiliza como matéria prima o resíduo da fabricação de tubo de creme dental 

(material de difícil degradação na natureza), composto por 25% de alumínio e 75% de plástico. 

São produtos 100% reciclados que contribuem para a redução da disposição dos resíduos 

industriais em aterros, dando a eles um fim ambientalmente correto, além de seus processos de 

fabricação não gerarem nenhum tipo de efluentes ou poluentes atmosféricos. 

 As telhas Ecotop têm grande durabilidade e apresentam ótima isolação térmica, pois 

reduzem o calor do ambiente em até 30% em relação as telhas de fibrocimento.  

 As placas Ecotop apresentam grande vantagem quando comparadas às madeiras e 

aglomerados utilizados na construção civil, já que possuem maior durabilidade e podem ser 

reutilizadas diversas vezes sem perder suas funções e qualidades, gerando grande economia 

além do benefício ambiental. São produzidas em 3 espessuras (6,8 e 10 mm) e possuem ótima 

versatilidade e grande durabilidade. 
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2.6  PELÍCULAS PROTETORAS 

São películas adesivas aplicadas nos vidros, para melhorar o conforto térmico dos 

ambientes. Assim, é possível rejeitar até 80% da energia solar incidente e bloquear quase 

totalmente os raios ultravioleta, minimizando o calor e o desbotamento de objetos expostos ao 

excesso de luminosidade 

Películas que reduzem o calor (infravermelho) contribuem substancialmente para 

reduções no consumo de energia elétrica, pois evitam que o calor entre no ambiente, exigindo 

menos do sistema de ar-condicionado. Caso a película tenha uma boa transmissão de Luz, a 

necessidade de utilização de iluminação artificial é reduzida, da mesma forma impactando em 

menor consumo de energia. 

As películas, controlando o Ultravioleta, Calor (Infravermelho) e Luz, conseguem 

reduzir a deteriorização e desbotamento de cortinas, persianas, tapetes, sofás, pisos, 

mercadorias e quaisquer outros objetos expostos ao raio solar em vitrines ou residências, 

preservando o investimento em produtos expostos, pisos, cortinas, objetos e mobiliário. 
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2.7  ISOLAMENTO DE PAPEL 

Feita a partir de jornais reciclados e papelão, o isolamento a base de papel é uma 

alternativa superior às espumas químicas. Resistente a insetos e retardador de fogo, graças à 

inclusão de bórax, ácido bórico, e carbonato de cálcio (todos materiais completamente naturais 

que não têm associações com problemas de saúde), o isolamento de papel pode ser inserido nas 

cavidades das paredes, enchendo cada rachadura e criando um projeto quase sem vãos-livres. 

A Massa de Papel surge como uma oportunidade altamente competitiva, porque é dos 

poucos que consegue conjugar a redução do impacto ecológico com uma alta capacidade 

térmica. A sua característica principal é o desfasamento térmico entre o interior e o exterior, 

com a superfície isolada a suportar elevadas oscilações térmicas durante mais de 10 horas. O 

calor acumulado no corpo do isolamento durante o dia inverte o sentido antes de chegar ao 

outro lado da superfície isolada. Isto resulta em excelentes performances durante todo o ano, 

seja no verão ou no inverno, podendo chegar a 30 % de redução de energia se for aplicado por 

baixo do telhado. Como é um sistema contínuo e muito fácil de instalar, sem necessidades de 

cortes ou tratamento prévio da superfície, os desperdícios, fissuras e pontes térmicas são 

eliminados, reduzindo os custos e o tempo de instalação. 
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CAPÍTULO III: AÇÕES SUSTENTÁVEIS 

 

3.0   A IMPORTÂNCIA DE SER SUSTENTÁVEL 

Quando se fala em Sustentabilidade, as pessoas normalmente pensam, apenas, na 

preservação do meio ambiente e dos espécimes em extinção. Na verdade, a sustentabilidade vai 

muito além disso, pois abrange um conceito mais ampliado, que insere também a figura do 

homem e, consequentemente, sua preservação. Para isso, surgiu o conceito de sustentabilidade 

social, que se preocupa em promover ações voltadas para o resgate da cidadania da pessoa 

humana, garantindo seus direitos universais: saúde, educação, moradia, trabalho, etc. Para um 

processo sustentável, o bem-estar do homem é objetivamente necessário, pois é ele o principal 

responsável por implementar as demais ações de sustentabilidade que garantirão o futuro para 

a sua e para as novas gerações. 

A dimensão social da estabilidade destaca o papel dos indivíduos e da sociedade nos 

processos de preservação do Meio Ambiente e garantia do desenvolvimento sustentável. Nesse 

caso, a sustentabilidade social está ligada intimamente à ideia de bem-estar, clarificando quais 

as funções dos indivíduos e das organizações e produzindo estabilidade social. Os principais 

benefícios obtidos através das ações de sustentabilidade social são: garantia da 

autodeterminação e dos direitos humanos dos cidadãos; garantia de segurança e justiça, através 

de um sistema judicial fidedigno e independente; melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, 

que não deve ser reduzida ao bem-estar material; promoção da igualdade de oportunidades; 

inclusão dos cidadãos nos processos de decisão social, de promoção da autonomia da 

solidariedade e de capacidade de autoajuda dos cidadãos; e garantia de meios de proteção social 

fundamentais para os indivíduos mais necessitados. 

Várias são as ações de caráter social sustentável que são promovidas, anualmente, por 

governos, empresas e instituições civis (o chamado “Terceiro Setor”): programas de combate à 

fome, de formação profissional gratuita, de geração de emprego e renda e de promoção da saúde 

em comunidades carentes são exemplos da enorme variedade de alternativas de manutenção do 

bem-estar do homem. A essas ações ainda podem ser agregadas outras, voltadas à questão 

ambiental. No Estado do Rio, por exemplo, há o Programa de Microbacias Hidrográficas, 

financiado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), voltado para as pequenas 

propriedades de agricultores familiares, que recebem recursos para investir na sua produção, 

com a contrapartida de promover ações de recuperação de áreas degradadas, preservação 

http://www.atitudessustentaveis.com.br/categoria/sustentabilidade/
http://www.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/sustentabilidade-ambiental-o-que-e-a-sustentabilidade-ambiental/
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permanente e a melhoria na quantidade e qualidade das águas. A ideia também foi aplicada em 

outros estados: em São Paulo, 90 mil famílias rurais são atendidas. 

Sem um novo modelo econômico pautado no desenvolvimento sustentável, muitos recursos 

deixarão de existir, muitas sociedades deixarão de ter acesso ao que restar e muitos serão os 

atingidos pela escassez. O que fazer, então, para não permitir que isso aconteça? 

Ações dessa natureza são complexas, pois precisam do envolvimento de cadeias e redes de 

organizações. É necessária uma mobilização conjunta de vários atores da sociedade. E, 

principalmente, é preciso admitir que os recursos são finitos, sendo a proteção e recuperação 

do meio ambiente uma das principais preocupações. 

O primeiro passo, então, para o desenvolvimento de ações sustentáveis é a conscientização, 

é trabalhar a educação dos envolvidos de forma que entendam a importância de se trabalhar 

com esse conceito. Talvez, o mais complexo seja fazer com que apreendam e multipliquem os 

conhecimentos passados. Fazer com que o que foi ensinado passe a fazer parte do novo modo 

de vida dos envolvidos. Criar redes de discussão, grupos de trabalho, envolver empresas, 

comunidades e ONGs. 

O segundo passo é estabelecer as áreas de prioridade (meio-ambiente, educação, geração de 

renda, desigualdade social etc), as atividades que se quer desenvolver e os objetivos que se quer 

alcançar. A partir daí, desenvolver projetos que envolvam a comunidade, mostrando que cada 

um é responsável pelo mundo em que se vive. O impacto social deve ser avaliado, os resultados 

mensuráveis e as metas executáveis. 

A execução dos projetos é o terceiro passo. Aqui, é necessário atentar para a 

sustentabilidade do próprio projeto. Quanto mais conscientização existir, maior o número de 

pessoas e recursos envolvidos e maior a possibilidade de continuação. É preciso que haja uma 

equipe dedicada, com pessoas que conheçam os problemas abordados e as soluções propostas. 

A gestão do projeto e dos recursos deve ocorrer de forma transparente, com a participação 

de membros da comunidade, realizando alterações sempre que necessário. Os resultados devem 

ser expostos à comunidade e as tecnologias desenvolvidas replicadas em outros projetos ou 

comunidades. 
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Se todos abraçarem a mesma causa, o desenvolvimento sustentável deixará de ser teoria 

para ser uma prática constante no mundo. 

 

 

3.1 TRIPÉ DO EQUILÍBRIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

A sustentabilidade, em termos de documentos da ONU (Organização das Nações Unidas) e 

rascunhos para a Rio+20, gerou uma visão de base para sustentabilidade que tem o seguinte 

tripé: 

1. Ser economicamente viável; 

2. Ser socialmente justo; 

3. Ser ambientalmente correto. 

Também conhecido como “Triple Botton Line” , linha de três pilastras, foi criado em 1990, por 

John Elkington, inglês, fundador da ONG SustainAbility. Essa concepção de tripé de 

sustentabilidade tem recebido críticas de diversas correntes. 

No quesito de “economicamente viável” há um paradoxo, pois a economia atual, ainda 

preenchida de conceitos e ações do século XX em pleno início do século XXI, ainda é 

estimulada pela concorrência, pela contratação de mão-de-obra mais barata e busca do lucro 
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pelos estímulos do consumismo que mantém o faturamento das empresas e do ritmo de geração 

de empregos. 

O quesito socialmente justo falha na concepção de uma sociedade que se mantém no ciclo 

lucrativo da competição que deixa à margem cerca de 2 bilhões de pessoas na miséria no mundo 

e, principalmente, nos países mais pobres do mundo alheios a uma política social e institucional 

séria. 

O terceiro item, o “ambientalmente correto” também é considerado utópico pelo ritmo 

desenfreado de ações extrativistas e destruidoras nos ecossistemas do planeta em prol da 

produção de serviços e produtos nãos-sustentáveis, ou sustentáveis em nível simbólico 

e marketista em algumas ações de comunicação empresarial. A humanidade e o seu ritmo 

produtivo pós-industrial ainda não conseguiu mitigar o avanço das poluições e do excesso de 

consumo de energia no planeta, havendo somente ações e projetos pontuais de relevância contra 

o aquecimento global e na defesa de biomas e espécies. 

O tripé da sustentabilidade tem sido considerado um conceito puramente retórico, porém é 

utilizado como medidor em nível social, ambiental e econômicas em relatórios oficiais de 

empresas privadas e públicas comprometidas com o desenvolvimento sustentável em todo o 

mundo. 

Também referido como 3 P´s depende de questões políticas e culturais, de um alto nível de 

coerência para que as dúvidas e falhas relatadas anteriormente possam ser detectadas e 

superadas, sempre equilibrando o que é esperado de um projeto de desenvolvimento e o que 

está sendo verdadeiramente implementado.  
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3.2 -  OUTRAS MANEIRAS DE SER SUSTENTÁVEL 

Impregnar nosso cotidiano de práticas sustentáveis é um dos caminhos a serem percorridos para 

preservar a qualidade de vida das futuras gerações. Simples dicas para mudanças de hábitos são 

passos importantes que contribuem para uma sólida mudança planetária. Com atitudes que 

visam a preservação dos recursos naturais, mantendo o equilíbrio ecológico em nosso planeta, 

as práticas sustentáveis estão relacionadas à diminuição da poluição, incentivo à reciclagem, 

reflorestamento, uso responsável da água e eliminação do desperdício. O objetivo é reduzir ao 

máximo os impactos ao meio ambiente. Como por exemplo: 

 Recicle: Você sabia que mais da metade do lixo da sua casa pode ser reciclado? Basta separar 

os materiais recicláveis do lixo orgânico e do que não pode ser reciclado e descartá-lo em 

centros de coleta seletiva; 

Faça compostagem: O ato de transformar resíduos orgânicos em adubo é benéfico para o meio 

ambiente.  

Precisa mesmo do ar-condicionado? Na maior parte das vezes, uma janela aberta resolve o 

incômodo do calor. Quando for usar o ar-condicionado, aumente em 2 graus. Com essa atitude, 
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você evita que 900 kg de dióxido de carbono por ano subam para a atmosfera. Uma boa 

alternativa é usar um bom ventilador, que consome menos energia do que o ar-condicionado; 

Utilize lâmpadas fluorescentes: Elas são mais econômicas e gastam até 65% menos energia, 

além de durarem até 10 vezes mais do que as lâmpadas comuns, reduzindo, assim, a geração de 

resíduos; 

Prefira eletrodomésticos ecoeficientes – Compre apenas eletrodomésticos que tenham 

avaliação “A” no selo Procel. Eles ajudam a diminuir sua conta de luz e permitem o uso mais 

eficiente de energia elétrica.  

Feche a tampa da panela: Com isso há uma maior concentração de calor e economia de gás 

de cozinha; 

Feche bem a porta da geladeira: Caso ela fique aberta, há um maior consumo de energia para 

manter a temperatura. Pense no que quer pegar antes de abri-la. Evite manter a temperatura 

interna do refrigerador inferior a 5 graus. Isso aumenta o consumo energético em cerca de 7%; 

Trabalhe em casa: Se a sua atividade profissional permite, trabalhe remotamente alguns dias 

por semana. Ao trabalhar de casa, você gasta menos combustível e diminui o estresse do 

deslocamento; 

Desligue o monitor:  Quando sair da sala de trabalho, desligue o monitor do computador. As 

proteções de tela também gastam energia que pode ser economizada apenas ao apertar um 

botão; 

Reduza as impressões: Pense antes de imprimir, com isso há economia de tinta e de papel. A 

fabricação de mais papel faz com que sejam derrubadas mais árvores, aumentando o 

aquecimento global e diminuindo a qualidade do ar e da água. Caso seja necessário imprimir, 

opte sempre pelo papel com selo FSC, imprima só o necessário no modo econômico e utilize 

os dois lados da folha; 

Utilize transporte coletivo: Caso você não possa fazer home office, tente trocar o transporte 

individual por coletivo ou bicicleta. Outra opção é dividir o percurso com colegas de trabalho; 

Vá de escada: Crie o saudável hábito de substituir o elevador pelas escadas. Além de 

economizar energia, você fará um bem enorme para a sua saúde. 



27 
 

Racionalize o uso de pilhas: procure usar pilhar recarregáveis. Quando acabar sua validade, 

deposite-as em caixas coletoras específicas. As pilhas contaminam a água e o solo, com 

mercúrio e cádmio, e a atmosfera com vapores tóxicos; 

Faça revisão regularmente em seu carro: Dessa forma você economiza combustível e despeja 

menos CO2 na atmosfera. 

Fique atento à conta de luz: perceba quantos aparelhos eletrônicos ficam no modo de espera 

(stand-by) constantemente. Crie o hábito de tirar televisão, DVDs, sons e outros aparelhos da 

tomada e calcule a economia na conta; 

Seja um agente voluntário do “apagão”: Saia por aí apagando todas as luzes seja em casa, 

no trabalho, em banheiros públicos, restaurantes ou onde encontrar uma lâmpada acessa 

desnecessariamente. A conta nem sempre é você quem paga, mas o prejuízo ambiental reflete 

em todo o planeta; 

Evite os descartáveis: prefira os alimentos fora das bandejas de isopor, o copo de vidro, as 

sacolas e guardanapos de pano, enfim, todo produto que se use, lave e use novamente. Assim, 

você economiza os recursos da natureza e diminui a quantidade de lixo, um dos grandes 

problemas do nosso tempo. 

Leia os rótulos dos produtos: Evite os que possam conter transgênicos. Na dúvida, não 

compre. 

Reflita, inspire outros, plante: Se cada brasileiro plantar uma árvore, serão 190 milhões de 

árvores a mais por ano no país. Se o mundo todo plantar, serão 6,5 bilhões. Uma árvore em 

crescimento absorve mais dióxido de carbono da atmosfera do que emite, reduzindo os gases 

responsáveis pelo aquecimento global. 
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CONCLUSÃO 

O desenvolvimento da arquitetura sustentável apresentado nesta pesquisa nos mostrou que hoje 

em dia existem todos os recursos necessários que permitem desenvolver uma arquitetura de 

interiores totalmente comprometida com a natureza. 

 

Essa arquitetura visa respeitar a determinação e a vontade dos clientes com relação às condições 

da edificação existente, clima, solo, vegetação e materiais disponíveis na região, além, é claro, 

da relação custo/benefício. 

Ajustadas as ações, é possível chegar ao resultado da reforma sustentável, sem perder o foco 

no desejo dos proprietários, mas seguindo o caminho  

de oferecer ações que minimamente atingissem o meio ambiente. 

 

Com a conscientização da sociedade da necessidade de preservação do meio ambiente e 

decorrente legislação que assegurasse isso, as empresas precisam adaptar-se a essa nova 

realidade. Para tanto é necessário investimento em modificações de processos de produção.  

As mudanças nas atividades produtivas não podem ser feitas de forma arbitrária. Apagar a luz 

durante o dia não é sinônimo de sustentabilidade. É preciso intenso estudo sobre os impactos 

gerados durante esses processos. A partir deste conhecimento, pode-se definir os métodos a 

serem utilizados para tornar a produção eficiente do ponto de vista ambiental. Algumas medidas 

a serem adotadas são a especialização da mão-de-obra, a redução de resíduos, o uso controlado 

da energia e a utilização de matérias-primas menos tóxicas.  

A produção e o consumo sustentáveis têm um ideal em comum: reduzir o impacto dos processos 

produtivos sobre o meio ambiente e implementar o desenvolvimento econômico-social. A 

produção sustentável ocorre quando a indústria adota as melhores alternativas para minimizar 

custos ambientais e sociais durante a extração, produção e descarte dos produtos. Já a definição 

de consumo sustentável passa pela escolha de produtos que utilizam menos recursos naturais 

na produção, na utilização e no descarte. 

A importância da sustentabilidade e os efeitos positivos que esta gera para a sociedade e o meio 

ambiente são cada vez mais reconhecidos. Com isso, é importante destacar também que o 

desenvolvimento sustentável, aliado ao processo de urbanização das cidades, geram benefícios 

de diversos tipos para as pessoas. 
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 A urbanização sustentável traz, portanto, vantagens de cunho social, como a melhoria da 

qualidade de vida nas cidades; de cunho econômico, refletindo-se na prosperidade da economia 

local; e ambiental, contribuindo para a diminuição do problema de aquecimento global, entre 

outros. 

Todos os dias podemos ver exemplos ou novas atitudes sendo tomadas em prol da 

sustentabilidade e consequentemente da preservação do meio ambiente. São atitudes louváveis 

que apresentamos aqui, e que devem ser levadas como inspiração para que cada um de nós 

possa fazer a sua parte.  

Devemos, todos nós, fazer algo novo para contribuir com a melhoria de nossa própria qualidade 

de vida. Abandonar velhos hábitos e cultivar novos, afim de nos re-educarmos, no que diz 

respeito ao nosso relacionamento com a natureza. 

Dessa forma, podemos abrir caminho para que outras pessoas sejam incentivadas a, da mesma 

forma, mudar seus hábitos. A conscientização de que realmente existe um problema e que 

podemos trabalhar para resolvê-lo, dia após dia, ano após ano, é uma longa jornada. Mas 

acreditamos que seja algo possível. Muitas empresas vem trabalhando seguindo novos 

conceitos de produção e adotando a reutilização de seus recursos, e, ainda que muitas vezes a 

motivação dessas mudanças sejam de interesse financeiro, todos nós somos contemplados com 

as benfeitorias dessas ações. 

O tempo de mudar é hoje. Precisamos aprender a viver em harmonia, respeitando e sabendo 

usar o que o nosso planeta tem a nos oferecer. 
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INTRODUÇÃO 

 O foco desta pesquisa é entender o grau de importância do endomarketing dentro das 

organizações e quais são os efeitos que a ferramenta pode proporcionar aos colaboradores. 

Atualmente é perceptível que a cada vez mais as empresas se importam com o conforto 

e desenvolvimento dos seus empregados. Para isso, são desenvolvidas técnicas para 

proporcionar tudo o que é necessário. 

O endomarketing serve para oferecer o conforto e o desenvolvimento dos colaboradores, 

utilizando técnicas de gestão de pessoas e marketing. Assim, o marketing interno interfere na 

comunicação interna, nos valores organizacionais e na motivação dos colaboradores. 
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CAPITULO 1: CONCEITOS BÁSICOS 

 

1.1 CONCEITOS BÁSICOS DE RECURSOS HUMANOS  

 

  A área de recursos humanos (RH) é responsável pela seleção, contratação, treinamento, 

remuneração, formação sobre higiene e segurança no trabalho, clima organizacional e 

motivação dos colaboradores da organização. Nos dias de hoje um dos maiores desafios 

empresariais é manter um bom clima organizacional e a motivação dos funcionários dentro da 

empresa, garantindo assim um alto rendimento dos colaboradores, criando assim um diferencial 

competitivo. 

 O que é o clima organizacional? Pode-se dizer que o clima organizacional é a percepção 

das pessoas sobre a empresa, sendo assim, um indicador de satisfação em que mostra se a 

expectativa dos colaboradores é atendida ou não. Pode-se assim dizer que é um indicador de 

crenças quantitativo. 

 Os indicadores de um clima organizacional devem ser olhados em conjunto, pois são 

eles que mostraram para onde se deve olhar. Alguns indicadores que aparecem frequentemente 

quando o clima não está bom são: alto índice de turnover, índice de ausência, greve, entre 

outros. Para entender a situação, deve-se fazer uma avaliação do clima, em que são usadas 

técnicas como: questionário, entrevistas e painéis de debates. A montagem da pesquisa deve ser 

feita com muito cuidado, dando preferência a perguntas e resposta simples e assim, evitando o 

erro.  

 A partir da pesquisa e dos indicadores, são elaboradas estratégias para melhorias, como 

por exemplo, programa de sugestões, entrevista de desligamento e reuniões de equipe. Um 

modo de melhoria eficiente para um clima organizacional é aumentar o canal da comunicação, 

fator primordial para a mudança de comportamento e assim possibilitando os indivíduos uma 

fonte de motivação. 

 A motivação é um estado psicológico de disposição, ou seja, a motivação é uma força 

interna em que cada pessoa tem a capacidade de se motivar ou desmotivar. Bergamini (1997, 

p.31) descreve: “motivação deriva originalmente da palavra latina movere, que significa move. 

Essa origem da palavra encerra a noção dinâmica ou de ação que é a principal tônica dessa 

função particular da vida psíquica”. Assim é possível dizer que os aspectos motivacionais são 

os que movem as pessoas para determinado objetivo.  
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 Chiavenato (2006 p.64) explica: “a motivação funciona em termos de forças ativas e 

impulsionadoras, trazidas por palavras como desejo e receio. A pessoa deseja poder e deseja 

status, receia o ostracismo social e as ameaças a sua autoestima. Além disso, a motivação 

busca alcançar determinada meta, para cujo alcance o ser humano gasta energias”, esta 

definição mostra que a tendência humana é buscar reconhecimento pessoal e social, evitando 

erros que o expõe a julgamentos.  

 O autor também escreve sobre motivação como sendo um “fluxo de constante das 

necessidades”, escreve ele: “A satisfação de certas necessidades é temporal e passageira, ou 

seja, a motivação humana é cíclica: o comportamento é um processo continuo de resolução de 

problemas e satisfação de necessidade, à medida que vão surgindo”. 

 As principais teorias de motivação que foram fundamentais para o estudo motivacional 

são: Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow; Teoria dos fatores motivacionais e 

higiênicos de Herzberg; Teoria X e Y de McGregor. 

 

1. Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow 

 Maslow representa sua teoria com uma pirâmide (figura 1) em que são colocadas as 

necessidades em uma ordem hierárquica, desde as mais primárias até as mais sofisticadas 

necessidades, ou seja, deve-se primeiro atender as necessidades primárias para atender as 

secundárias.  
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As necessidades fisiológicas referem a requisitos para a sobrevivência do indivíduo ou 

da sua espécie. As necessidades de segurança são aquelas que estão vinculadas com as 

necessidades de sentir-se seguros e livre de ameaças, perigos, doenças, desemprego. 

As necessidades sociais são necessidades de manter relações humanas com harmonia, 

de pertencer a um grupo social, de amor, de associação, de participação, de afeição e amizade. 

Necessidade de estima é relacionadas ao status e sua autoconfiança, reconhecimento e 

autonomia. E por último a auto realização é a necessidade interior que o indivíduo sente de atingir 

seu potencial mais elevado. 

“Essa teoria é utilizada no marketing, pois explica por que os indivíduos são motivados 

por necessidades especificas em determinados momentos.  A teoria de Maslow ajuda os 

profissionais de marketing a entender como vários produtos se encaixam nos planos, nos 

objetivos e na vida dos consumidores” (Kotler, 2006 p.183) 

 

2. Teoria Dos Fatores Motivacionais E Higiênicos De Herzberg 

 Nesta teoria existem dois fatores no campo motivacional que são os higiênicos e os 

motivacionais. O autor, Frederick Herzberg, descreve a motivação como, (apud VERGARA 

2005, p.45) “os fatores motivacionais são intrínsecos. Dizem respeito aos sentimentos de auto 

realização e reconhecimento. Se presentes causam satisfação. Se ausentes, deixam de causar 

satisfação, mas não chegam a causar insatisfação”.  

 Outra definição de motivação é: “Motivação é um processo que depende da direção, intensidade 

e persistência dos esforços de uma pessoa para alcançar um determinado objetivo”. Chiavenato 

(2010, p. 242). 

 Este desejo de realização que é um fator motivacional semelhante à ultima necessidade da 

pirâmide de Maslow, que fala do desejo da auto realização e isso pode acontecer quando o 

funcionário exerce uma tarefa de grande responsabilidade. 

 Os fatores higiênicos são fatores externos e estão relacionados com as necessidades primárias 

da pirâmide de Maslow, que dizem respeito em relação ao ambiente onde o colaborador está 

inserido, como o tipo de chefia, salários entre outros.  

 Para Vergara (2005, p. 45) “Os fatores higiênicos, se presentes, deixam de causar insatisfação 

às pessoas, mas não chegam a causar satisfação. Um bom salário pode não ser garantia de 

satisfação no trabalho”. 
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3. Teoria X E Y De Mcgregor 

 As teorias X e Y mostram a possibilidade de gerir a produtividade humana nas organizações 

empresariais, assim como, visualizar o comportamento humano dentro das mesmas. 

 Na teoria X é a parte dos recursos humanos que controla e seguindo essa teoria o ser humano 

parte do principio que os trabalhadores não gostam de trabalhar ou pretende trabalhar o mínimo 

possível, assim a solução seria vigiar e castigar os colaboradores até alcançar os objetivos da 

empresa. 

 Na teoria Y, faz com que o recursos humanos faça um ambiente favorável, para que o trabalho 

pode ser algo natural, ou seja, deixa de estar apenas sob ordem e começa a procurar 

responsabilidades. Neste ambiente, um funcionário, quando atraído pela recompensa, empenha-

se mais na realização da sua tarefa, colocando-se a serviço dos objetivos previstos dentro da 

empresa. 

 

1.2 CONCEITOS BÁSICOS DE MARKETING 

 A American Marketing Association (AMA), formada em 1937, é uma associação 

profissional de marketing com o objetivo de promover o estudo cientifico de marketing. Uma 

das primeiras definições de marketing da AMA era “processos de planejar e executar a 

concepção, estabelecimentos de preços, promoção e distribuição de ideias, produtos e serviços 

a fim de criar trocas”. Porém a AMA dotou a definição usada em de Las Casas (2009). 

Marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a 

criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração 

do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público 

interessado. (LAS CASAS, 2009, p.7) 

 Assim, Kotler da uma definição mais social ao marketing sendo, “marketing é um 

processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam 

e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com 

outros” (KOTLER e KELLER, 2006). 

 Nos dias de hoje as empresas utilizam ferramentas do marketing para ganhar um 

diferencial de mercado no mundo capitalista. Uma delas é a comunicação, em que é realizada 

posteriormente a uma análise do mercado. 

A comunicação é um meio e não um fim em si mesma. Como parte integrante do 

marketing, sua função é fornecer o apoio necessário para que as estratégias de marketing 

possam ser divulgadas ao público no momento certo de sua implementação, da forma 

mais adequada e com a intensidade necessária para causar o impacto perante o 

consumidor e o cliente.  (CORRÊA, R. 2006, p.11) 

 A figura abaixo mostra as etapas no desenvolvimento de uma comunicação eficaz. 
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1. Público alvo: 

O público alvo deve ser bem definido, pois exerce uma enorme influência nas decisões 

do comunicador sobre: o que, como, quando, onde e para quem dizer. De acordo com 

Kotler, ‘uma parte fundamental da análise do público alvo é a avaliação de imagem 

atual da empresa e de seis produtos e concorrentes. Imagem é o conjunto de crenças, 

ideias e impressões que uma pessoa tem em relação a um objeto’. 

 

2. Determinação dos objetivos: 

Os objetivos da comunicação podem ser definidos por modelos da hierarquia de efeitos. 

Assim, quatro objetos possíveis são: 

-Necessidade da categoria: categoria de produto ou serviço a fim de satisfazer um estado 

de natureza emocional ou motivacional. 

-Conscientização da marca: reconhecimento de uma marca para efetivar uma compra. 

-Atitude em relação à marca: avaliação da marca com relação à capacidade de atender 

a uma necessidade relevante. 
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- Intenção de compra da marca: instruções próprias para comprar uma marca ou realizar 

uma ação relacionada à compra. 

  

3. Elaboração da comunicação:  

Para a elaboração da comunicação é necessário a solução de três problemas: 

-Estratégia de mensagem: consiste no que dizer; 

-Estratégia de criatividade: consiste no como dizer; 

- Fonte de mensagem: consiste em quem diz. 

 

4. Seleção de canais de comunicação: 

Revistas, mala direta, amostra grátis e telemarketing são exemplos de canais de 

comunicação. Estes estão divididos em canais de comunicação pessoais e não pessoais. 

-Canais de comunicação pessoais: envolvem duas ou mais pessoas se comunicando 

diretamente, seja pessoalmente, por telefone ou email. A vantagem desse canal é a 

oportunidade de individualização da a apresentação e o feedback. 

-Canais de comunicação não pessoais: comunicação direcionada a uma pessoa e inclui 

mídia, promoções de vendas e eventos públicos. 

 

5. Estabelecimento do orçamento: 

 Para uma empresa investir em promoções, deve ser feito primeiramente um orçamento 

para definir o quando gastar. Os valores podem variar de 30% a 50% das vendas, há 

empresas que gastam mais e outras que gastam menos. 

 

6. Decisão sobre mix de comunicação: 

Os principais meios de comunicação de uma empresa são: propaganda, promoção de 

vendas, relações publicas e assessoria de imprensa, eventos e experiências, força de 

vendas e marketing direto. Para cada meio deve ser distribuído um orçamento 

proporcional. 

 

7. Mensuração dos resultados da comunicação: 

Os gerentes procuram estimar os resultados e receitas obtidos através dos investimentos 

em comunicação. 
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8. Gerenciamento do processo de comunicação integrada de marketing: 

De acordo com a American Association of Advertising Agencies comunicação 

integrada de marketing é um conceito de planejamento de comunicação de marketing 

que reconhece o valor agregado de um plano abrangente, capaz de avaliar os papeis 

estratégicos de uma serie de disciplinas da comunicação e de combiná-las para oferecer 

clareza, coerência e impacto máximo por meio de mensagens integradas com coesão.   

 

1.3 CONCEITOS SOBRE ENDOMARKETING 

 O endomarketing de acordo com Bekin são: 

Ações gerenciadas de marketing eticamente dirigidas ao publico interno (funcionários) 

das organizações e empresas focadas no lucro, das organizações não lucrativas e 

governamentais e das do terceiro setor, observando condutas de responsabilidade 

comunitária e ambiental. Cujo o foco é alinhar, sintonizar e sincronizar, para 

implementar e operacionalizar a estrutura organizacional de marketing da empresa ou 

organização, que visa e depende da ação para o mercado e a sociedade. Facilitando e 

realizando trocas, construindo lealdade  no relacionamento com o publico interno, 

compartilhando os objetivos empresariais e sociais da organização, cativando e 

cultivando para harmonizar e fortalecer  essas relações e melhorando, assim, sua 

imagem e seu valor de  mercado.   

  Kotler (2004, p. 50) descreve “as empresas mais inteligentes adotam a pratica do 

marketing interno que leva em conta as diferentes necessidades do seu pessoal”.  

 Quando Kotler faz referencia às necessidades de pessoal, está ligada a um 

relacionamento interno com qualidade dentro das empresas, ou seja, quando o relacionamento 

dos colaboradores de uma organização é bom, a produtividade tende a aumentar, criando assim 

um diferencial competitivo. Com isso, a qualidade dos relacionamentos internos faz com que a 

empresa se destaque, sendo a responsabilidade do endomarketing sinalizar e modificar qualquer 

problema de relacionamento, ou seja, toda e qualquer ação voltada para a satisfação dos 

colaboradores com o intuito de melhorar o atendimento dos clientes externos. 

 Para Kotler (2004, p. 49) “Os empregados produzem mais quando são bem escolhidos, 

treinados, motivados e respeitados. Isso não ocorre em uma empresa que simplesmente contrata 

aos montes, dá aos empregados pouco ou nenhum treinamento, pouca autonomia decisória e 

ainda vive criticando o seu trabalho. Esses empregados tem grande possibilidade de se tornarem 

sabotadores dentro da empresa. Não é recomendável contratar empregados antes que a 

administração superior tenha definido claramente os valores, visão, missão, posicionamento e 

público alvo da empresa. Só então se deve sair em busca das pessoas certas para treiná-las 
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apropriadamente e lhes delegar responsabilidades sabendo que elas “viverão a marca da 

empresa””. 

 Logo, o endomarketing é o uso de estratégias do marketing direcionadas ao publico 

interno afim de uma melhoria ao publico externo, ou seja, atraindo, mantendo e motivando os 

colaboradores faz com que haja um impacto positivo na relação entre empresa e seu publico 

externo. Como na imagem abaixo. 

 

A comunicação interna, nos últimos anos tem sido tão importante quando a 

comunicação externa, pois a partir dela que se conquista o sucesso de atividades e trabalhos em 

grupo, onde a eficiência e a eficaz é resultado das relações entre as pessoas de uma organização, 

pois o ser humano é importante de todo e qualquer processo de gestão empresarial. Bekin (1995) 

defende a ideia que a eficiência está na valorização das pessoas, na descentralização do poder 

e das informações e na coesão interna. 

 O relacionamento, tanto para o publico interno como para o externo, depende de 

investimentos em pessoas, processos organizacionais orientados para o mercado e, também, de 

tecnologia de informação – Luiz Claudio Zenone. 

 O endomarketing encara a empresa como um produto que precisa ser melhorado para 

atrair o cliente interno, o colaborador, como seu mercado alvo. Para isso são utilizadas técnicas, 

ferramentas e conceitos de marketing para atingir o público específico. 
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CAPITULO 2: VALORES ORGANIZACIONAIS  
 

2.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 A constante busca pelo incremento da qualidade e o aumento da exigência por parte dos 

consumidores têm gerado um alto nível de competição entre as empresas. Nesse contexto, as 

empresas buscam não apenas conhecer o cenário em que elas atuam mas também a si próprias. 

 Nas empresas atuantes no mercado atual podemos observar um fator em comum: todas 

possuem missão, visão e valores. A missão é a justificação da empresa, ou seja, a razão de ser 

da empresa; a visão de uma empresa é o que ela espera em um futuro ou determinado espaço 

de tempo, ou seja, a meta estipulada. Por último, os valores, que são responsáveis por definir e 

orientar o funcionamento organizacional. 

 

2.1.1 Missão 

 Segundo Rossi e Luce (2002), a missão representa o papel fundamental desempenhado 

pela organização e oferece tangibilidade à definição do objetivo principal ou negócio da 

empresa, criando entre os colaboradores um sentimento de união e envolvimento.  A missão de 

uma empresa é definida como um conjunto de valores, crenças e normas que são 

compartilhados pelos membros de uma organização e que tem a capacidade de influenciar 

preferências e comportamentos ligados à estratégia da organização (Cremer, 1993). 

 Kotler afirma que a missão quando é bem definida, desenvolve nos funcionários um 

senso de oportunidades, direção, significância e realização, sendo assim, uma ‘mão invisível’ 

para guiar os colaboradores ao trabalho coletivo afim de atingir os potenciais da empresa. 

 Nesse sentido, Ackoff (1986) escreve que as missões definidas pelas empresas devem 

conter objetivos mensuráveis que ás diferencia das outras organizações, e informar quanto às 

suas aspirações, servindo de inspiração para as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente com 

a empresa. 

 Matejka et al. (1993) afirma que quanto maior o comprometimento compartilhado pelo 

funcionário, mais efetivamente a missão se torna um guia comportamental. 

 Assim, a missão da empresa pode ser utilizada para explicar os objetivos e estratégias 

da organização, refletindo nas metas específicas, ou seja, atingindo o desempenho 

organizacional almejado (Rafaeli et al., 2007), conforme ilustrado na Figura:  
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2.2.2 Visão 

 A visão orienta os colaboradores para o futuro, porém não é um futuro fora da realidade 

das empresas, este futuro está coerente com o estado atual da empresa, sendo assim, é uma 

visão desafiadora, em que os funcionários sejam envolvidos para alcançar resultados. Scott, 

Jaffe & Tobe (1998) descrevem a visão como sendo base da realidade atual porém com um 

proposito futuro. 

 De acordo com os autores acima, a visão deve ser presente nas organizações, pois elas 

estabelecem uma união das pessoas em torno de um mesmo objetivo, ajuda a empresa a tomar 

decisões e constrói uma base para o planejamento. 

 Sendo assim, a visão deve retratar um futuro desejado de longo prazo, considerando a 

missão, deve estar expressa de maneira clara e alinhada com os valores centrais da organização. 

A visão também deve possuir um caráter inspirador e impulsionador, provendo focalização e 

alinhamento e por ultimo, deve ser capaz de comunicar a sua visão sem a necessidade de usar 

palavras. 

 

2.1.3 Valores 

 As organizações definem seus valores para que sejam capazes de conduzir a um fim 

comum. Para chegar ao resultado final, é importante que os valores estejam claros para os 
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colaboradores, caso ao contrario, pode gerar conflitos, pois os valores pessoais podem se 

chocar, consequentemente gerará uma frustração entre os colaboradores por não conseguirem 

alcançar os resultados da organização. 

 Porém quando os valores individuais dos colaboradores coincidem com os da empresa, 

o desempenho é maior. Assim, para uma empresa é necessário ter seus valores muito bem 

definidos, a fim de atrair pessoas compatíveis, para que ao final os objetivos sejam alcançados. 

 Autores explicam a importância de uma verdadeira declaração de valores, pois são esses 

que mostram os limites de comportamento e da responsabilidade pessoal, ou seja, é feita uma 

introjeção nos funcionários as perspectiva da institucionalização dos valores.     

 

2.2 VALORES ORGANIZACIONAIS 

 As empresas não são construídas apenas pela parte física ou equipamentos técnicos, 

normas e valores também fazem parte do conjunto. Mas o que são esses valores? 

 Enquanto as normas uniformizam os valores que todos devem praticar, os valores guiam 

a vida da organização, assim a organização possui um conjunto de valores próprios 

independente dos valores individuais daqueles que de alguma forma constituem a mesma.  Os 

valores organizacionais são aqueles identificados como as características das organizações, 

determinando parcialmente a forma da organização e como esta é percebida pelos participantes. 

Os valores podem ser representados por meio de ideais dos fundadores ou gestores, ou ainda 

pelas escolhas feitas pela organização em relação às suas ações internas e externas (TAMAYO, 

1998).  

 Nesse sentido, Hofstede (2001) afirma que pessoas semelhantes em diferentes 

organizações demostram comportamentos consideravelmente diferentes, porém diferenças 

menores nos valores. Dessa forma, a percepção dos valores organizacionais pelas pessoas é 

importante para que estas possam entender e assim se relacionar com a missão e os objetivos 

da organização.   

 “Assim, o conhecimento dos valores é valioso para as organizações que desejam utilizá-

los para o alcance de seus interesses, contribuindo para o sucesso competitivo de uma 

organização e proporcionando à empresa uma vantagem estratégica significativa em relação 

aos demais concorrentes” SCHEIN, 1990 PORTER, 1998; SCHWARTZ, 1999; ROSS et al., 

1999; OLIVEIRA e TAMAYO, 2004. 
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 Vasconcellos Filho e Pagnoncelli citam a declaração de valores, missão e visão em um 

artigo de processo de planejamento estratégico, onde destacam benefícios da declaração de 

valores: 

- cria um diferencial competitivo perante o mercado; 

- banaliza o processo decisório da organização; 

- orienta o comportamento da organização; 

- baliza o processo de formulação estratégica; 

- orienta o recrutamento e a seleção de pessoas para a organização; 

- fundamenta o resultado e a avaliação da organização. 

 

 

2.3 VALORES E A MOTIVAÇÃO 

 Os valores organizacionais são um fator de competitividade das empresas, que ao 

elaboraram um instrumento para relacionar os valores organizacionais aos pessoais, tem como 

consequência a motivação interna. Para conciliar os valores da organização com os valores 

pessoais é elaborado um instrumento, composto por 10 fatores motivacionais, conhecido por 

Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO), e foram desenvolvidos a partir da 

construção de itens para cada um dos tipos de valores, correlacionando os valores pessoais com 

os organizacionais (TAMAYO, 2007), conforme mostrado na Tabela 1 a seguir: 
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A motivação é um combustível para o funcionamento das empresas e também é um diferencial 

competitivo. Colaboradores motivados são mais eficazes e eficientes no seu expediente, porém 

não é uma tarefa fácil motivar. Vimos anteriormente que salários, premiações, entre outros 

incentivos materiais, não bastam para a motivação. 

 A motivação é um sentimento interno que reflete no externo, assim, a empresa deve 

proporcionar ambiente e situações para que esse sentimento interno seja despertado 

constantemente. Para isso, uma estratégia que os gestores podem iniciar é a propagação dos 

valores organizacionais, não apenas falando o que são os valores, mas também os exercendo. 

 É de grande e fundamental importância que as organizações possuam gestores que 

exerçam os valores constitucionais, pois é a partir do exemplo que os funcionários se motivarão, 

ou seja, é criado um ambiente propicio moralmente para propagar os valores. Assim, favorece 

o entendimento e reconhecimento do colaborador sobre as condutas da organização. 

  

 

2.3.1 Liderança 

 O conhecimento dos valores organizacionais e da motivação são consequências de uma 

liderança exercida pelos gestores. Assim, liderança é o processo de influenciar outros de 
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modo a conseguir que eles façam o que o líder quer que seja feito, ou ainda, a capacidade para 

influenciar um grupo a atuar no sentido da consecução dos objetivos do grupo. 

 A liderança também é vista como o enfrentamento de mudanças, estabelecendo direções 

(por meio de uma visão de futuro), engaja as pessoas nessa visão e inspira a superação de 

obstáculos.  

 Os líderes possuem traços comuns Carismáticos, entusiásticos, corajosos, inteligência 

superior, boa aparência, autoconfiança, habilidades de comunicação, capacidade de motivação, 

determinação e criatividade. 

 Existem diversos tipos de lideranças, cada organização ou gestor utiliza um tipo de 

liderança para motivar, enfrentar mudanças e influencias pessoas. São eles: 

1- Liderança Autocrática: O líder fixa as diretrizes, as formas de execução das tarefas e as 

atribuições de cada um no grupo. 

2- Liderança Democrática: As diretrizes, as formas de execução e as tarefas de cada um 

são debatidas e decididas pelo grupo, com o apoio e estímulo do líder. 

3- Liderança Liberal: As formas de execução e as tarefas de cada um são decididas 

exclusivamente pelo grupo, sem a participação do líder, que não interfere no curso dos 

acontecimentos. 

 
 

4- Liderança Funcional: O líder é visto como um meio; através de relações com ele, às 

necessidades são satisfeitas (ou evita-se perda maior). O indivíduo está ligado ao líder 

como um meio de satisfazer suas necessidades ou de proteger seus meios disponíveis 
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contra uma redução de satisfação. Ele segue e permite que suas atividades sejam 

dirigidas porque acredita que, assim agindo, conseguirá atingir seus objetivos. 

5- Liderança Situacional:  

 

 

2.4 INDICADORES DE DESEMPENHO  

 “Indicador de desempenho é uma relação matemática que mede, numericamente, 

atributos de um processo ou de seus resultados, com o objetivo de comparar esta medida com 

metas numéricas pré-estabelecidas”.(FPNQ, 1994) 

  Para Müller (2003) e Rafaeli et al. (2007), a partir do momento em que os objetivos e 

a missão da empresa estão definidos, e as estratégias estão sendo implementadas, é necessário 

verificar se a empresa está cumprimento a missão, sendo preciso um sistema para executar esse 

controle.  

 Os indicadores de desempenho buscam refletir a filosofia e a cultura das organizações 

e avaliar o processo das estratégias estabelecidas (L. V. Tatikonda & Tatikonda, 1998).  Assim, 

os indicadores de desempenho serão definidos a partir das estratégias que a organização deseja 

desenvolver e, posteriormente, exercem a avaliação do desempenho,  oferecer assistência aos 

gestores a tomada de decisões (Aguiar, Teixeira, Nossa, & Gonzaga, 2012; Anthony & 

Govindarajan, 2008).  

 O desempenho está relacionado à identificação dos resultados mensuráveis alcançados 

em determinado período, devendo se medido constantemente e auxiliar o gerenciamento das 

organizações (Frezatti, Rocha, Nascimento, & Junqueira, 2009).  Para o desenvolvimento do 

processo de avaliação de desempenho, é necessário montar um conjunto de indicadores, 

podendo esse ser composto por indicadores financeiros e não financeiros, estratégicos e 

operacionais, contábeis e não contábeis, dentre outros (Frezatti et al., 2009; Kaplan & Norton, 

2000).  

  “Segundo Fitzgerald (2007), os indicadores de desempenho, como parte integrante do 

sistema de avaliação de desempenho, partem dos objetivos e estratégias da organização e 

possuem diversos elementos, como: aspectos do desempenho que deverão ser acompanhados, 

considerando as dimensões financeiras e não financeiras; aspectos relacionados às metas a 
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serem alcançadas considerando suas características, tais quais: o grau de dificuldade de alcance, 

bem como, a participação de cada um dos envolvidos”.   

 Ademais, Globerson (1985), analisa a relação entre as estratégias e objetivos 

organizacionais e os indicadores de desempenho e conclui que essas ferramentas devem 

possuir capacidade de fornecer feedback, ser objetivos, concisos e claramente definidos, 

assim como, possuir metas claras e específicas.  

 

2.4.1 TIPOS DE INDICADORES 

 Indicadores Estratégicos: informam o “quanto” a organização se encontra na direção da 

consecução de sua visão. Refletem o desempenho em relação aos fatores críticos para o êxito. 

 Indicadores de Produtividade: medem a proporção de recursos consumidos com relação 

às saídas dos processos (EFICIÊNCIA). Permitem uma avaliação do esforço empregado para 

gerar os produtos e serviços. Devem andar lado a lado com os de Qualidade. 

 Indicadores de Qualidade: focam as medidas de satisfação dos clientes e as 

características do produto/serviço (EFICÁCIA). Medem como o produto ou serviço é percebido 

pelos usuários e a capacidade do processo em atender os requisitos desses usuários. Podem ser 

aplicados para a organização como um todo, para um processo ou para uma área. 

 Indicadores de Capacidade: Medem a capacidade de resposta de um processo através da 

relação entre saídas produzidas por unidade de tempo. 
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CAPITULO 3: ENDOMARKETING, VALORES E 

MOTIVAÇÃO 

3.1 ENDOMARKETING E VALORES 

 Para Kotler os empregados produzem mais quando são bem escolhidos, treinados, 

motivados e respeitados. Para contratar empregados é necessário antes que a organização tenha 

definido claramente os valores, visão, missão. 

 O endomarketing é o responsável pelo marketing interno da empresa assim, através 

desta ferramenta que será propagada qualquer tipo de informação, que no caso, serão os valores 

organizacionais. 

 Para transmitir as informações através do endomarketing às empresas promovem, como 

por exemplo, no Banco Bradesco, via web, onde são postados assuntos de interesse dos 

colaboradores sobre a empresa e todos têm acesso e o mesmo conteúdo para todos. Existem 

outras formas como, jornal interno da empresa, email, murais espalhados pela empresa, entre 

outros. Os valores da organização influenciarão as informações, ou seja, se a empresa tem como 

valor a sustentabilidade, eles divulgarão assuntos ligados a sustentabilidade. 

 É importante que todos recebam o mesmo conteúdo, para que não aconteça de algumas 

áreas sejam privilegiadas com informações, mesmo que, naturalmente ocorra esse 

conhecimento privilegiado, a ferramenta não deve o promover esta disparidade e sim tentar 

diminuir a desigualdade de dados.  

 As empresas atualmente estão dando mais importância à transparência e até colocando 

como valores organizacionais. 

 

3.1.1 Exemplos de Valores de Grandes Empresas com Viés Motivacional 

Valores da empresa Protege 

 Compromisso e responsabilidade; 

 Competência e inovação; 

 Interação sócio ambiental; 
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 Parceria de respeito com clientes e colaboradores; 

 Foco nos resultados; 

 Estratégia e competitividade ética. 

Valores da empresa Eurofarma 

 Ética: o comportamento de todos os nossos colaboradores é pautado pela ética e 

transparência em todas as ações e operações realizadas. 

 Comprometimento: a competência e o comprometimento com a empresa 

propiciam a valorização e o crescimento dos nossos colaboradores. 

 Diversidade: o respeito à diversidade, à justiça e à igualdade nas relações entre 

empresas e colaborador são compromissos da organização. 

 Desenvolvimento sustentável: a responsabilidade social e a preocupação com a 

preservação do meio ambiente são confirmadas nas ações voltadas ao bem-estar e ao 

desenvolvimento sustentável das comuinidades nas quais a empresa atua e com as 

quais se relaciona. 

 Risco: a crença de que assumir riscos é parte integrante da atividade empresarial 

dinâmica e bem-sucedida. 

 Foco: nossa meta permanente é a geração de resultados positivos para promover o 

crescimento da organização por meio de reinvestimento dos recursos no próprio 

negócio. 

 Nacionalidade: a empresa tem orgulho de ser brasileira e compromisso com o 

desenvolvimento dos países em que atua, mantendo o respeito às tradições e aos 

costumes dos povos e culturas com os quais mantém relações comerciais e operações 

próprias. 

Valores da empresa Coca Cola 

•   Liderança: Esforçar-se para construir um futuro melhor. 

•   Colaboração: Potenciar o talento coletivo. 
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•   Integridade: Ser transparentes. 

•   Ponderar nos gastos: Ser responsáveis. 

•   Paixão: Estar comprometidos com o coração e a mente. 

•   Diversidade: Contar um vasto leque de marcas. 

•   Qualidade: Busca da excelência. 

Valores da empresa Nestlé 

 Pessoas em primeiro lugar. 

 Qualidade de nossos produtos e serviços. 

 Segurança é inegociável. 

 Respeito para todos, dentro e fora da empresa. 

 Responsabilidade em toda decisão. 

 Paixão pelo que fazemos 

 

3.2 ENDOMARKETING E MOTIVAÇÃO 

 O endomarketing possui como objetivo central o funcionário, a partir disso todos os 

projetos que serão desenvolvidos pelo marketing interno será para satisfazer o colaborador. 

Como por exemplo: criar um ambiente mais confortável para que melhore o desenvolvimento 

de atividades, proporcionar cursos para o desenvolvimento pessoal e profissional e palestras. 

 As empresas buscam proporcionar áreas de lazer para que os empregados possam ter 

pequenas pausas dentro da jornada de trabalho para descontrair, deixando o trabalho diário mais 

leve. Essas áreas podem ter sala de jogos, ginástica ou uma sala de relaxamento. No período 

em que o colaborador esta nesses ambientes, eles estão livres para fazer o que eles querem, 

como por exemplo, acessar redes sociais. 

 São também contratadas consultorias para darem palestras para o desenvolvimento dos 

funcionários, como por exemplo, uma palestra sobre temas específicos de finanças ou 

marketing ou sobre temas da atualidade. Cursos são disponibilizados para a aumentar o 

conhecimento técnico, como por exemplo, cursos de Excel. 
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 Há varias maneiras de proporcionar o melhor pra os colaboradores e cabe a cada 

empresa avaliar quais opções viáveis para o momento atual e para isso, deve ser feito um estudo 

e planejamento do endomarketing. 

 3.3 PLANEJAMENTO E PRATICA DO ENDOMARKETING 

 A atitude e comportamento dos líderes estão diretamente ligados ao sucesso ou fracasso 

do programa de Endomarketing. “O sucesso em criar um alinhamento interno está relacionado 

à cultura da empresa, ao grau de engajamento dos líderes e ao posicionamento da alta direção”.  

 Os líderes em geral são fundamentais quando é desejado aplicar o Endomarketing na 

empresa, pois é ele que fornecerá informações, aconselhamento, ajuda, acompanhamento, 

encorajamento e controle aos seus subordinados. Assim, é necessário entender que servir, neste 

caso, é sinônimo de ajudar, auxiliar, ser útil. Porém para que a ferramenta dê certo, é de 

fundamental importância o papel dos colaboradores, em que eles forneceram feedback aos seus 

superiores, de modo que lhes proporcionem uma visão diferente.  

 Logo, cooperação e troca de informação estruturam uma cultura solida e propicia a se 

desenvolver em um ambiente que busca transparência e respeito. 

 Os líderes possuem um papel importante e devido a isso devem reconhecer que, às 

vezes, é necessário mudar suas atitudes profissionais para gerar mais valor dentro da empresa. 

Muitos funcionários inábeis são frutos de gestores ‘míopes’, ou seja, muitos não percebem a 

ineficiência dos seus subordinados. 

 Os canais de relacionamentos despertam compromissos e geram resultados, assim, 

quando as pessoas sabem para onde vão ou o que se é esperado delas, as resistências são 

reduzidas, caso ao contrário, as pessoas são resistentes em se comprometerem com algo com 

que não se identificam que não conheçam ou em que não acreditam. A transparência é o atalho 

para a construção da credibilidade nos relacionamentos. 

Semelhante ao que se deve fazer com relação aos Clientes externos, Berry & 

Parasuraman (1992), orientam às empresas a avaliar se estão satisfazendo, atraindo, 

desenvolvendo, motivando e assim, fidelizando seus empregados. Entretanto, o endomarketing 

não deve ser usado apenas para propiciar um local agradável de trabalhar, ou oferecer benefícios 

e recompensas aos seus empregados. Deve-se investir no empregado como uma estratégia 
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poderosa para se competir no mercado. “A força de empresas vencedoras não está apenas em 

recursos financeiros e tecnológicos, mas também nos recursos humanos, nas pessoas, que em 

grupo, realizam um projeto com alegria e que acreditam nos valores propostos”.   

Empregados desmotivados que se sentem desvalorizados e explorados, não se 

preocupam em preservar a imagem da empresa em que trabalham, para evitar essa depreciação 

da empresa, a melhor maneira é rever o como os empregados são tratados.  

Denominar os funcionários de clientes internos os funcionários é uma forma de explicar 

que os colaboradores devem receber a mesma atenção, valor e reconhecimento de que um 

cliente externo, ou seja, conferi-lhe dignidade, responsabilidade e liberdade de iniciativa. Esses 

são elementos fundamentais para obter empregados motivados e comprometidos com a 

empresa. 

 Bekin (2004) apresenta dez pontos necessários para se cultivar o ambiente onde o 

empregado é o primeiro Cliente. Basicamente estão ligados à informação e à comunicação que 

levam à motivação, em consequentemente ao processo de satisfação dos empregados:  

1. A alta direção da empresa está empenhada no trabalho orientado para o cliente e para a 

valorização dos funcionários;  

2. A gerência está comprometida com essa visão e possuí capacidade de liderança, transmitindo 

aos funcionários responsabilidade, vontade de participação e capacidade de iniciativa;  

3. O conhecimento é disseminado por todos os setores da empresa, tanto para integrar seus 

diversos setores quanto para estimular o potencial do indivíduo;  

4. Os funcionários conhecem os objetivos da empresa voltada para o cliente e suas 

responsabilidades nessa linha de atuação;  

5. Os funcionários conhecem as suas tarefas, sentem-se motivados e estão envolvidos em um 

trabalho de equipe que dá margem à iniciativa individual;  

6. Os treinamentos são realizados constantemente, quer no aspecto técnico, quer no reforço de 

valores e atitudes;  
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7. Os processos de avaliação são transparentes, informando corretamente o principal 

interessado: o funcionário;  

8. Há um permanente processo de informação e comunicação, configurando o livre acesso à 

informação e à capacitação de todos;  

9. O processo de comunicação tem o modelo da ‘mão-dupla’, o que permite que os funcionários 

revelem suas necessidades e expectativas;  

10. O atendimento às expectativas e às necessidades dos funcionários, com base em critérios 

claros e nos objetivos da empresa, gera um ambiente de confiança mútua e alta eficiência.  
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CONCLUSÃO 

Nesta pesquisa pude comprovar a importância do capital humano dentro das 

organizações e do mundo globalizado. As empresas cada vez mais valorizam seus 

colaboradores e utilizam o endomarketing para realizar tarefas significantes para o 

desenvolvimento dos mesmos. 

A comunicação interna esta diretamente ligada à motivação dos empregados e por isso 

essa exposição de informações deve ser eficiente e eficaz, pois não adianta a empresa implantar 

um sistema que informação que não atinja todos os colaboradores. Para isso, deve ser feito um 

estudo e pesquisas para ao final elaborar e colocar em prática as estratégias que estejam de 

acordo com o que a empresa pode oferecer em questão de infraestrutura e orçamento. 

O resultado será muito mais do que a motivação dos funcionários, terá também uma 

melhora no clima organizacional, os colaboradores vão se desempenhar mais em suas tarefas, 

o relacionamento entre as equipes e o atendimento ao cliente melhorarão e ao final, a empresa 

terá seu diferencial diante ao mercado mundial competitivo.  
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INTRODUÇÃO 

 O debate da sustentabilidade prossegue se estendendo mundialmente. A questão é, mais 

do que nunca, de extrema urgência e devido a isso inúmeras cidades de diversos países – 

principalmente os europeus, que contam com sistemas inteligentes de coleta de lixo, 

reutilização de matérias-primas e produção alternativa de energia elétrica e de reciclagem de 

quase tudo que é consumido – já tomam suas providências para melhorar o meio-ambiente e 

junto à ele, a sociedade de uma maneira geral. Os números impressionam, assustam e trazem 

sob foco uma perspectiva que deve ser analisada e repensada: a falta de costume do brasileiro 

em tomar atitudes que visem melhorar o meio-ambiente; a falta de costume de se ensinar sobre 

a sustentabilidade nos dias atuais. A medida em que o tempo passa, a necessidade dessas 

práticas passa a ser maior e os recursos naturais que antigamente se mostravam mais 

disponíveis, agora aparecem em um cenário defasado, no qual eles praticamente estão escassos 

devido à grande exploração do ser humano.  
 No Brasil, as péssimas condições de tratamento do lixo, por exemplo, fazem com que 

os cidadãos se sintam cada vez mais desestimulados em exercer papéis ecológicos, além de 

frustrados por não poder fazê-lo, principalmente nas cidades menores do país, já que somente 

nas capitais este assunto é mais engajado e desenvolvido.  Ainda assim, no entanto, muitos 

fazem sua parte voluntariamente procurando viver em um país melhor, e para isso, contam com 

a inovação: ela anda lado a lado cada vez mais com a sustentabilidade e a tendência é que isso 

se intensifique ano pós ano. 

 Por fim, é necessário entender a importância que a sustentabilidade traz para todos nós; 

e não somente do ponto de vista ecológico, mas também do ponto de vista social e econômico, 

que a cada dia que passa se sente mais atraído por essa questão. E é sobre essa fusão de 

diferentes pontos de vista que o trabalho vai abranger: como a sustentabilidade atua, nesses 

diversos ramos da sociedade atual e moderna. 
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CAPÍTULO I: O PODER DA SUSTENTABILIDADE SOBRE A 

SOCIEDADE ATUAL 

1.1 – O QUE É A SUSTENTABILIDADE NOS DIAS ATUAIS?  

 A palavra “sustentabilidade” é um termo utilizado que admite que ações e atividades 

humanas para suprir a necessidade da sociedade não possam comprometer o futuro quando o 

assunto é o meio ambiente. Na prática, o termo está definido como a capacidade que o indivíduo 

ou um grupo de pessoas tem em se manterem dentro de um ambiente, sem causar nenhum tipo 

de impacto à ele. No entanto, apesar da sustentabilidade estar associada ao meio ambiente e a 

tudo que o envolve. Esta presente na área social, ambiental, empresarial, econômica, da moda, 

de produtos, dentre outras. Em resumo rápido, a sustentabilidade ambiental – como já dito 

anteriormente - é o uso de recursos a não prejudicar o máximo possível o equilíbrio entre o 

meio ambiente, as comunidades humanas e toda a biosfera que dele dependem para existir. Já 

a sustentabilidade social, por exemplo, se preocupa em promover ações voltadas para o resgate 

da cidadania da pessoa humana, garantindo seus direitos universais: saúde, educação, moradia, 

trabalho e que muitas vezes estão ligadas aos trabalhos que podem ser feitos para ajudar o meio 

ambiente, etc.  

 Entende-se que para um processo ser sustentável, o bem-estar do homem é 

objetivamente necessário, pois é ele o principal responsável por implementar as demais ações 

de sustentabilidade que irão garantir o futuro para esta e para as novas gerações, resultando no 

conceito de sustentabilidade socioambiental.  A sustentabilidade está relacionada com a 

continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade. Mantendo 

a força e a capacidade de regenerar-se mesmo diante da ação contínua e da presença atuante da 

mão do ser humano. 

Quando se adota a sustentabilidade, pode-se garantir que a médio e em longo prazo o 

planeta pode se desenvolver em boas condições, ou seja, mesmo que o exista o desenvolvimento 

em diferentes áreas, é possível assegurar que não faltarão recursos para outras gerações e que o 

meio ambiente não será prejudicado independente das atividades que o mundo esteja 

desenvolvendo. 
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 Sustentabilidade também é suprir as necessidades do presente, procurando não interferir 

nas gerações futuras – ou pelo menos o mínimo possível -, contribuindo com nossas vivências 

e experiências pessoais, fazendo disso uma campanha social, sendo este um fator mais que 

decisivo para possibilitar essa prática da sustentabilidade, tomando a adoção de práticas que 

resultarão ao médio e longo prazo numa nova perspectiva de vida para as próximas gerações, 

lhes garantido assim uma possível melhor qualidade de vida. Por isso, é indispensável que as 

pessoas contribuam e dividam essa consciência com as pessoas próximas, para que o conceito 

de sustentabilidade possa virar um conceito geral e mais do que um conceito, uma prática. 

 Outro ponto a ser discutido, é em relação ao conhecimento que as pessoas tem (ou não) 

sobre a sustentabilidade e como ela pode ser praticada no dia-a-dia. Nos dias de hoje, é 

necessário que cada um de nós indivíduos, tenhamos a consciência de que é sim necessário se 

preocupar e cuidar do meio ambiente no qual se vive. E para isto, é preciso estar atento a cada 

atitude e repensar a forma como se vive dentro deste meio. De maneira direta e até mesmo 

indireta, a continuação e sobrevivência da raça humana está totalmente ligada e dependente da 

conservação dos recursos naturais que estão presentes em nossas matas, florestas, rios, lagos e 

oceanos – visto que, infelizmente no Brasil, grande parte da população não tem o costume de 

tratar corretamente o meio ambiente e isto se volta à própria população, ocasionando muitas 

tragédias, sendo um exemplo disso as enchentes que ocorrem em todo o país, de Norte a Sul, 

causando anualmente a morte de centenas de pessoas. Essas catástrofes ocorrem por mero 

descuido com o ambiente por parte da população, que ao colocarem lixo nas ruas, obstruam-se 

as galerias pluviais. Mas algumas dicas simples e atitudes básicas podem fazer uma enorme 

diferença, como substituir a sacolas plásticas dos supermercados por sacolas feitas de papel ou 

qualquer outro material reciclável, separando o lixo de nossas casas, não desperdiçar água e/ou 

energia elétrica e não jogar baterias de eletrônicos no lixo etc.  
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1.2 COMO E PORQUE A SUSTENTABILIDADE, COM O AUXÍLIO DA INOVAÇÃO, 

PODE AJUDAR NA QUESTÃO SOCIAL? 

 Hoje as empresas estão em busca da inovação por questão de sobrevivência e também 

por questões de imagem, isso é indiscutível. O desafio das equipes de novos projetos é o de 

buscar novos caminhos que assegurem ao consumidor a iniciativa de um consumo mais 

consciente através da fabricação de produtos inovadores com tecnologias mais limpas 

garantindo a sua qualidade. Assim, muitas dessas empresas trabalham com projetos fora da área 

executiva, que visam junto com a inovação dos dias atuais, na melhora de questões sociais 

através de trabalhos relacionados à sustentabilidade - as indústrias têm um papel muito 

importante na transformação do consumo, mas também é necessária a implantação de políticas 

públicas e campanhas de conscientização ambiental para que os usuários antes de adquirirem 

um novo produto tenham condições de descartar corretamente todo o lixo que produz -. 

 Para a empresa Coca-Cola, por exemplo, o projeto “O Coletivo Coca-Cola” é uma 

inovadora tecnologia social, cujo objetivo é capacitar jovens das classes C e D para conquistar 

aumento da renda em comunidades de baixo poder aquisitivo. O Coletivo – que já opera em 69 

comunidades de 10 estados brasileiros (São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará, 

Alagoas, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e Minas Gerais), é desenvolvido a partir da 

montagem de centros de formação profissional dentro das próprias comunidadades, onde são 

oferecidos cursos que combinam aulas teóricas com atividades práticas. O encaminhamento 

para o Mercado de trabalho é feito por meio da própria Coca-Cola Brasil, dos fabricantes que 

integram o Sistema Coca-Cola Brasil e parceiros nacionais e até mesmo internacionais. Já no 

primeiro ano, 30% dos jovens capacitados entraram para o mercado de trabalho e atingem 

muitas vezes o que procuram: uma melhora na situação financeira, tomando atitudes e 

trabalhando para a melhora do meio ambiente. 

 Em outros setores também há preocupação constante com a sustentabilidade, sendo 

sempre auxiliados pela inovação nesses processos. No setor cerâmico, por exemplo,  é utilizado 

o vidro plano na produção de pastilhas de vidro como a Ecoglass da Cerâmica Gyotoku. Já no 

caso do setor siderúrgico, geladeiras e até carros tem o aço totalmente reaproveitados e até 

mesmo reprocessados. O aço é derretido sendo retirado as suas impurezas ele é transformado 

em aço liquido que se transforma novamente em vergalhão, arame, telas, fibras de aço, perfis 

etc utilizados como insumo básico no setor da construção civil no Brasil. Outro exemplo 

interessante é o movimento do setor de iluminação que através dos sistemas de dimerização e 

leeds conseguem uma redução do consumo energético de um empreendimento de até 40% em 
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relação a um sistema de iluminação convencional. Paises como Japão, Dinamarca já possuem 

em estágio avançado e o ciclo de vida do produto é fechado através da reutilização e 

reaproveitamento, auxiliando cada vez mais na questão de um presente mais consciente para 

um futuro cada vez melhor. 

 

                 

  Além desses, nos setores de fabricantes de aparelhos celulares como a Motorola, 

acabaram de lançar no mercado o primeiro aparelho produzido com matéria prima proveniente 

de garrafas pets, sendo essas garrafas provenientes de catadores de ruas de todo o país, que 

estão cadastrados em um programa que a empresa é responsável. Outra iniciativa interessante 

da Samsung também, é a de redução das embalagens para economizar papel e também o 

programa de recolhimento de baterias em pontos que foram construídos pela empresa e que são 

administrados por pessoas que se tornaram capacitados para isso através de programas sociais 

e que estão instalados muitas vezes em comunidades carentes que fazem de programas 

sustentáveis, seu sustento.  

 O Instituto Ethos acabou de lançar um relatório de uma pesquisa realizada com instituto 

Akatu e Ibope sobre o panorama geral da Responsabilidade Social no Brasil, e uma das 

conclusões para o instituto é que o movimento voluntário da responsabilidade social nas 

empresas já atingiu seu patamar, ou seja, para as empresas mudarem e passarem a incorporar a 

responsabilidade social em seu negócio será necessário acima de tudo, incentivos tributários e 

fiscais e adoção de políticas públicas setoriais para o avanço da sustentabilidade no Brasil. 
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1.3 - COMO PROPAGAR AS IDÉIAS SUSTENTÁVEIS NO BRASIL? 

 É de toda e extrema importância o fato de que a questão da sustentabilidade deve ser 

mais desenvolvida e discutida no Brasil. Novos projetos e idéias devem ser constantemente 

inventados e reinventados para que nós, brasileiros, possamos viver em um país que não ficará 

para trás quando o assunto é cuidado ao meio ambiente – uma vez que em muitos outros países 

da Europa e América do Norte, a sustentabilidade está criando raízes nos territórios e já faz 

parte de políticas econômicas e sociais e é tratada com rigor e fundamentalismo, sendo debatido 

e ensinado desde escolas até projetos de governos -.  

 As idéias sustentáveis devem ser, antes de mais nada, apresentada para todos o mais 

detalhadamente possível, visando o conhecimento da imensa importância que ela tem para que 

possamos viver bem e melhor, assim como as futuras gerações. Seria melhor ainda apresentar 

a idéia para crianças, visto que ela são de fato o “futuro do mundo”. “Consumo é uma questão 

de hábito, e parte de uma cultura, e a maneira como as fazemos coisas começa quando somos 

crianças, e é ali que se estabelecem os valores ao que vamos dar importância e ao que não 

vamos. Vivemos em uma sociedade em que o consumo está subordinando a vida muito mais 

que a vida está subordinando o consumo, e nesse sentido, a relação do consumo com a vida das 

pessoas, que começa na infância, coloca essa infância na definição de um problema, ou no 

centro de uma solução do problema. Os projetos que tratam das questões ambientais, sociais e 

econômicas, olham para o consumo de uma maneira central: mudar o modelo de consumo, é 

mudar o modelo de produção, e mudar esse modelo é mudar as relações de sociedade, e na 

verdade nada mais é do que mudar o modelo de civilização, trabalhando a relação da criança 

com o consumo, que significa portanto, mudar o modelo de civilização, e é disso que nós 

precisamos para que eventuais resultados sejam apresentados, ainda que a longo prazo. Mostrar 

para essas crianças que o valor não está mais no que costuma ser hoje em dia, só ligado à questão 

do consumo desenfreado e não consciente. O novo valor que deve ser introduzido no 

pensamento dessas crianças visando a consciência, é o de que o consumo deve estar relacionado 

a algo que é necessário, como as necessidades básicas do ser humano, como água, comida, e 

que deve ser acima de qualquer outra coisa, consciente. Muitas empresas hoje já adotam 

medidas socioeconômicas e responsáveis com o meio ambiente, logo, é preciso que essas 

crianças percebam que não é necessário abrir mão de algum produto e sim consumir aqueles 

que estão adequados a um padrão responsável e sustentáveis”, garante o diretor presidente do 

Instituto Akatu, citando a relação entre infância e nossos hábitos de consumo.  
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 Lembrando-se de que, para a sustentabilidade criar raiz, é necessário que se tenha 

princípios e valores éticos com todos os seus públicos de interesse, sejam eles: alunos, 

professores, pais de alunos, comunidade vizinha, imprensa, governo, mídia dentre outros. E 

alguns passos podem ajudar isso a se concretizar cada vez mais, como por exemplo: 

Levantamento dos Stakeholders - serve para empreender práticas de sustentabilidade na gestão 

de uma escola. O importante é dar bons exemplos de cidadania.   

Formalidade/Legalidade - o segundo passo é verificar se a escola atende todas as leis 

ambientais, municipais, ou seja, verificar se a escola está atuando de forma legal, respeitando 

as legislações e em dia com impostos.  

Engajamento com os Stakeholders - neste passo é fundamental comunicar de forma clara e 

objetiva os motivos pelos quais a escola está preocupada com a sustentabilidade.  

Formação de um possível comitê de sustentabilidade - O grupo de sustentabilidade deverá 

estabelecer as metas e os objetivos.  

Implantação do Programa de Sustentabilidade e Comunicação – O comitê ficará encarregado 

de liderar a implantação do programa e de reportar aos seus públicos o que está acontecendo. 

Comunicação / Relatório de Sustentabilidade - a publicação do relatório de sustentabilidade é 

muito importante, pois, além de agregar valor a marca, serve como ferramenta para avaliação 

da gestão da empresa para tomada de decisão.  
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Com isso em mente, algumas empresas brasileiras decidiram propagar as idéias sustentáveis 

por algumas comunidades de algumas capitais brasileiras, como é o caso da empresa de saúde 

Unimed, que acaba de dar início ao projeto piloto do “Ecopo” – um copo descartável de papel 

em formato de envelope -, dentro das suas unidades de atendimento. A empresa selecionou sete 

pontos específicos que receberão o suporte com os copos de papel, bem como informações 

sobre os benefícios e modo de utilização dos mesmos. O público no entanto poderá optar por 

qual copo usar. O objetivo da ação é trabalhar a conscientização dos clientes e propagar idéias 

sustentáveis.  

 Além de grandes e tradicionais marcas implantarem programas para a expansão das 

idéias sustentáveis, pequenas empresas varejistas estão também se incorporando à estratégia de 

gestão sustentável. O resultado para o meio ambiente e para a população são iniciativas como 

o reflorestamento e a reutilização de materiais usados para matéria-prima. De acordo com 

Roberta Cardoso, coordenadora da iniciativa, o programa é voltado para o varejista e no que 

ele está faendo a pode fazer, no entanto, o consumidor por sua vez tem forte aceitação por 

práticas sustentáveis: “As pessoas gostam de entender o que elas estão fazendo, se o varejista 

explicar seu projeto, o consumidor irá participar” afirma. O varejo sustentável comtempla desde 

práticas externas – consumidores – até as internas , procurando assim exercitar a consciência 

dos funcionários, entendendo o quanto é economicamente viável a sustentabilidade nas 

empresas, nos dias atuais. Exemplo de um varejista que viu seus negócios alavancarem devido 

à questão da sustentabilidade, o dono da Astel Refrigera resolveu, há 8 anos, reciclar o gás CFC 

presente nos produtos que manuseia e comercializa na sua assistência técnica, como máquinas 

de ar-condicionado e geladeiras. Com uma válvula perfuradora especialmente produzida para 

esse fim, suga o gás sem permitir que ele seja liberado para a atmosfera.  Após ser retirado e 

armazenado, um compressor realiza a reciclagem desse mesmo gás. A empresa hoje, conta com 

14 funcionários e sua ação resulta na redução de 50% da compra de gás. Segundo o proprietário, 

muitas pessoas o procuram especialmente por saberem da sua ação em prol do meio-ambiente, 

e se diz orgulhoso de poder exercer um trabalho que além de inovador, faz bem ao meio 

ambiente e a sua própria consciência: “É impressionante como esse número aumentou de uns 5 

anos para cá. As pessoas ficam ficam fidelizadas no serviço pelo diferencial que ele apresenta, 

interessadas no processo e parabenizam a iniciativa da empresa, o que é mais legal ainda, pois 

percebemos que cada vez mais as pessoas estão engajadas em iniciativas desse tipo”, comenta. 

“Desde que todos nós da empresa começamos a trabalhar juntos, a consciência coletiva 

aumentou demais. Pudemos perceber que estamos fazendo algo não só por nós mesmos, mas 
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pela sociedade de hoje em dia e a sociedade do futuro. Isso nos faz sentir confiança no trabalho 

que estamos desenvolvendo e muito orgulho de termos sido os pioneiros neste assunto” 

continua. 
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CAPÍTULO II: A SUSTENTABILIDADE NO BRASIL 

2.1 – O QUE DEVE SER FEITO PARA QUE A SUSTENTABILIDADE SE 

CONCRETIZE CADA VEZ MAIS NO BRASIL?  
 A sustentabilidade – como previamente visto - visa o bem-estar da sociedade de 

hoje e a de amanhã em relação ao meio ambiente. Para que ela de fato se concretize é 

necessária grande e intensa campanha de divulgação, realizadas tanto pelos setores básicos e 

políticos, como por empresas – sejam elas de grande ou médio porte - que visem os projetos e 

a aplicação da mesma, tanto em seus estabelecimentos quanto fora dele. A mobilização da 

sociedade para esse fim também é um fator determinante para a propagação da idéia da 

sustentabilidade e consequente melhoria da qualidade de vida.   

 À medida que o mundo torna-se cada vez mais frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo 

tempo, grandes perigos e grandes promessas que buscam uma melhora significativa para as 

futuras gerações. Para chegar a este propósito, é importante que haja também nossa 

responsabilidade uns para com os outros. Portanto, o desenvolvimento sustentável caracteriza-

se como um processo de mudanças pelas quais estamos atravessando, no qual se compatibiliza 

a exploração de recursos naturais, tecnologia e inovação.  

 

                             

 Quando o assunto é “inovação”, então, nota-se que ela está cada vez mais presente no 

nosso cotidiano, assumindo hoje a responsabilidade de solucionar os principais desafios que 

surgem e afetam a humanidade, em outras palavras, a solução para os novos problemas está 

diretamente ligada à inovação. As respostas aos desafios da insustentabilidade ambiental, 

econômica e social virão certamente em forma de novas atitudes, novas idéias, métodos e 

processos. Não por acaso, assim surge o termo “Inovabilidade” - que sugere a idéia de que cada 
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vez mais Inovação e Sustentabilidade andam de mãos dadas, e que remete à capacidade que 

temos de desenvolver, ao longo dos anos, uma maneira inteligente de nos adaptarmos num 

mundo que muda cada vez mais depressa e com mais intensidade. Assim, entendemos o termo 

“inovabilidade” como uma maneira de repensarmos àquilo que nós somos, naquilo que temos 

convicções, naquilo que pensamos, e afins. Criatividade e adaptabilidade nesse caso então, 

entram como um sentido de “urgência”, daquilo que deve ser revisto, para que seja então, 

melhorado. 

 Por outro lado, por vez, também temos o termo como uma visão convergente da 

inovação e da sustentabilidade, visto que temos a consciência de que a nossa vivência no 

universo pode comprometer sim a existência da humanidade, caso nada seja feito e mudado 

rapidamente. A inovação, por isso, está ao serviço da nossa sobrevivência, e à serviço de um 

mundo no qual haverá mais equilíbrio, maior consciência ambiental, maior preocupação em 

cuidar do que nos foi deixado, e principalmente, um mundo com maior preservação de recursos 

que já estão praticamente escassos. 

 

2.2 COMO AS EMPRESAS DE DIVERSOS RAMOS, NOS DIAS ATUAIS,  PODEM 

AJUDAR PARA UM FUTURO MEIO AMBIENTE MELHOR?  

 Nota-se que nos dias atuais, a sociedade segue relações intrínsecas com alguns setores 

e áreas que fazem  ligação direta com questões financeiras, econômicas, políticos, ambientais 

entre outros, então, um passo que pode ser tomado para suavizar os agravantes sociais é o de 

justamente intensificar a responsabilidade social e agregar a sustentabiliade nesses setores 

citados. 

 Na questão da aplicação da sustentabilidade desenvolvido principalmente por empresas, 

é necessário ressaltar que ultimamente, há um investimento de larga escala das grandes marcas 

do mercado – como Colca-Cola, Pão de Açúcar, Nestlé -, principalmente os órgãos mais ligados 

as relações financeiras; este “investimento” está em alta, e a tendência é de que cada vez mais 

ela seja agregada a este meio. Além disso, as indústrias e empresas que vem se envolvendo 

nessa questão (as famosas “indústrias sustentáveis”) – seja essa sustentabilidade ela social ou 

ambiental -, tendem a exercer um importante papel para  toda a sociedade, tanto indiretamente 

como diretamente. Quando se tomam medidas como promoções de trabalhos e de renda e 

investimentos em projetos de ordens ambientais,  são medidas que visam a igualdade entre os 
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cidadãos e ao mesmo tempo um maior equilíbrio com o meio ambiente, exercendo um papel de 

cidadania consciente de todos.  

 Nesse quesito, muitas empresas tem se focado para que esses tipos de projeto saiam do 

papel, sejam exercidos como devem ser e sirvam de exemplo para outras, visto que eles 

promovem uma excelente imagem da própria empresa – entrando até mesmo uma questão de 

marketing, neste caso -.  

 No entanto, quando o assunto é sustentabilidade dos negócios, é difícil dizer que essas 

atitudes praticadas pelas empresas sejam suficiente. Em atual pesquisa feita pela revista 

Exame, 63% delas contam com um comitê de sustentabilidade, 83% têm uma política 

corporativa ambiental e 81% utilizam critérios sociais para a escolha de seus fornecedores. 

Cerca de um terço dessas empresas também vincula a remuneração variável de seus executivos 

a metas ambientais e sociais. Porém, ao tratar de impacto social, o índice de empresas que 

avaliam a atuação dos fornecedores chega a 81% - o que é muito bom. Um percentual mínimo 

de empresas (5%) prevê, no entanto, medidas disciplinares e legais para as situações em que os 

fornecedores não se enquadram nesses indicadores de monitoramento, quando o assunto é 

ambiental. 

 Há grande chances de que essas companhias devam cada vez mais procurar evoluir no 

que se refere à melhora do ambiente, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa — seja no 

processo produtivo ou em outras etapas de sua atividade, como o transporte de materiais e 

pessoas. Segundo o levantamento, 40% das empresas realizam hoje um inventário de emissão 

de gases de efeito estufa — e 32% já possuem metas de redução dessas emissões.  
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 Além disso, nos dias atuais, produtos somente de boa qualidade já não são mais 

suficientes para os consumidores. Estamos na era na qual uma nova tendência está se formando 

e se intensificando cada dia mais, em diversos mercados: as empresas se encontram obrigadas 

a se adequarem a um padrão ecológico que agrade aos seus clientes, e somente aquelas que se 

encaixarem nesse novo modelo de comercialização terão um futuro mais garantido na sua área, 

cabendo a cada um de nós escolher aquela empresa ou marca que possuem melhores condições 

para amenizar o máximo possível os impactos que geram ao meio-ambiente. 

 O que as empresas podem de fato fazer então, para colaborar com isso?  

• Reclicar o lixo produzido.  

 

• Classificar e selecionar fornecedores que são socialmente e ambientalmente comprometidos 

e responsáveis.  

 

• Praticar a coleta seletiva nos seus centros administrativos.  

 

• E principalmente conscientizar seus colaboradores e funcionários por meio de informações e 

campanhas institucionais, visando um maior comprometimento com o ambiente dentro da 

empresa e fora dela, em suas vidas pessoais. 

 Em suma, as empresas exercem seu papel de exemplo em todo o ambiente – adotando 

a responsabilidade social corporativa -  mas principalmente no local onde a mesma está inserida; 

suas ações podem mudar a realidade dessa comunidade, quer ela sofra ou se beneficie com os 

impactos desse empreendimento.   

• Responsabilidade Social Corporativa: Forma de gestão que é definida pela relação ética da 

empresa em relação à todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento 

de metas empresariais que sejam compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, 

procurando assim, preservar recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, 

respeitando a diversidade ambiental e promovendo a redução das desigualdades sociais. 
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 É então cada vez mais visível e importante a participação de grandes empresas no 

caminho da sustentabilidade, e é por isso que “falar em consumo consciente está muito além de 

detalhar os hábitos e comportamentos de compras da população: falar em consumo consciente 

é levar em consideração os impactos ambientais e sociais de um processo produtivo – desde a 

produção até a destinação correta e apropriada dos resíduos -, avaliando se este gera impactos 

negativos ao meio ambiente, procurando optar sempre que possível, por aquele que ao contrário, 

gera impacto positivo. 

 No dia do Consumo Consciente – que ocorre em 15 de outubro -, a famosa empresa 

Faber-Castell comenta e chama atenção sobre a importância que este tema traz consigo, abrindo 

uma discussão sobre este assunto. A empresa garante que tem a sustentabilidade e 

responsabilidade socioambiental entre suas práticas e que se preocupa com o consumo 

consciente, visto que desde o início da cadeia produtiva, até o descarte correto daqueles 

produtos que não são mais usados, a empresa emprega os padrões corretos para garantir que o 

ambiente não seja prejudicado em nenhuma hipótese. O respeito com a natureza e ao consumo 

consciente é um dos destaques na produção dos nomeados “EcoLápis” da empresa alemã, que 

é feito com madeira 100% reflorestada, que provém de terrenos que ocupam quase 10 mil 

hectares, divididos em 11 parques no estado de Minas Gerais. Do total, 2.600 hectares são de 

áreas de preservação permanente e 6.700 de áreas plantadas com a espécie “Pinus Caribea Var 

Hondurensis”, que é usada como matéria-prima para a produção desses produtos da linha 

“EcoLápis”.  

 Além dessas ações sustentáveis nos seus processos produtivos, a Faber-Castell foi a 

primeira grande empresa a estabelecer uma parceria com a TerraCycle para um programa 

especializado de coleta, que permite a transformação de milhares de produtos de diversas 

marcas em matéria-prima reciclada. Um exemplo de que esse acordo tem tudo para dar certo é 
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o fato de a empresa já ter coletado mais de 130mil unidades de lápis de cor, lapiseiras, canetas 

e borrachas que não eram mais utilizados. Todo esse material, que por costume teria destino 

lixões ou aterros sanitários, foi transformado em matéria-prima reciclada para os novos 

produtos que estão por vir, evitando desta forma, a extração de novos recursos da natureza. O 

programa conta com a ajuda do consumidor, que pode se inscrever no Programa de Coleta da 

Faber-Castell gratuitamente pelo site da própria empresa. Vale lembrar também, que a empresa 

tem todo o seu processo produtivo devidamente certificado pelo Conselho de Manejo Florestal 

– organização não governamental que foi criada por instituições européias e que desenvolve e 

promove normas internacionais e nacionais, credenciando as ceritificadoras para que elas 

possam garantir que os empreendimentos florestais estão de acordo com seus critérios, 

melhorando assim para os gestores e proprietários, os seus ganhos: sejam eles em desempenho 

ou novas oportunidades no mercado.                                                 
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2.3 O PAPEL DA PREFEITURA DE SÃO PAULO NO INCENTIVO À RECICLAGEM 

 O papel de uma prefeitura como a da cidade de São Paulo - a mais importante 

economicamente do país -, é extremamente importante para que a questão da sustentabilidade 

seja exercida, afinal é a partir de suas finanças que a coleta é realizada. Dos 292 caminhões 

destinados à coleta de lixo na cidade, por exemplo, apenas 7% são contratados para a coleta dos 

reciclados, tornando a porcentagem de reciclagem muito pequena – menos de 2% do total -, se 

comparada ao geral que o paulistano produz diariamente de lixo.  

 Além desse papel principal da prefeitura, é extremamente e fundamentalmente 

necessário  que sejam criados planos que procurem propagar informações sobre a importância 

da reciclagem de lixo, principalmente nas escolas; somente assim essa idéia será fixada na 

mente e se tornará um assunto que deve ser cautelosamente discutido no cotidiano de todos. 

 

                                                

 O governo da cidade argumenta que maiores investimentos estão sendo estudados para 

que a porcentagem de lixo reciclado coletado e devidamente tratado, aumente; no entanto, 

nenhum programa oficial de coleta de lixo foi implantado. E por consequência desse fato que 

muitos cidadãos, muitas entidades sem fins lucrativos e muitas organizações não-

governamentais, têm se mobilizado para que, na medida do possível, ajudem a dar o tratamento 
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adequado para o lixo produzido na cidade: separam o lixo cuidadosamente e colocam para 

reciclagem no local correto de coleta, além de terem o cuidado de levar materiais mais nocivos 

ao meio-ambiente – como pilhas -, para alguns pontos específicos de coleta, que ainda são 

poucos, se comparados à outros países. 

As vantagens da coleta seletiva de materiais recicláveis: 

• Diminuição da quantidade de lixo enviada diretamente aos aterros, aumentando a vida útil 

desses materiais e facilitando a recuperação do ambiente;  

• Desenvolvimento de atendimento social, com a geração de emprego e renda através da 

comercialização dos materiais recicláveis pelas cooperativas de triagem; 

• Diminuição da poluição;  

• Geração de empregos;  

• Apoio às políticas de incentivo a sistemas produtivos de menor impacto ambiental; 
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O que deveria ser feito pela prefeitura, de fato: 

• Estabelecer uma atuação política integrada com os demais municípios da região 

metropolitana, com a finalidade de que as políticas ambientais sejam implementadas de maneira 

igual na capital e no entorno dela;  

• Intensificar a implementação de programas ambientais nos bairros da cidade, promovendo 

assim, o devido apoio técnico às comissões que já atuam nesta área;   

• Garantir acesso fácil dos cidadãos à bancos de dados públicos e indicadores sócio-ambientais;  

• Estimular a relação comunidade x escola, com a perspectiva de que se desenvolva um cidadão 

com consciência e visão ecológica, já que são estes os que farão a diferença e que eventualmente 

venham a lutar por um meio ambiente melhor e mais equilibrado. 
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CAPÍTULO III: A SUSTENTABILIDADE DO PONTO DE 

VISTA FINANCEIRO 

 
3.1 A SUSTENTABILIDADE QUE VISA TAMBÉM O LUCRO  

 O equilíbrio entre o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico tem se 

mostrado uma das mais difíceis relações do mundo atual. O excesso do consumismo sem freio 

traz consigo consequências diretas ao meio ambiente –além do crescimento econômico das 

empresas , que nem sempre são positivas. Aumentar a produção industrial, por exemplo,  

significa também produzir mais lixo, e assim, interfere-se diretamente e quase que 

exclusivamente no meio-ambiente, indo contra todas as possíveis soluções que criamos para 

ajudar à este.  

  Em cidades brasileiras como Natal, onde o índice de reciclagem e coleta seletiva ainda 

não supera o número de 2% em relação ao total daquilo que é coletado diariamente, 

condicionar  resíduos sólidos de maneira correta ainda é –infelizmente-, uma dificuldade.  

Com a idéia de reduzir a quantidade de produtos encaminhados ao setor de transbordo em 

Cidade Nova, por exemplo, catadores que antigamente trabalhavam clandestinamente no forno 

do lixo, se uniram em pequenas associações com o mesmo ideal, no ano de 2003: ajudar o meio-

ambiente, tirando a partir dele, algum tipo de lucro –seja ele físico ou não-. Com o objetivo em 

mente, os catadores passaram a coletar o  lixo reciclável de porta em porta. "No início, nós 

tínhamos 16 caminhões que eram disponibilizados pela Prefeitura. Em 2010, este número que 

já não era lá essas coisas, caiu para quatro", detalhou o presidente da Cooperativa de Materiais 

Recicláveis da Grande Natal (Coopcicla), Francisco das Chagas Rocha.  

 Após a redução desse número de caminhões que realizavam o traslado dos produtos 

coletado nas residências para os galpões das cooperativas, os catadores de repente enfrentaram 

uma total paralisação do serviço. Durante o período de quase 1 ano, a coleta seletiva 

praticamente deixou de existir na cidade de Natal. Uma das consequências deste triste fato, foi 

o acúmulo de lixo na área de transbordo da cidade por vários meses. Além disso, muitos dos 

catadores deixaram o emprego em busca de outros meios de ganhar dinheiro, já que estes 

dependiam logicamente do processo da reciclagem, que já havia se tornado um trabalho diário 

e fixo.  

 Atualmente, somente duas cooperativas trabalham na coleta seletiva da cidade 

nordestina: a Coopcicla e a Coocamar. O trabalho foi retomado após um tempo, após a 

paralização. No entanto, como em muitas outras cidades brasileiras quando o assunto é a 
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reciclagem de lixo e a questão da sustentabilidade, alguns problemas continuam. "Nossa 

principal dificuldade é o transporte do material que coletamos. Hoje nós dispomos de apenas 

cinco caminhões para coletar lixo reciclável em seis grandes bairros", afirmou Francisco das 

Chagas. Por dia, somente a Coopcicla chega a coletar uma tonelada de produtos recicláveis. 

Para alguns catadores, como Maria das Graças Andrade, o valor recebido pelos itens vendidos 

após a separação dos produtos no galpão da cooperativa, não é muito atrativo, mas o que a 

motiva mesmo é a coleta de itens casa a casa, ficando com a consciência de que está ajudando 

ao futuro das próximas gerações –mesmo que apenas sua parte não seja tudo-. "Eu trabalhei dez 

anos no lixão. Depois que eu comecei a reciclar e a estudar e estender mais minha visão sobre 

a causa da sustentabilidade, minha vida melhorou em diversos aspectos", comentou. Um dos 

pontos mais positivos relatados por Maria é a questão do reconhecimento da população pelo 

seu trabalho de seleção de lixo na cidade: “É muito gratificante”. Além desses guerreiros que 

trabalham duro e diariemente para que o futuro do meio-ambiente seja melhor, as donas de casa 

também participam e agradecem a colaboração dos catadores, “nós estamos colaborando com 

a limpeza da cidade e com famílias que realizam a coleta. É preciso, porém, que o governo 

amplie a área de atuação das cooperativas e  ofereça melhores condições de trabalho", defendeu 

a dona de casa Marluce de Melo, que diz fazer questão de praticar essa causa na sua 

comunidade, e incentivando os vizinhos a segui-la: “Acho importante que a comunidade tenha 

essa consciencia e pratique a cidadania. Desta forma, podemos fazer com que as futuras 

gerações tenham um ambiente para viver muito mais agradável, saudável e com consciencia da 

importancia da sustentabilidade, do que o qual nós vivemos atualmente” complementa.    
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 Ainda tratando sobre a questão da sustentabilidade que acarreta no dinheiro, para 

atender às demandas de alguns investidores que inovaram e decidiram investir nessa área, 

surgiu o mercado de finanças “socialmente responsáveis”, que tratam de fundos que garantem 

à este investidor que seu dinheiro será destinado exclusivamente para apoiar empresas que 

procuram a sustentabilidade ou nos quais, parte dos rendimentos é direcionada para 

organizações que trabalham em prol da sustentabilidade. 

  

Ações Sustentáveis 

 Para apoiar os investidores brasileiros que tem uma preocupação com a sustentabilidade, 

foi criado o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), em dezembro de 2005 pela Bovespa. 

O ISE é composto por um conjunto de empresas selecionadas com base em critérios ligados ao 

desenvolvimento sustentável e à responsabilidade ética das corporações. Nessa lista estão 

incluídos aquelas que apresentar o melhor desempenho no que envolve elementos ambientais, 

sociais, econômicos, natureza do produto e governança corporativa. Com base nos critérios do 

ISE, está hoje selecionado um conjunto de 40 ações de 32 empresas. “Ali estão listadas as 

empresas que se destacaram nas respostas e, atenderam aos critérios estabelecidos pelo índice”, 

esclarece Roberta Simonetti, Coordenadora Executiva do ISE. “Fazer parte do ISE demonstra 

a preocupação e busca pela sustentabilidade e é disso que o Brasil precisa cada vez mais, junto 

com o crescimento de nossas corporações”, complementa Roberta.  

 Existem alguns fundos de investimento específicos que escolhem investir 

exclusivamente em ações listadas no ISE. Desta maneira portanto, dão ao investidor a garantia 

de que estará usando seu dinheiro para investir a favor da sustentabilidade, apoiando empresas 

e grupos empresariais comprometidos com o cuidado social e ambiental, em adição à 

preocupação com os retornos financeiros, obtendo um equilíbrio dos dois lados interessados 

nessa ação. 

Outros fundos comparam o seu desempenho com o das ações que compõe o ISE. É uma 

maneira do investidor ter um elemento de comparação para a sua decisão de investimento social 

e ambientalmente responsável e tomar a melhor decisão possível para suas ações e para o meio-

ambiente; em adição aos fundos que investem em ações listadas no ISE, alguns bancos criaram 

fundos de investimentos com critérios sociais e ambientais além do retorno financeiro.   

No Brasil e na América Latina, o Banco Real ABN Amro, parceiro pioneiro do Instituto Akatu, 

foi o pioneiro ao criar o primeiro fundo de ações composto exclusivamente de empresas com 

boas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa, o Fundo Ethical, criado em 2001. 
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Atualmente, o Ethical é o segundo maior fundo de ações do banco e representa 20% do total 

aplicado no segmento de fundos socialmente responsáveis.  

 

3.2 UMA CIDADE COMO EXEMPLO EM COLETA DE LIXO 

 Única capital do Brasil com cobertura de 100% de coleta seletiva de lixo, Porto Alegre, 

no Rio Grande do Sul, passou a ser vista como inspiração para diversos municípios de todo o 

país e de nações vizinhas, que pretendem levar a consciente experiência para suas comunidades. 

Implementada no início da década de 1990, a iniciativa ajuda o meio ambiente – retirando dos 

aterros sanitários 100 toneladas por dia de materiais de difícil decomposição, por exemplo – e 

ainda garante o sustento de 700 famílias gaúchas dos chamados catadores. Esses trabalhadores 

recolhem e separam materiais recicláveis e recebem em média, R$ 765,00 por mês. 

  Ao todo, a cidade atualmente conta com 16 galpões de triagem. Outros dois devem ser 

inaugurados ainda este ano, de acordo com a prefeitura da cidade. O material é recolhido duas 

vezes por semana por 26 caminhões do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). 

“É essa estrutura de coleta e seleção que tem atraído cada vez mais a atenção das outras cidades” 

afirma o diretor da Divisão de Projetos Sociais do DMLU, Jairo Armando dos Santos; ele – que 

deu diversas palestras em muitos municípios brasileiros sobre a logística da reciclagem de Porto 

Alegre -, destaca que o modelo de coleta foi evoluindo aos poucos até chegar ao estágio atual: 

o primeiro passo, de acordo com Santos, foi implementar a coleta seletiva somente depois que 

a cidade tivesse uma estrutura de recolhimento de resíduos orgânicos. Mas apesar do sucesso 

da operação que acontece na cidade, e mesmo com resultados a comemorar, ainda há muito a 

avançar: apenas 25% dos mais de 1,4 milhão de habitantes da capital gaúcha separam seus 

resíduos.“É um índice alto se comparado a outras localidades, mas que pode aumentar ainda 

muito mais”, diz o diretor. 

 Para estimular a coleta seletiva, foram tomadas diversas providências, mas uma 

iniciativa é permanente ao longo dessas duas décadas: as campanhas de esclarecimento sobre a 

importância de separar os resíduos domésticos. “Muitas pessoas não sabem, por exemplo, que 

das 1.000 a 1.200 toneladas de lixo geradas por dia em Porto Alegre, 30% têm valor comercial 

imediato, como papéis, latas, metais, plásticos, vidros e garrafas plásticas tipo PET”, 

complementa. Depois de separados nos galpões, esses materiais são prensados e vendidos para 

a indústria, como as latinhas de refrigerante, por exemplo, que possuem um ciclo muito curto 
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no mercado, levando apenas 40 dias entre serem descartadas e reaproveitadas para voltar às 

prateleiras dos supermercados. Esse curto ciclo de transformação tem motivo: o alto valor 

comercial do alumínio, cuja tonelada prensada limpa chega à média de R$ 2 mil. As valiosas 

latinhas fizeram do Brasil o maior reciclador mundial deste material em específico – 94,4% do 

total descartado é transformado para voltar ao mercado, e este número tende a crescer se 

depender dos catadores gaúchos “Cada dia que passa o número de latinhas recolhidas é maior 

e percebemos que as pessoas estão mais conscientizadas sobre a importância delas. Sem contar 

que recebo muitas latinhas por dias, separadas e lavadas, de pessoas que fazem isso de maneira 

voluntária”, afirmou um dos catadores de uma das corporativas instaladas na capital gaúcha 

atualmente. “Além dos outros benefícios da reciclagem das latinhas, o valor pago pela matéria-

prima é a grande alavanca no caso do alumínio”, alerta Ana Maria Luz, presidente do Instituto 

GEA - Ética e Meio Ambiente, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(Oscip) que busca desenvolver a cidadania e a educação ambiental. “Por isso, a busca pelas 

latinhas independe da população ou de programas de reciclagem. Trata-se de pessoas na linha 

da miséria tentando sobreviver.” 

 O Instituto GEA, que assessora a implementação de programas de coleta seletiva de lixo 

e reciclagem em praticamente todo o Brasil, faz um alerta para a defasagem de um sistema que 

trate o recolhimento dos resíduos recicláveis com a regularidade da coleta comum: “nesses dez 

anos de experiência do GEA temos verificado um grande aumento do interesse das pessoas em 

separar, da sensação de responsabilidade quanto to ao lixo que estão gerando”, enfatiza Ana 

Maria. Mesmo assim, segundo ela, as pessoas não separam porque não sabem para onde 

destinar o material coletado quando os municípios não dispõem de serviços de coleta seletiva, 

o que faz com que não haja estimulos para que pratiquem a reciclagem: “Isso não está correto. 

Tento ensinar aos meus filhos a importância da reciclagem e de outros meios de proteção ao 

meio-ambiente, tento passar alguns pontos que acho importante sobre a sustentabilidade, mas 

no fundo não vejo tanto sentido como deveria ver, já que a prefeitura da cidade não faz coleta 

do lixo reciclável como faz do lixo comum. É desgastante e um trabalho que considero em vão. 

Já cheguei a separar meu lixo reciclável e levá-lo para Porto Alegre, onde encontro pontos de 

coleta com mais facilidade, mas isso não é algo que posso fazer todo dia, infelizmente, caso 

contrário o faria com o maior orgulho, já que sei que estou fazendo o melhor para mim e o mais 

importante de tudo: para meus filhos. É desestimulante e triste que tenhamos que enfrentar isso 
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nos dias atuais, já que é um assunto delicado e que deve ser debatido, ensinado e acima de tudo, 

praticado” diz Beatriz Cavaro, moradora de São Leopoldo, município próximo à capital gaúcha. 

 Diferente de outras prefeituras em outros estados do Brasil, a prefeitura de Porto Alegre 

fornece toda a infraestrutura para as UT (Unidades de Triagem) além de garantir o custeio  

de manutenção com R$ 2.500,00 por mês. O resultado dessa comercialização dos resíduos é 

dividido entre os integrantes das associações ou cooperativas que gerem cada UT. Em 2000, 

quando completou 10 anos, esse serviço recebeu o prêmio Coleta Seletiva -  

Categoria Governo, da entidade Compromisso Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE),  

em reconhecimento à melhor prática de gestão na reciclagem de resíduos sólidos do Brasil. “Foi 

uma honra. Esperamos ser exemplo para outras cidades brasileiras por muito mais tempo, visto 

que este assunto é extremamente importante para que possamos caminhar para um país melhor 

no quesito ambiental e social, já que a sustentabilidade está mais do que nunca ligada aos lucros 

que ela pode apresentar. Somam-se desta forma, benefícios sociais e ecológicos, dada a 

destinação ecologicamente correta dos resíduos” afirmou o prefeito gaúcho. 

 Desde o início da implantação deste serviço, um programa de divulgação foi executado 

que consistiu na distribuição de folhetos com instruções para a população de Porto Alegre, além 

da difusão de mensagens com o uso do carro-som pela cidade. Paralelamente à isso, 

promoveram-se nas eventos festivos de caráter conscientizador nas comunidades, com a 

participação de grupos de teatro, atingindo desta maneira os mais diversos públicos. Além 

destes eventos criou-se um programa de Educação Ambiental, voltado principalmente para as 

escolas públicas e particulares, mas que também atende empresas, hospitais, e repartições 

públicas. Este processo trouxe consigo uma mudança radical na ótica da população de como 

tratar as questões dos resíduos sólidos no âmbito da cidade: desenvolveu-se um relacionamento 

direto com os diversos segmentos da população que passou a incorporar a seu vocabulário diário 

expressões como "lixo seco", "lixo orgânico", "reciclagem” e “sustentabilidade”. 

Os benefícios ao meio ambiente somados ao caráter social do projeto, tornaram a Coleta 

Seletiva de Porto Alegre um processo sem volta e que tende a se expandir e melhorar cada vez 

mais. A destinação final dos materiais colocados pela população à disposição da Coleta Seletiva 

se deu a partir de um processo de normatização e conscientização da atividade dos catadores. 
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Com o objetivo de se obter um conhecimento mais aprofundado sobre o grupo de 

aproximadamente 300 pessoas que sobreviviam da catação no antigo lixão da Zona Norte, 

iniciou-se o seu cadastramento. Foram selecionadas as pessoas que trabalhavam diretamente 

com o manuseio do lixo, afastados os pontos de comercialização existentes no local e 

igualmente afastados os menores, e a partir daí foram realizadas várias reuniões onde discutiu-

se temas referentes a Cooperativismo, Autogestão, materiais recicláveis, utilizando-se recursos 

áudio visuais, estimulando cada vez mais o processo de reciclagem e desenvolvimento da 

conscientização sobre a sustentabilidade na capital gaúcha. O processo organizativo deste grupo 

teve seu ponto de culminância com a inauguração da Unidade de Reciclagem do Aterro da Zona 

Norte , em Julho de 1992 e à medida que a Coleta Seletiva ia abrangendo novos bairros, 

aumentou o volume de Lixo Seco coletado, o que viabilizou a formação de novas Unidades que 

contribuiram para o sucesso da enorme operação ecológica. 

 As 60 t / dia de Lixo Seco hoje coletadas, são distribuídas entre 8 entidades : 

 Associação dos Recicladores de Resíduos da Zona Norte;  

 

 Associação de Mulheres Papeleiras e Trabalhadoras em Geral;  

 

 Amontoação Ecológica;  

 

 Associação de Reciclagem Ecológica Rubem Berta;  

 

 Associação de Catadores de Materiais Recicláveis;  

 

 Associação dos Recicladores do Campo da Tuca;  

 

 Centro de Educação Ambiental;  

 

 Associação dos Recicladores do Loteamento Cavalhada. 
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 Na Secretaria do Projeto de construção de Unidades de Reciclagem inseriu-se no 

“Programa de Ações Coletivas”, de fomento a grupos, propiciando financiamentos para a 

construção de novas instalações e compra de equipamentos; os investimentos hoje são 

disputados e a tendência é que a sustentabilidade no local torne-se um negócio, já que traz 

enormes benefícios para todos. 

3.3 CONSUMO CONSCIENTE 

 Apesar de muitas vezes os termos “consumo” e “aquisição” de produtos serem 

relacionados como sendo sinônimos, o primeiro é, na verdade, um conceito mais abrangente. O 

ato de se consumir envolve outras etapas: o que consumir, porque consumir, como consumir e 

de quem consumir. Abrange, ainda, o consumo propriamente dito e, dependendo do que foi 

consumido, o uso e o descarte. Assim, analisar a cadeia produtiva dos bens que deseja consumir; 

verificar se neste processo há situações em que prejudique sua saúde, de outras pessoas ou do 

meio ambiente são algumas formas de maximizar os impactos positivos do consumo e 

minimizar os negativos até que este bem esteja sob as condições certas de chegar à todos nós. 

Após isso, é importante que alguns pontos sejam praticados, como:  

• Repensar, analisando a real necessidade de se consumir algo;  

• Reduzir. Embalagens, por exemplo, que podem ser reduzidas optando-se por fazer uso das 

chamadas “embalagens econômicas” que estão em alta  nos mercados atualmente. Além das 

embalagens, é importante que as sacolas plásticas também tenham número de redução 

significativa no meio-ambiente, já que causam inúmeros danos e para isso, fazer o uso de 

sacolas de pano ou caixotes de papelão;  

• Reciclar o lixo, tanto o orgânico como o não orgânico, procurando depositá-los nos locais 

corretos de coleta.  

• Reutilizar ao máximo tudo aquilo que pode ser reaproveitado, como alimentos e materiais.  

 Esses quatro passos símbolos da sustentabilidade  são simples e devem ser praticados 

mesmo que gradativamente por todos nós. É uma questão de exercer a cidadania e exercer o 

que o ser humano pode ser de melhor: um eterno aprendiz, no que diz respeito à natureza. 
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 Seguindo-se tais etapas, o lixo comum doméstico dos brasileiros diminuiria muito em 

volume e quantidade, e ele deve ser separado em: recicláveis, orgânicos e não recicláveis - 

sendo o primeiro encaminhado para os locais de coleta que reciclam, o segundo para sistemas 

de compostagem e o terceiro para aterros ou outras formas de encaminhamento de resíduos -. 

Pilhas, baterias e lâmpadas podem e devem ser devolvidos aos locais que foram adquiridos, 

sendo estas empresas as responsáveis pelo devido tratamento desse “lixo” – algumas até 

distribuem em seus sites oficiais, os pontos de coleta -. Somente praticando essas pequenas 

ações, o consumo consciente se desenvolverá e passará a fazer parte do cotidiano do brasileiro, 

pois dessa maneira há uma real possibilidade de que o futuro do meio-ambiente seja melhor: 

ser um consumidor consciente é um grande e valoroso desafio  nos dias atuais e principalmente 

em um país como o Brasil, no qual a questão da sustentabilidade ainda tem muito para ser 

debatida e crescer. Há a necessidade de se ter consciência daquilo que se pode mudar, de forma 

geral – tanto no pensamento de cada um de nós, como nas atitudes -, mesmo que de maneira 

gradativa. 
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 Todo produto tem uma história que começa na extração de matérias-primas e termina 

no descarte do produto. Hoje, o desmatamento infelizmente faz parte da maioria das cadeias 

produtivas daquilo que é consumido – como carne, frango, etc -. Mudanças de hábito em favor 

do consumo consciente podem e muito contribuir para mudar a realidade que poucos conhecem 

- dados do governo brasileiro mostram que entre agosto de 2010 e fevereiro de 2013, foi 

desmatada uma área estimada em 12.600km de florestas na Amazônia, da qual 62% foi ocupada 

por pastagens – favorecendo desta forma, um modo de producao e consumo mais responsavel 

e sustentavel ambientalmente e socialmente falando. “Proteger o meio ambiente é proteger as 

crianças e futuras gerações, que tem por direito um meio ambiente equilibrado e com melhores 

condições de sobrevivência, já que nos dias atuais, a poluição por exemplo, está cada vez pior. 

Por isso que é tão importante que o número de desmatamento seja drasticamente diminuído. 

Proteger as florestas é o mesmo que proteger a infância: é super importante para as gerações de 

agora e as do futuro. É uma responsabilidade compartilhada entre família, sociedade e Estado, 

e é exatamente isso que o nosso instituto defende” garante Gabriela Vuolo, do instituto Alana. 

“Todas as pessoas tem relação com o desmatamento, já que tudo está relacionado com 

consumo: consumo de automóveis, água, comida, consumo de qualquer tipo, e este consumo 

está ligado com o desmatamento, que de uma maneira ou de outra, acaba entrando no circuito 

do consumo, um pouco antes ou um pouco depois, portanto, a lei do Desmatamento Zero deve 

ser aprovada” afirma Helio Mattar, do Instituto Akatu. “As florestas são importantes para a 

água que a gente bebe, a comida que a gente consome, pro ar que a gente respira, mas mais do 

que nada, as florestas são um depósito de grande biodiversidade e riqueza ambiental deste país. 

É importante demais que a população tenha essa consciencia, pois é somente desta maneira que 

podemos reverter esse quadro que tende a piora a cada dia que passa, com mais e mais 

desmatamentos que ocorrem no país, principalmente na região Norte do país. É lamentável que 
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no século XXI, muitas pessoas não se preocupam em ao menos ir atrás de informações para 

poderem fazer sua parte como todo cidadão brasileeiro deveria fazer, e com muito orgulho.”, 

defende Marcelo Furtado do GreenPeace, que também defende a idéia de uma lei contra o 

desmatamento zero, que começou com uma iniciativa de lei popular para proteger as florestas 

brasileiras de futuros e eventuais desmatamentos que se tornam cada vez mais comuns e 

estrondosos  

 Em adição à isso, o  consumidor consciente é também aquele que leva em conta, ao 

optar pelos produtos que compra, o meio-ambiente, a saúde humana e animal além e acima de 

questões como preço e marca. Esse consumidor pode ser um importante e eficaz agente 

transformador da sociedade por meio do seu consumo consciente; ele tem a idéia – mesmo que 

muitas vezes no geral -, de que seus atos de consumo têm impacto e que, mesmo um único 

indivíduo, ao longo de toda a sua vida, produzirá um impacto bastante significativo na 

sociedade e no meio-ambiente. 

 Por meio desse ato de consumo, o consumidor consciente busca o equilíbrio entre a 

sustentabilidade e a satisfação pessoal, maximizando assim, as consequências positivas e 

procurando minimizar as negativas não só para si mesmo, mas também para as relações sociais 

a economia e a natureza, que são ditadas pelo ciclo do consumismo. Ele também procura 

disseminar o conceito de “sustentabilidade” e a prática do consumo consciente, fazendo com 

que pequenas atitudes realizadas por um número muito grande de pessoas, promovam grandes 

transformações ecológicas e sociais. Esse tipo específico de consumidor valoriza as iniciativas 

de responsabilidade sócioambiental das empresas, dando à elas, preferência nas suas práticas 

cotidianas. 

 Por fim, o consumo consciente pode e deve ser cada vez mais praticado no dia-a-dia, 

por meio de simples gestos que levem em conta os impactos da compra, uso ou descarte de 

produtos ou serviços, ou pela escolha das empresas em função de seu compromisso com o 

desenvolvimento da sustentabilidade e da questão sócio-ambiental. Assim, o consumo é uma 

contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a vida no planeta. E é desse tipo de 

consumidor que o Brasil e o mundo precisa. 
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3.4 COMO A MOBILIDADE DA POPULAÇÃO PODE ALTERAR A QUALIDADE 

DE VIDA DAS SOCIEDADES ATUAIS 

 A participação da população para construir uma sociedade melhor é óbvia e essencial. 

E nos dias de hoje, o uso excessivo de automóveis particulares, por exemplo, é um dos 

principais problemas que a natureza acaba sofrendo, devido à imensa quantidade de fumaça 

tóxica que é expelida dos carros diretamente para a atmosfera. Nos últimos 10 anos, a frota de 

veículos da cidade de São Paulo dobrou, somando muitos impactos negativos ao meio ambiente: 

dificuldade de circular pelas cidades, estresse provocado pelos congestionamentos, aumento da 

poluição do ar, entre outros. Somando-se à isso, ocorre também a queima de combustíveis 

fósseis, como o diesel e a gasolina – um dos maiores causadores do aquecimento global -, sendo 

que os números são absurdos: estudos revelam que um carro em média, que rode 30 quilômetros 

por dia, utilizando gasolina como combustível, emite em um ano uma quantidade de gases de 

efeito estufa que precisaria de 13 árvores crescendo durante 37 anos para ser absorvida.  

 No entanto, a cultura de valorização do carro já começa a dar sinais de que está passando 

por uma metamorfose: segundo a pesquisa Akatu 2012: Rumo à Sociedade do Bem-Estar, os 

brasileiros preferem se mobilizar com maior rapidez, conforto e segurança do que possuir 

necessariamente um carro próprio. A preferência se confirma também entre aqueles que não 

possuem carro, o que ressalta ainda mais a mudança de visão sobre o carro particular, que 

começa aos poucos a deixar de ser reconhecido imperialmente como bem de consumo – o que 

é um avanço para uma sociedade que exaltava o uso de automóveis particulares -. E para que 

os problemas de mobilidade urbana sejam solucionados, é preciso ir além de usar o carro com 
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mais consciência: é preciso adotar algumas medidas que acabem trazendo benefícios não só 

para um único indivíduo, mas para o bem comum da sociedade na qual vivemos. Podem ser 

eles: 

 

• Fazer o uso da “carona solidária”, já que a equação torna-se óbvia: menos trânsito, menos 

gente no carro. A maioria dos carros que hoje rodam nas capitais brasileiras, levam apenas um 

passageiro, ocupando assim, um maior espaço público. Hoje, é possível ver como as redes 

sociais estão incentivando esse tipo de prática e facilitando este processo: há sites e softwares 

já existentes que ajudam a implantar essa alternativa de transporte. Porque não tentar então? 

• Fazer uso de transporte público é uma ótima opção - ainda que nem todas as cidades sejam 

abastecidas de metrô, trem e linhas de ônibus eficiente -, que ajuda e muito no tempo 

desperdiçado dentro do automóvel particular, que segundo estudos recentes mostram que o 

brasileiro gasta cerca de 26 dias ao ano dentro do seu carro! 

 

• Procurar usar bicicletas, já que tornam o caminho ao trabalho ou até a residência menos 

estressante e hoje em dia é muito mais comum a presença de ciclofaixas pelas principais 

avenidas das capitais brasileiras. Como em muitas cidades brasileiras, as faixas exclusivas para 

bicicletas ainda não foram implantadas, que tal passar a usar a bicicleta nos fins de semana, 

quando os horários são mais flexíveis e o clima e as ruas  da cidade acaba ficando mais 

tranquilo? 

 

• Procurar usar outros meios de transporte não somente para a saúde individual, mas por menos 

aquecimento global e mais combustíveis de fontes renováveis. Caso tenha que fazer o uso de 

um automóvel particular, porque não abrir mão da gasolina e acabar optando pelo álcool, cujo 

uso emite cerca de 73% a menos de gás carbônico do que os carros que são movidos à gasolina 

e à diesel. 

  

 Desta forma, a ação de todos é essencial tanto para a solução dos problemas que 

envolvem o cotidiano, como na rapidez como essas soluções vão ocorrer, já que muitas das 

mudanças dependem quase que exclusivamente da ação do governo e das empresas e que 

certamente ocorrerão mais rápido com a pressão da sociedade, e assumindo o papel de um 

“agente transformador” você estará servindo de exemplo na inspiração para familiares, amigos, 

colegas de trabalho como um consumidor consciente que não pensa somente no que ocorre 
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agora, e sim no que está por vir. Mobilize então outras pessoas junto à você para que mudem 

também seus hábitos de transporte, contribuindo para um mundo melhor para todos. “É muito 

importante que as pessoas deixem de lado a idéia de que só existe transporte particular para se 

locomover. Eu, por exemplo, ia todo dia de manhã para minha faculdade de carro próprio, no 

entanto, já chegava muito cansada na aula. Um dia resolvi tentar usar o transporte público - 

com o ônibus -, que pareciam ter aumentado a velocidade média em 40% desde a criação dos 

novos corredores exclusivos. Tentei e amei. Não abro mão disso agora. É óbvio que o 

automóvel particular é muito mais confortável, mas eu chego muito mais rápido no meu destino 

agora e sem stress. É preciso que as pessoas dêem uma chance ao transporte público e 

transportes alternativos, que poderia ser muito melhor no Brasil, mas que já está no caminho 

para melhorar, tenho certeza absoluta”, revela Mariana Cammeu, estudante de Ciências Sociais. 

 Entretanto, o que fazer com as pessoas que possuem uma necessidade real de usar o 

transporte particular? É o caso de André Flohrin, que mora no município de Embu das Artes e 

faz faculdade na Escola Politécnica: “Eu fui criado usando o transporte público na região que 

morava, de casa para a escola, da escola para o inglês e do inglês para casa. No entanto, agora 

que faço faculdade fora de onde eu moro, é praticamente impossível abrir mão do meu próprio 

carro, já que os ônibus que fazem a ligação com a cidade de São Paulo, demoram muito a passar, 

e quando passam, já estão extremamente cheios, logo cedo. Não vejo outra alternativa. Além 

disso, não há metrô perto de onde eu moro. O mais próximo é o metrô Butantã, que fica a cerca 

de 25 km de casa. Não vale a pena pra mim, o uso de transporte público, por mais que eu 

acredite que essa seja a melhor meio de locomoção. Há uma falta de planejamento dos 

governantes, que parecem ignorar o fato de que não só a minha região, mas muitas outras, 

precisam de uma frota extra de ônibus e até mesmo de um metrô, já que a grande maioria das 

pessoas que moram em Embu das Artes, trabalham em São Paulo.” 

 Desta forma, algumas medidas podem ser adotadas por quem usa o automóvel 

particular. São essas: 

 

 • Faça sempre uma manutenção geral de seu veículo, mantendo o motor muito bem 

regulado, já que um motor desregulado consome mais combustível, poluindo mais a atmosfera. 

 

 • Preste atenção na capacidade de carga máxima de seu veículo, já que quanto maior é 

a carga transportada, há maior consumo de combustível e queima do mesmo, que vai direto 

para a atmosfera 
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 • Em caso de engarrafamentos intensos, desligue o motor, principalmente nos túneis, 

que são fechados e ficam mais poluídos ainda. 

 

 

 • Além do dia do rodízio obrigatório, adote mais um dia fixo por semana para deixar seu 

carro em casa. Nesse dia, faça uso de transporte coletivo ou carona programada de colegas de 

trabalho ou que trabalham próximos à você. 

 

 • Por fim, não compre um veículo que seja maior que suas reais necessidades, visto que 

eles exigem um maior consumo de combustível e muitas vezes só aceitam gasolina como 

combustível, prejudicando assim a atmosfera. 

 

 Pode-se assumir então, que a responsabilidade de que haja uma melhora no transporte 

público e alternativos na cidade de São Paulo estão muito além de promessas de governantes. 

Elas são de responsabilidade dos cidadãos, que devem fazer sua parte em fazer uso de outros 

meios de locomoção ao mesmo tempo que devem cobrar dos governantes melhoras nesses 

serviços, para que possam melhorar tanto suas próprias qualidades de vida, mas como melhorar 

a sociedade como um todo. 
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3.5 O PLANO ESTRATÉGICO DE SÃO PAULO E A SUSTENTABILIDADE 

 A prefeitura de São Paulo anunciou em Agosto, mudanças no Plano Diretor Estratégico 

do município, definindo uma série de regras sobre o que pode ou não ser instalado nos bairros 

da cidade, apresentando novas direrizes para a mobilidade urbana, construção civil e geração 

de empregos. Essas mudanças foram feitas com a participação da própria população que no 

período de dois meses, esteve presente nas discussões públicas feitas sobre essas mudanças. As 

prioridades deste plano são as de otimizar a malha integrada de modais públicos, reduzir o 

número de automóveis nas ruas, adensar a população nas áreas centrais e reduzir a desigualdade 

com os novos polos aglutinadores de emprego e de moradia. Para isso, a região central da cidade 

e alguns bairros que já são verticalizados, poderão ter ampliado o limite de construção em até 

quatro vezes o tamanho do terreno. Em compensação, os novos empreendimentos imobiliários 

dessas regiões terão um limite máximo de garagens. Atualmente, a prefeitura exige um número 

mínimo dessas para as construções. De acordo com o PDE, a questão se inverte: haverá um 

número máximo dessas garagens. A idéia é incentivar que nessas regiões mais próximas a 

transporte coletivo, o mercado passe a oferecer unidades até mesmo sem garagem.  

 O adensamento demográfico em regiões que não são tão ocupadas, como a Zona Leste 

e a Zona Sul, será exercido também pelo incentivo a que as empresas se instalem nessas regiões, 

ampliando assim a oferta de trabalho e renda para os moradores locais das regiões citadas acima. 

A Zona Leste é a área que concentra as preocupações da prefeitura, já que possui o maior 

número de habitantes da cidade, é a região que obtém menos empregos – sendo hoje, cerca de 

4 milhõe de moradores para apenas 763 mil empregos -, fazendo com que o deslocamento diário 

desses habitantes dessa região seja um dos maiores problemas de São Paulo, atualmente. Não 

obstante, é por isso que as principais avenidas e ruas desta Zona estão sempre congestionadas, 

principalmente em horário de picos. “Acabou ficando inviável morar lá. Infelizmente tive que 

me mudar para a Zona Sul, já que demorava cerca de 4 horas no carro para ir e voltar do 

trabalho, e mesmo que utilizasse transporte público, demorava praticamente o mesmo tempo e 

ainda pegava o ônibus e vagão do metrô extremamente cheios, então o desgaste físico já não 

estava compensando. A maioria dos moradores do meu bairro, por exemplo, trabalham em 

outras regiões de São Paulo e também enfrentam o mesmo caos que eu. É uma pena, já que 

adorava o bairro onde cresci e fiz muitos amigos.”, reclama Sônia Amaro, moradora do bairro 

de Itaquera, na Zona Leste, que agora vive no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. 

 É  por isso que está previsto um pacote de incentivos fiscais, que visam aumentar a 

presença de empresas na própria região - a prefeitura espera alcançar seus resultados 
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previamente planejados com essas ações -. Empresários dos setores de call center, hotelaria, 

escola de idiotas por exemplo, terão isenção de impostos municipais. Além disso, está prevista 

a redução de tributos de até 2% no Imposto sobre Serviços, isenção de IPTU por um período 

que pode chegar até 20 anos, isenção do ISS para construção civil e até mesmo do pagamento 

da outorga dos estabelecimentos. Além dos incentivos fiscais, há a idéia de instalação de um 

campus da Universidade Federal de São Paulo em um terreno doado pela prefeitura e obras para 

suportar esses novos investimentos que estão por vir nessa região. De modo geral, esse é o 

Plano Diretor Estratégico: apresenta muitos pontos positivos e o principal talvez seja o de 

pensar a cidade a partir de quem mais precisa: o cidadão e não a partir do automóvel. Em outras 

palavras, é preciso que a cidade se adeque ao humano, e não o humano ao transporte particular. 

Há, no entanto, questões importantes que necessitam obter respostas positivas para que este 

plano de fato seja realizado com sucesso: em relação ao adensamento demográfico, a questão 

que precisa ser colocada em pauta é saber se pressionar bairros que já são muito verticalizados 

como os do centro da cidade não passariam a criar ainda mais problemas, ao invés de resolvê-

los, tanto se tratando de saneamento básico, redes de eletricidade etc. 

 Quanto ao transporte público, será que de fato a qualidade do mesmo vai melhorar? Os 

ônibus passarão pelos pontos com maior frequência do que hoje em dia, e menos cheios? E 

principalmente, essas medidas propostas vão fazer com que os paulistanos que possuem 

veículos próprios deixem eles em casa para passar a utilizar metrô, ônibus, trens, bicicletas e 

outros meios de locomoção alternativos? Isso que deve ser pensado muito mais do que qualquer 

outra coisa, pois a questão principal deste problema está nada mais nada menos do que na 

mentalidade do brasileiro. Já que o carro, mais do que hábito, é – como já foi dito antes – uma 

questão de cultura no Brasil, representando muito mais do que um simples meio de transporte. 

Certamente a mudança de comportamento não depende somente de um plano diretor de cada 

município, mas ele é também um modo importante para se proceder com esta mudança. A 

cidade sustentável que muitos almejam é também feita do transporte coletivo de qualidade, 

segurança e eficiência, que ligam lugares e pessoas, construindo assim desenvolvendo e como 

consequência, a coletividade que ainda falta no Brasil. 
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3.6 COMO A O INVESTIMENTO PODE LEVAR À ECONOMIA 

 Junto à isso, é importante frisar como a melhora no transporte público pode acarretar 

em outras economias no país: segundo um relatório da Agência Internacional de Energia, 

priorizar ônibus, trens, metrôs e bicicletas ao invés de só priorizar a melhora nas estradas e vias 

para automóveis resultaria em muitos ganhos econômicos e em benefícios para a sociedade, 

meio ambiente e clima. O estudo além disso, afirma que até o ano de 2050 o consumo de energia 

do setor de transportes urbanos deve dobrar e deve promover melhorias que evitem este cenário 

podendo resultar numa economia de até U$ trilhões, logo, há a necessidade de soluções 

eficientes, baratas e seguras. Medidas urgentes para melhorar o transporte urbano se fazem 

necessárias não somente pela questão da segurança energética, mas também reduzir os impactor 

negativos como os congestionamentos, barulhos excessivos e os efeitos no clima da cidade. O 

relatório avaliou 30 cidades de todo o mundo, para identificar exemplos práticos do que se pode 

ser feito para que o panorama da cidade seja alterado: o consumo de energia pelo transporte 

cresceu 30% só na ultima década e as emissões de gases do efeito estufa subiram quase 2 bilhões 

de toneladas de CO2 equivalente desde o começo dos anos 2000. 

 Em todos os testes realizados, a agência destaca que as medidas bem sucedidas são 

aquelas que favorecem o transporte coletivo, e que acima de tudo, contam com a participação 

dos próprios usuários e de até mesmo cidadãos que não eram acostumados a fazer o uso desse 

tipo de transporte, alterando assim o paradigma de muitos países que colocam os automóveis 

como prioridade, e por isso investem bilhões em obras como duplicação de vias, asfaltamento 
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de estradas entre outros. Em Buenos Aires, por exemplo, no ano de 2009, como mais da metade 

das pessoas moravam na capital, e o trânsito era caótico, foi criado o Plano de Mobilidade 

Sustentável e através dele, foi feita a expansão de vias que eram exclusivas para ônibus e foi 

colocado em prática alguns programas de empréstimos de bicicletas – como tem ocorrido em 

São Paulo, como a iniciativa do Banco Itaú, por exemplo, que aluga bicicletas de graça para os 

cadastrados no programa -. O resultado acabou tendo muito sucesso e a cidade agora tem planos 

de aumentar para 200 km o total de corredores de ônibus e passar a instalar mais de 80 novas 

estações de aluguel e alojamento de bicicletas até o fim do ano de 2013 – hoje o número dessas 

estações é de 21 pontos espalhados pela cidade -. 

 Outro país da América do Sul, o Uruguai, desenvolveu um mecanismo de ajuda 

financeira para que as companhias que fazem parte do sistema de transporte público possam 

investir em melhorias, o chamado Fundo de Financiamento para o Transporte Público Urbano 

de Montevidéu. O plano já possui mais de U$ 45 milhões que estão à disposição das empresas 

a taxas muito menores do que as do mercado, desde que logicamente os recursos sejam usados 

em medidas que favoreçam diretamente a população, como a aquisição de mais ônibus e a 

modernização dos pontos. Outro país que também adotou medidas similares e que viu efeito foi 

o México, que criou um modelo chamado de “Programa Federal de Trânsito de Massa”, que 

financia projetos de transporte em todo o território mexicano. Desde o ano de 2009, o 

mecanismo ajudou a tirar do papel mais de 30 iniciativas, como três novas linhas de trens 

suburbanos na Cidade do México, sistemas de transporte ferroviário em mais de 6 municípios 

e 25 corredores exclusivos de ônibus em mais de 20 cidades para que sua velocidade média 

aumentasse, beneficiando aqueles que fazem o uso deste tipo de transporte. Com este programa, 

o governo do país conseguiu recursos estrondosos: só em 2010, mais de U$ 350 milhões. 

“Governos precisam pensar além das tecnologias individuais e ciclos eleitorais, e considerar 

como construir e ao mesmo tempo como renovar as cidades que deverão acomodar e transportar 

certa de 6 bilhões de pessoas até 2050. Precisamos planejar a infraestrutura, a logística e os 

sistemas de energia que façam sentido nos dias de hoje, mas que ao mesmo tempo, também 

consigam cumprir seu papel nas próximas décadas, já que este é um trabalho que deve ser 

levado para as futuras gerações.” conclui Van Der Hoeven, um dos idealizadores do projeto. 

 Ao mesmo tempo, a posição de destaque de algumas cidades latino-americanas quanto 

à criação de vias exclusivas para ciclistas evidenciou ainda mais um comportamento inédito, 

fazendo com que um grupo de estudantes da Universidade de Washington D.C realizasse uma 

pesquisa com o intuito de estudar e investigar o alcance da infraestrutura, políticas e do ativismo 
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que formentam o uso desse meio de transporte em alguns centros urbanos desta região. Para 

realizar o estudo, a equipe levantou dados em onze cidades, foram elas: Assunção, 

Cochabamba, Cuenca, La Paz, Manizales, Montego Bay, Montevidéu, Bogotá, Buenos Aires, 

Lima e Cidade do México. Seis delas (Cidade do México, Lima, Buenos Aires, Bogotá, 

Montevidéu e Cuenca) já possuem ou planejam ter programas de bicicletas compartilhadas, 

demonstrando assim a crescente popularidade deste meio de transporte nessas cidades. 

 O estudo, que foi batizado de “Bicidades 2013”, apontou que entre 0,4% e 10% da 

população entrevistada fazia o uso da bicicleta como seu principal meio de transporte. Nas 

cidades de tamanho médio, o número de deslocamentos diários da bicicleta bate números bons, 

entre 2mil e 48 mil. Entre as metrópoles, este número já oscila entre 84 mil e um milhão de 

deslocamentos diários com este meio de locomoção. A pesquisa também mostrou que há uma 

vontade cada vez maior da população em tornar as cidades mais acessíveis para o uso da 

bicicleta e outros meios alternativos de transporte. Na cidade de Bucuramanga, o grupo 

Ciclaramanga já reuniu mais de 7.500 pessoas em passeios organizados pelas redes sociais 

coletivos de bicicleta, enquanto em Montevidéu as iniciativas “Gente en Bici” e “Ciclovida 

Urbana” mobilizaram mais de 10 mil assinaturas para pedir ao governo mais infraestrutura para 

o uso deste instrumento de transporte. Os dados do estudo comprovam também, que a maioria 

dessas cidades possuem uma estrutura limitada para a mobilidade da bicicleta, mas que estão 

buscando alternativas e estão contando com a ajuda dos próprios cidadãos “É importante que 

tenhamos paciência nesse processo, e que todos trabalhemos juntos para transformar nossa 

cidade”, diz Consuello Botello, moradora da cidade de Lima. 

 O informe destaca várias iniciativas modernas e inovadoras neste sentido, como os 

programas chamados de “ciclorecreoviar”, que são ciclofaixas que criam um espaço 

temporariamente protegido para que as pessoas possam andar de bicicleta nos finais de semana. 

Como exemplo, a associação na cidade de São Paulo – que mantém um bicicletário e abriga 

mais de 1.500 bicicletas por dia, como uma iniciativa comunitária que se financia com as 

mensalidades dos sócios. No entanto, apesar do “boom” ciclístico que ocorre atualmente nas 

grandes capitais, o estudo detectou também que o apoio oficial ao uso da bicicleta e meios 

alternativos de transporte variam de acordo com a região e não é uma prioridade para muitos 

governantes municipais. Por este motivo, os esforços para tornar as cidades em lugares mais 

propícios para o uso de bicicletas provém, especialmente da própria comunidade e acabam 

sendo na grande maioria dos casos, raros e quando ocorrem, passam a ser incompletos, e até 

mesmo abandonados pouco depois de serem anunciados. Mesmo assim, o estudo comprovou 
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que os projetos sobre o uso de bicicleta não são somente rentáveis e melhoram a qualidade de 

vida de quem usufrui, mas também necessitam ser integrados aos planos municipais de 

desenvolvimento urbano para que desta maneira, possíveis problemas futuros venham a surgir. 

Os centros urbanos continuam crescendo de maneira escandalosa e continuam encontrando 

muitos dos desafios associados às populações numerosas e à presença de veículos motorizados 

de suas metrópoles vizinhas. 

 

 

                                      

 

 Por fim, trata-se apenas de uma questão de “parceria” entre o Estado e o cidadão. Cada 

um fazendo sua parte dentro do que é possível. Não há melhor meio de se chegar numa cidade 

ideal sem estes dois elementos juntos, em harmonia. 
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CONCLUSÃO 

 A partir do trabalho apresentado, no qual a questão da importância da sustentabilidade 

foi empregada de forma geral e de forma pontual, nota-se que essa questão – ainda que de 

maneira tímida -, vem se desenvolvendo no Brasil. É importante a participação de todos nessa 

luta diária que é a prática de atitudes sustentáveis em um país no qual há pouca infra-estrutura 

para tal, e os governos pouco fazem para estimular as ações sustentáveis. 

  

 É de maior importância ainda a propagação da idéia do que é o “sustentável”. Ele não 

trata apenas de  ações físicas e processos ecológicos. A sustentabilidade está acima de tudo, 

ligada ao nosso comportamento no dia-a-dia. Nas nossas pequenas e rotineiras atividades 

cotidianas que de maneira direta e até mesmo indireta, acabam afetando o meio-ambiente no 

qual vivemos. Essa expansão desse conceito, pelo Brasil, é necessária e pode acarretar em 

diversas consequências positivas tanto para a população como para a política – já que muitas 

vezes, atitudes sustentáveis visam principalmente, a economia e redução do uso de certos 

materiais, ou processos. Panfletos, propagandas nas mídias, e a atenção que deve ser dada à 

aqueles que podem usufruir da sustentabilidade de uma maneira mais positiva ainda – 

financeiramente falando -, devem ser instituídos pelo governo federal. Todos os lados dos 

processos ecológicos devem ser mostrados, estudados, respeitados e praticados por todos. O 

estímulo acarretaria em um enorme sucesso nas operações sustentáveis. A facilidade em chegar 

à ela também é de suma importância. As empresas – sejam ela de pequeno, médio ou grande 

porte -, podem e devem também manter programas de incentivo às praticas sustentáveis fora de 

seu ambiente coorporativo, junto à seus funcionários, visando a conscientização de forma 

abrangente e geral.  

 Tudo isso para que se desenvolva em conjunto, uma sociedade sustentável, desenvolvida 

economicamente e politicamente. Uma sociedade na qual o respeito ao meio-ambiente é a base 

para todo o resto, repassando esses valores para as novas gerações e tentando amadurecer cada 

vez mais a idéia de que é possível sim que exista um país desenvolvido e que lide com a idéia 

de sustentabilidade de maneira natural, excluindo de vez da cabeça das pessoas o mito de que 

o desenvolvimento está diretamente relacionado com a falta de responsabilidade e preocupação 

pública pela natureza. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo, de caráter descritivo, teve como objetivo analisar o perfil de franqueados como fator 

determinante para o sucesso das franquias, considerando desta forma algumas características 

predominantemente necessárias, requeridas e analisadas por autores como traços determinantes 

para o bom desempenho do empreendimento. Nesta pesquisa, pressupôs-se que o sucesso das 

franquias que possuem o mesmo suporte da empresa franqueadora, diante de outras que fecham 

após algum tempo de abertas, decorre de forma relevante do perfil do franqueado.  

 

Os conjuntos de habilidades pessoais e profissionais resultam na definição do perfil dos 

indivíduos que adotam a franquia como um modelo de negócio. A pesquisa indica que as redes 

existentes possuem gestores com grau elevado de profissionalismo e investem prioritariamente 

na informatização dos seus empreendimentos, isto implica em constantes monitoramentos de 

desempenho e análises de desempenho, o que gera resultados positivos tanto para o franqueado 

como para o franqueador. Dessa forma, o perfil do franqueado influencia, de maneira direta e 

decisiva, o sucesso da estratégia de franchising. [#] 
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CAPÍTULO 1: FRANCHISINGS 

 

1.1 – O QUE É FRANCHISING? 

Franquia é uma modalidade de negócio comercial, em franca expansão no Brasil e no exterior, 

envolvendo a distribuição de produtos ou serviços, mediante condições estabelecidas em 

contrato, entre franqueador e franqueado. As franquias envolvem a concessão e transferência 

de: marca, tecnologia, consultoria operacional e produtos ou serviços. 

 

Antes de optar por uma franquia, é fundamental que o empreendedor tenha uma visão geral dos 

aspectos que envolvem o negócio, para tomar as decisões corretas, evitando futuras decepções. 

 

 Franchising é uma estratégia para a distribuição e comercialização de produtos e serviços. É 

um método seguro e eficaz para as empresas que desejam ampliar suas operações com baixo 

investimento, representando, por outro lado, uma grande oportunidade para quem quer ser dono 

de seu próprio negócio.   

 

   O Franqueador é a empresa detentora da marca, que idealiza, formata e concede a franquia, 

do negócio ao Franqueado que é uma pessoa física ou jurídica, que adere à rede de franquia. 

No sistema de Franchising, o Franqueado investe recursos em seu próprio negócio, o qual será 

operado com a marca do Franqueador e de acordo com todos os padrões estabelecidos e 

supervisionados por ele. 

 

   A essência da Franchising está na parceria. Por isso, o sistema tem alcançado elevados índices 

de êxito, medidos por taxas de sucesso das franquias nos mais diversos ramos de atividade. 

 

   A decisão por uma franquia exige do franqueador e do franqueado bastante conhecimento 

empresarial e certas garantias entre as partes. É preciso uma grande disposição de negociação, 

até se concluir a assinatura do contrato. 

 

   O novo paradigma de negociações centra-se no ideal do “ganha-a-ganha” para ambas as 

partes, dentro de padrões éticos, voltados para maiores benefício ao cliente final. Estes 

benefícios se revertem em lucros empresariais. 
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Para a escolha de uma franquia devem ser avaliados em conjunto, todos os aspectos técnicos 

do Plano de Negócio, a maturidade e força da marca, a ética e respeito de padronização de rede, 

o potencial do negócio frente ao mercado; a adaptação à cultura local e regional; o nível de 

rentabilidade comparativo, e, principalmente, a confiabilidade entre as partes.  

 

Figura1: Tabela que apresenta os 5 diferentes tipos de franquia e a comparação entre os 

principais aspectos dos mesmos. 

 
 

   As franquias, de um modo geral, oferecem ao franqueado, vantagens e, em alguns casos, 

certos riscos. 

 

Algumas das vantagens são: 

 

- Perspectiva de sucesso de um negócio já experimentado, com marca consagrada no 

mercado.  

- Planejamento e pesquisas, orientações e aperfeiçoamentos sob a responsabilidade do 

franqueador.  

- Conhecimento do mercado, pontos fortes e fracos, com apoio de especialistas.  

- Instalação (comunicação visual/arquitetura).  

- Economia de escala em compras de maiores volumes e custos de propaganda, promoções.  
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- Maiores facilidades de acesso a créditos.  

- Retorno mais rápido que nos negócios independentes.  

- Independência Jurídica.  

 

Alguns dos riscos são: 

 

- Excesso de Controle Externo (auditorias) por parte do franqueador.  

- Limitação da Autonomia, do mercado e da criatividade do franqueado.  

- Excesso de Duração do Contrato (longo prazo).  

- Custo da Aquisição da Franquia (taxas), com riscos de não cumprimento das cláusulas 

contratuais.  

- Erros de Seleção na Escolha (falta de escrúpulos ou inadequação de perfil).  

- Localização Exclusiva da Franquia (franqueado pode ser impedido de usar o ponto, em caso 

de rescisão contratual).  

- Os riscos apresentados dependem do tipo ou modalidade da franquia. 

 

   Existem também taxas sobre o investimento. As taxas são valores geralmente cobrados 

pelos franqueadores profissionais, em contrapartida à tecnologia, uso de marca e/ou serviços 

que prestam aos franqueados. 

 

Taxa de Franquia: 

- É uma taxa inicial, ou “Franchising Fee".  

- O valor é único pago na assinatura do contrato  

- Permite ao franqueado a licença para operacionalizar a franquia.  

- O cálculo é dimensionado pela remuneração.  

 

 

 

Royalties: 

- É o valor periodicamente pago pelo franqueado ao franqueador.  

- Remunera a continuidade dos serviços de tecnologia prestados.  

- A vigência varia de acordo com o contrato.  

- Constitui-se num percentual fixo, sobre o faturamento bruto da franquia.  
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Taxa de Publicidade, Propaganda e Promoção: 

- Trata-se de um valor periódico, pago pelo franqueado ao franqueador.  

- Remunera os serviços de publicidade, propaganda e promoções.  

- Esta taxa é rateada entre os franqueados da rede, na divulgação da marca e dos produtos e/ou 

serviços.  

- Pode ser uma taxa fixa ou não.  

- Depende da forma de administração do franqueador. 

 

 

1.2  O CRESCIMENTO DO MERCADO DE FRANQUIAS 

   Abrir o próprio negócio e se firmar rapidamente no mercado é o desejo de muitos empresários 

que apostam em franquias de grandes empresas. Dados da Associação Brasileira de 

Franchising, que reúnem franqueados em todo país, revelam a existência de 2,4 mil redes de 

franquias no país. Há 10 anos eram apenas 700. O faturamento anual também pulou de R$ 28 

bilhões para R$ 103 bilhões.  

   Mas não basta escolher uma marca consolidada e investir. Neste ramo é preciso administrar 

de olho na realidade local. Como fez uma franquia de iogurte congelado, que há três anos em 

Rondônia identificou a necessidade de trocar a loja por um quiosque. A medida deu certo e 

aumentou em 48% o faturamento da empresa. 

   Esta é apenas uma das principais orientações do Sebrae para quem quer embarcar no ramo. A 

outra é estar ciente de que os lucros não são imediatos. De acordo com Wanderley Marque, 

gerente de mercado do Sebrae, o risco é inerente a qualquer negócio. Porém existem algumas 

vantagens e alguns desafios. É importante que o empreendedor faça o seu próprio planejamento 

também, mesmo buscando uma franquia. 

   A Associação Brasileira de Franchising (ABF) anunciou a previsão de crescimento de 14% 

do setor de franquias nesse ano de 2014 e um faturamento de 117 bilhões de reais em 2013. 

  Apesar do ambienta econômico instável, com o poder de compra da população e as 

inaugurações previstas foi possível manter o ritmo de crescimento acima dos 10%.No ano de 

2012, o setor de franquias cresceu 16,2%, atingindo o faturamento total de 103 bilhões de reais. 
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   De acordo com Cristina Franco, presidente da ABF, as franquias geram renda, levam produtos 

e serviços para os locais mais distantes do país e contribuem significativamente para a 

formalização do mercado e capacitação de mão de obra. 

Figura 2: Tabela de comparação entre o crescimento de cada setor de franquias nos anos de 

2011 e 2012. 

 

Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, 2013. 

   A expectativa para 2014 é de que o setor cresça 13%, com um aumento de 9% em 

inaugurações e 8% de novas marcas. Atualmente, existem 168 redes estrangeiras no país e para 

esse ano é esperada a chegada de 30 a 40 novas marcas estrangeiras. 

   Espaço é que não faltará para o setor de franquias continuar a crescer acima dos 15% ao ano. 

Em 2013, nada menos do que 47 novos shoppings centers de médio e grande porte deverão 

abrir as portas em todo o país, em comparação a 29 recém-inaugurados este ano, de acordo com 

a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). No total, serão mais 1.459.196 m2 de 

área bruta para locação. Um terreno fértil para as 2.213 marcas franqueadoras em operação no 

país expandirem seus territórios, já que o franchising responde, em média, por 70% do mix de 

lojas desses centros de compra e, em muitos casos, por 100% da oferta da praça de alimentação. 
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  Não é só a disponibilidade de espaço que chama a atenção. Em 2011, os shoppings centers 

brasileiros receberam nada menos do que 376 milhões de visitantes por mês, contra 329 milhões 

no ano anterior. Nada mal para quem está disposto a conquistar o bolso do consumidor.  

   Figura 3: Gráfico que compara a distribuição das franquias pelas cidades brasileiras. 

 

Fonte: Folha de São Paulo, 2011.  
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Figura4: Gráfico de mostra a distribuição das unidades franqueadas por região. 

 

 

Fonte: ABF, Associação Brasileira de Franchising,2013 

 

1.3  O MERCADO DE FRANQUIAS E SUA INFLUÊNCIA NA ECONOMIA 

   Ao longo dos últimos anos, o sistema de franquia alcançou um lugar de destaque na vida 

econômica do Brasil. De acordo com números divulgados pela ABF – Associação Brasileira de 

Franchising, a atividade denominada como franchising é responsável por 2,1% do Produto 

Interno Bruto brasileiro, com um faturamento anual de 75.987 bilhões de reais.  

   O sistema de Franchising, em sua concepção atual, teve sua origem registrada no século XIX, 

nos Estados Unidos da América. Em 1862, a empresa I. M Singer & Co, que atuava no mercado 

de fabricação de máquinas de costura, começou a conceder o direito de uso de sua marca e de 

comercialização de suas máquinas para comerciantes locais, sem nenhuma ligação com a 

empresa.  

   A partir daí, grandes corporações como a General Motors e a Coca-Cola instituíram os seus 

sistemas de franquia, o que proporcionou uma grande expansão territorial de seus negócios, 



 

11 
 

assim como um grande crescimento econômico. Após a 2a Guerra Mundial, no século XX, o 

sistema de franquia atingiu o seu ápice nos Estados Unidos, notadamente pela abertura de 

diversos negócios por soldados americanos que retornaram do campo de batalha 

desempregados.  

   No Brasil, as primeiras franquias começaram a surgir no início dos anos 60, sendo certo que 

os cursos de inglês, como Yazigy e CCAA, introduziram essa modalidade de negócio no país. 

A expansão do setor pelo Brasil se vê em cada cidade, seja ela pequena ou uma grande 

metrópole, e está presente e atendendo à demanda dos empresários que nele encontram 

motivação para iniciarem seus negócios.  

   O crescimento do número de franquias é fato notório no mercado brasileiro. Segundo a ABF, 

o segmento de franquias do Brasil encerrou o ano de 2010 com um crescimento de 20,4%, em 

relação ao ano anterior. O número foi maior do que as expectativas do setor, que esperava um 

crescimento de 14 a 19%. Registre-se que essa expansão resultou na abertura de mais de 57 mil 

novos postos de trabalho.  

    Independentemente do momento econômico, o mercado de franquias no Brasil tem ido bem, 

obrigado. O crescimento acelerado do segmento tem superado o do Produto Interno Bruto (PIB) 

nos últimos dez anos e não deve ser diferente nos próximos anos.  

   De acordo com o presidente do Grupo Cherto, consultoria especializada em franchising, 

Marcelo Cherto, o mercado de franquias está, há mais de 10 anos, crescendo sempre num ritmo 

muito acima ao do crescimento da economia, e isso continua até hoje.  Já tivemos até momentos 

de crescimento negativo da economia, mas as franquias continuaram crescendo.    

    A Associação Brasileira de Franchising anunciou os números consolidados sobre o 

desempenho das redes de franquia no ano de 2013 

   O faturamento total do setor atingiu R$ 115 bilhões no ano de 2013, o que representa um 

crescimento de 11,9% em relação ao ano de 2012. O resultado mostra mais uma vez o 

franchising brasileiro com um desempenho positivo, mais de cinco vezes superior ao PIB 

nacional, que neste período cresceu 2,3%, segundo dados divulgados recentemente pelo IBGE. 

   Figura 5: Gráfico que apresenta o aumento do faturamento do setor durante os anos: 
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Fonte: No Varejo, 2014  

 

Figura 6: Gráfico com a relação crescimento x PIB: 

 

Fonte: No Varejo,2014 

   De acordo com o levantamento, o número de redes em operação no País é de 2.703, um 

aumento de 11,4% em relação ao ano de 2012. Só em 2013, 277 novas franquias surgiram no 

mercado. Dentre elas, destacam-se Malwee, Le Coq Sportif, Santos na Área e Academia Store 

(Vestuário); Stuppendo, Pão to Go Padaria Drive Thru, Kappa Gourmet e Açaí Raiz 

(Alimentação); Loja das Torcidas (Casa e Construção) e Walking Party (Entretenimento, 

Brinquedo e Lazer). 
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   O franchising brasileiro ocupa a terceira colocação no ranking do World Franchise Council, 

em número de marcas, atrás apenas da China e Coréia do Sul. “Em 2013 superamos pela 

primeira vez os Estados Unidos em número de marcas”, afirma Ricardo Camargo, diretor 

executivo da ABF, ao explicar que os Estados Unidos estão em quarto lugar no ranking, seguido 

de Turquia, que ocupa a quinta colocação. 

   Das marcas em operação no Brasil, 92,4% são genuinamente brasileiras, sendo que, deste 

total 4,8% (121 marcas) operam também no exterior. No ano de 2012, várias franquias 

brasileiras iniciaram operação fora do país, como a  Container Concept, Fabrizio Giannone e a 

Yogoberry. Já as marcas Vivenda do Camarão e Dumond ampliaram significativamente a 

atuação internacional. 

   Também ingressaram no Brasil 38 marcas estrangeiras. Entre elas, Coldwell Banker 

(Imobiliária), Hypoxi (Beleza) e 7Camicie (Vestuário). 

   Em relação ao número de unidades ou pontos de vendas, o setor atingiu a marca de 114.409, 

em 2013, que representa um crescimento de 9,4%.  De acordo com o World Franchise Council, 

com esse número, o Brasil ocupa a 6a posição no ranking por unidades franqueadas, atrás dos 

EUA (1o), China (2o), Coréia do Sul (3o), Japão (4o) e Filipinas (5o). 

   De acordo com o Ministério do Trabalho, o Brasil gerou 1.117.171 empregos em 2013. A 

maioria desses empregos foram gerados nas áreas de Serviço e Comércio, mercados onde atuam 

a maioria das franquias. 

   O franchising contribuiu com a criação de mais de 88 mil novos postos de trabalho, 

totalizando 1.029.681 empregos diretos e formais, um crescimento de 9,4%, em relação ao ano 

de 2012. Além de gerar postos de trabalho, o franchising é responsável por grande parcela do 

primeiro emprego. As redes dão oportunidade, principalmente, aos jovens e investem pesado 

em programas de treinamento e capacitação profissional. 

   As microfranquias, redes de franquias que exigem investimento inicial de até R$ 80 mil e 

abrangem os diversos segmentos existentes, registraram crescimento em número de unidades 

(29%) e em faturamento (31%) em 2013. 
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   São responsáveis por 5,11% (em 2012 era 4,4%) da receita total do setor de franchising e 

atingiu R$ 5,9 bilhões no ano de 2011. São 384 marcas em operação, o que representa um 

avanço de 4%. Já em número de unidades, o número alcançou 17.197 pontos de venda. 
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CAPÍTULO 2: O PERFIL DO INVESTIDOR DE FRANCHISING 

 

2.1 QUEM INVESTE? 

Por muito tempo, o sonho de ter uma franquia era algo comum principalmente entre pessoas 

que queriam deixar seus empregos para trás e abrir um negócio próprio. O perfil dos 

investidores em franquias tem mudado bastante e essa mudança é reflexo das mudanças na 

economia, não apenas brasileira, mas mundial. 

 Por ser um modelo de negócio que já foi testado, replicado e que apresenta um baixo risco, o 

franchising tem atraído a atenção de muitos investidores que, mesmo sem experiência anterior 

nesse tipo de operação, estão apostando nesse segmento da economia. 

Os investidores enxergavam os ativos financeiros como uma opção que oferecia segurança e 

alta rentabilidade. Porém, com a diminuição dos juros desses ativos, essa opção de investimento 

já não parece mais tão atrativa. Em busca de um "plano B" para garantir seu futuro e 

estabilidade, investidores têm procurado alternativas que ofereçam um retorno mais 

significativo. 

Dentre as opções de investimento disponíveis no mercado, a economia real vem sendo 

reconhecida como uma excelente oportunidade, não apenas para empreendedores que buscam 

começar seu primeiro negócio, mas também para investidores acostumados a operar no 

mercado financeiro. 

Esse modelo econômico, que prioriza a produção de bens e serviços, vem atraindo 

investimentos por ser uma opção de negócio que tem se mostrado forte em vários aspectos. 

Esses empreendedores encaravam a franquia como um plano B para carreira, um novo caminho 

para quando deixassem a vida de empregados para virar patrões. 

Esse tipo de franqueado ainda existe, é claro. E em grande quantidade. Mas nos últimos anos 

surgiu um novo perfil no mercado: o investidor. 

O investidor é aquele candidato a franqueado que faz a escolha da franquia se baseando, 

principalmente, em informações financeiras. 
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Mais do que querer abrir o negócio dos seus sonhos, esse investidor está preocupado em 

encontrar uma franquia que tenha uma boa lucratividade, um prazo de retorno de investimento 

condizente com suas expectativas e que entregue mensalmente a ele uma remuneração 

compatível com o capital investido. 

É cada vez mais comum encontrar esse tipo de candidato. Com a desaceleração da economia, 

queda dos juros e queda da Bolsa de Valores, mais e mais investidores procuram aplicar seu 

capital na abertura de um novo negócio. 

E por que eles escolhem as franquias? Porque as franquias são modelos de negócio testados e 

aprovados. Os franqueados recebem um modelo de negócio pronto. Além disso, a empresa 

franqueadora oferece treinamento à equipe do franqueado e dá suporte também em ações de 

marketing e comunicação. 

Ao franqueado, cabe à gestão do dia a dia do negócio e financeira, e essa é a parte que os 

investidores costumam dominar muito bem, o que só contribui ainda mais para o sucesso do 

negócio. 

Por isso, abrir uma franquia tende a ser não apenas um investimento mais seguro como também 

mais lucrativo para esses franqueados. 

Como a imensa maioria dos investidores tem visão também de médio e longo prazo,  é comum 

que eles reinvistam o lucro que obtiveram com a franquia em uma nova unidade franqueada – 

normalmente, uma unidade da mesma rede. 

Por isso, é cada vez mais comum encontrar franqueados que têm duas, três, vinte lojas de uma 

mesma rede.  Eles são investidores que tiveram bons resultados com seus investimentos e 

resolveram repetir a estratégia. 

Eles são a prova viva de que as franquias daquela marca são um negócio de sucesso. E é por 

tudo isso que os investidores são cada vez mais bem-vindos no sistema de Franchising. 

 Preferências dos investidores que procuram por uma franquia de acordo com o Portal do 

Franchising: 
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 89% procuram redes associadas à ABF 

 62% preferem franquias com Selo de Excelência em Franchising 

 63% não considerem a nacionalidade da franquia relevante para a escolha 

 66% não conhecem a Lei Geral de Franquias 

 37% pretendem usar uma linha de financiamento para a compra da franquia 

 56% tem interesse em abrir a franquia em loja de rua e 27% em shoppings 

 68% quer abrir a franquia na cidade onde mora 

 16% já possuem o ponto comercial 

 

Figura 7: Gráfico registra o interesse pelo assunto pelas principais regiões do Brasil 

  

 São Paulo: 43,93% 

 

 Rio de Janeiro: 11,04%  

 

 Minas Gerais: 8,21% 

 

 Paraná: 5,52% 

 

 Rio Grande do Sul: 4,28% 

 

 

 

Fonte: Portal do Franchising  
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Figura 8: Gráfico que registra a porcentagem de investidores entre os sexos. 

 

Fonte: Portal do Franchising 

 

Figura 9: Gráfico que registra a idade dos investidores. 

 

Fonte: Portal do Franchising  
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2.2 QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DO FRANQUEADO E DO FRANQUEADOR? 

A atividade da franquia envolve duas partes: o franqueador, proprietário do know-how do 

negócio, e o franqueado, que pretende utilizar a marca e os conhecimentos técnicos do 

franqueador para desenvolver a atividade comercial. Ambos têm um interesse comum: o 

sucesso da franquia. O franqueador, porque o bom resultado da loja franqueada lhe permite, 

além de receber uma boa quantia de royalties, a ampliação e consolidação da marca por ele 

detida. O franqueado, pelos lucros que poderá obter com as vendas dos produtos em sua loja.  

 

Embora os objetivos sejam comuns, cada um terá de cumprir tarefas específicas e diferenciadas, 

estabelecidas no chamado "contrato de franquia", documento que regula a relação jurídica entre 

franqueador e franqueado. O fato de as pretensões de ambos serem convergentes em relação ao 

sucesso da loja franqueada não exclui a idéia de que as preocupações são diferentes. O 

franqueador tem três prioridades ao firmar o contrato de franquia: preservar a marca, manter a 

observância do sistema por ele desenvolvido e controlar o faturamento do franqueado. 

 O franqueado busca receber informações e instruções da franquia, com os dados essenciais 

para conduzir o negócio adequadamente, que englobam desde a sugestão do "ponto comercial" 

aos aspectos do dia-a-dia empresarial. Ao mesmo tempo em que o franqueado quer receber a 

atenção do franqueador, também lhe interessa ter a maior liberdade possível dentro da condução 

do negócio. Para o franqueado, quanto menor a ingerência do franqueador, melhor, desde que 

possa consultá-lo sempre que necessitar auxílio sobre assuntos pontuais.  

 

O contrato de franquia, portanto, terá em vista esses elementos; no entanto, sua formulação 

pode variar muito. O franqueador é quem vai estabelecer as regras gerais do funcionamento da 

franquia, de acordo com o sistema eleito para o desenvolvimento do negócio. Natural que assim 

seja, pois o franqueador "vende" o próprio formato do negócio. Normalmente, o franqueador 

reserva para si o direito de definir os elementos essenciais da franquia. Para o franqueado, isso 

não deve ser visto como algo negativo da franquia. Antes, isso pode proporcionar o próprio 

sucesso do empreendimento comercial.  

 

Conseqüência da elaboração do contrato-padrão de franquia é a ênfase em amparar e evitar seus 

temores. Isso não significa, obrigatoriamente, um contrato integralmente desfavorável ao 

franqueado. Cabe ao franqueado verificar nesse contrato se há cláusulas que preservem o que 
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para ele é importante, sem modificar o que é essencial para o sistema da franquia. Em outras 

palavras, é preciso analisar se é do interesse do franqueado ingressar na estrutura prevista pelo 

franqueador. Se a expectativa for diversa, o melhor caminho será procurar outra franquia. Mas 

se o franqueado concordar com os elementos essenciais que compõe a franquia, ao menos em 

linhas gerais, os demais aspectos devem ser negociados com o franqueador, com vistas a incluir 

cláusulas que possam conferir maior tranqüilidade ao franqueado, sem colocar em risco os 

pontos que são essenciais para o franqueador.  

 

O relacionamento entre franqueador e franqueado deve ser pautado pela boa-fé, que, além de 

exigência ética, é imposição legal. Mas um fator que pode poupar desgastes e conflitos 

desnecessários é a atenção para os interesses e as preocupações de ambas as partes, que deve 

estar bem regulado no contrato de franquia. Essa maneira de ver o negócio certamente evitará 

que o interesse comum de franqueador e franqueado seja suplantado pelas diferentes 

expectativas de cada um em relação ao sistema da franquia.·. 

A expectativa do franqueado em relação à empresa franqueadora ocorre muito antes de seu 

primeiro contato que normalmente ocorre junto à área de expansão. Via de regra, o franqueado 

antes de interessar-se por ser um empreendedor de determinada marca, é um consumidor desta 

e sua experiência como consumidor é o primeiro ponto de geração de expectativas. 

A empresa franqueadora, antes de iniciar o processo de expansão através de franquias, deve 

realizar um planejamento onde sejam firmados princípios que nortearão sua relação a longo 

prazo com seus parceiros franqueados, afinal, a franquia não se constitui de uma relação de 

curto prazo. Estes princípios devem abranger valores que preservem a integridade do 

franqueador junto ao franqueado, mas que principalmente, cultivem a credibilidade e confiança 

do franqueado a esta organização. Estes princípios devem contemplar também, como o 

franqueado é visto dentro deste sistema, que pode ser desde um empresário parceiro e que 

contribuirá com o crescimento da rede, ou simplesmente como um elemento disponível no 

mercado para colocar capital e "abrir mais uma loja" atendendo somente aos interesses do 

franqueador. 

 

 

Figura 10: Foto representativa da relação de mão dupla entre franqueador e franqueado. 
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Fonte: Canal do Franchising. 
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CAPÍTULO 3: A INFLUÊNCIA DO PERFIL NO LUCRO DO 

INVESTIMENTO 

 

3.1 DE QUE MANEIRA O PERFIL DO INVESTIDOR INFLUENCIA NO LUCRO DE 

SEUS NEGÓCIOS  

O número de micro e pequenas empresas (MPES) cresce a cada dia no Brasil. Dentre os diversos 

fatores de suporte a este crescimento, tem-se o empreendedorismo, mas embora haja uma 

quantidade significativa de micro e pequenos empreendimentos, existe uma preocupação com 

o tempo de vida dessas empresas, que muitas vezes não sobrevivem ao mercado grande e 

competitivo. 

 

Os administradores atuais têm como desafio, relacionar-se em um ambiente interno mais 

valorizado, criterioso e informado e simultâneo de conduzir as empresas no competitivo, 

mutante e turbulento mercado global. A morte prematura de empresas, os altos índices de 

ineficiência e a incapacidade de solucionar problemas têm demonstrado que o antigo método 

de gestão é ineficaz e suicida para essa nova realidade. 

  

O profissional da administração deve ser capaz de atuar em funções de direção e coordenação 

nos diferentes níveis administrativos, desenvolvendo novas tecnologias para acompanhar a 

rapidez das inovações, procurando atender as reais necessidades no campo em que atua. 

 

Do ponto de vista administrativo existe o perfil ideal que é visto como uma abstração formada 

a partir das exigências de novas interpretações das abordagens administrativas já existentes e 

também da necessidade de compreensão dos novos campos do conhecimento humano e o perfil 

real, que ao mesmo tempo engloba o perfil ideal, juntamente com as características pessoais e 

a influência do meio. 

 

Os administradores são importantes para a sustentação de uma empresa, tendo como exigência 

para o exercício da função o raciocínio rápido e inovação nas decisões, suas estratégias traçadas 

determinam o planejamento futuro da organização. Liderança, objetividade e versatilidade 

caracterizam esses profissionais. As principais causas de insucesso nas empresas brasileiras são 
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devido à falta de habilidade administrativa, financeira, mercadológica ou tecnológica.do 

empreendedor, além da instabilidade econômica do mercado. 

 

O perfil do administrador incluindo conhecimentos, valores, habilidades e atitudes, resultante 

de um processo escolar longo e da vida em sociedade, seriam então de construção complexa, e 

produziria um perfil, considerado desejável e adequado. 

 

A Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração (ANGRAD) divulgou, em 

1996, uma pesquisa que procurou traçar o perfil e habilidades do Administrador. Considera-se 

que os resultados dessa pesquisa são de grande importância na formação do Administrador, em 

virtude de refletirem uma realidade presente que pode direcionar o futuro desse profissional e 

da própria Administração. 

 

1. Formação humanista e visão global que habilite a compreender o meio social, político, 

econômico e cultural onde está inserido e a tomar decisões em um mundo diversificado 

e interdependente. 

 

2. Formação técnica e científica para atuar na administração das organizações, além de 

desenvolver atividades específicas da prática organizacional. 

 

3. Internalização de valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional. 

 

 

4. Competência para empreender ações, analisando criticamente as organizações, 

antecipando e promovendo suas transformações. 

  

5. Compreensão da necessidade do contínuo aperfeiçoamento profissional e do 

desenvolvimento da autoconfiança. 

 

6. Atuação de forma interdisciplinar. 
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Além disso, vale salientar que todo Administrador, independente da área de atuação, do tipo e 

tamanho da empresa, exercita uma grande variedade de papéis para levar a organização a atingir 

seus objetivos. 

 

Figura 11: Fatores que levam uma franquia a falência. 

 

Fonte: Revista PEGN 

 

 

 

 

 

 

  



 

25 
 

3.2 QUAL É O PERFIL IDEAL DE UM FRANQUEADO? 

A análise de perfil é uma ferramenta que avalia vários aspectos do candidato como: capacidade 

empreendedora, liderança, habilidades em lidar com pessoas, aspectos comportamentais e 

alguns aspectos psicológicos. 

A capacidade financeira do candidato para sustentar o negócio até atingir o ponto de equilíbrio 

e quanto tempo ele pretende se dedicar à franquia também entram na conta. 

Normalmente é exigido do franqueado dedicação em tempo integral ao negócio, salvo que ele 

esteja entrando apenas como investidor. Lembrando que o franqueado-investidor na franquia 

tem restrições de muitos franqueadores. 

O mercado de franquias é fortemente aderido por aqueles que sonham em ter o seu próprio 

negócio, mas nem sempre estes indivíduos detêm a habilidade necessária para uma boa gestão, 

conferindo ao empreendimento um elevado risco de insucesso. Inúmeros são os meios de se 

manter um bom controle sobre o empreendimento adquirido, mas para isto é necessário ter 

perfil adequado, instrução adequada e força de vontade por parte do empreendedor. 

 

As qualidades dos empreendedores são divididas em dois grupos: internas e adquiridas. As 

qualidades internas são aquelas que nascem com a pessoa e o indivíduo tem o gosto por fazer. 

É muitas vezes vista também como liderança, dinamismo, espírito de equipe, capacidade de 

lidar com pessoas, sociabilidade e empreendedorismo. Tais qualidades são intrínsecas ao 

indivíduo e aprimoradas pela sua experiência (conhecimento tácito). 

 

Já as características adquiridas são aquelas que a pessoa adquire ao longo dos anos, com a 

vivência, experiências do passado, lições de alguém que já experimentou determinadas práticas 

bem-sucedidas ou não. Esta qualidade está mais ligada à formação da pessoa, ao conhecimento 

escolar, conhecimentos técnicos específicos, entre outros (conhecimento explícito). 

 

A pesquisa realizada nos sites de algumas franquias considerou características internas e 

adquiridas desejáveis para o perfil do franqueado. De acordo com a pesquisa, consideram-se 

como características ideais para um franqueado: empreendedorismo, atitude perante o risco e 

liderança. 
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Na visão de Trandis (1994), atitude é uma ideia carregada de emoção que predispõe um 

conjunto de ações a um conjunto particular de ações sociais, assim, a atitude é uma 

predisposição para algum tipo de comportamento, colocando em prática suas disposições 

internas. Nesta linha de raciocínio, o mesmo autor analisa o comportamento como sendo não 

somente aquilo que a pessoa gostaria de fazer, aquilo que ela possui uma predisposição anterior, 

mas também uma conjugação com o que pensa que deve fazer isto muitas vezes determinado 

pelas normas sociais, que podem ser as obrigações com a família, o que seria certo ou errado, 

moral ou imoral, etc.  

 

Por outro lado verifica-se a questão risco, que pode ser uma das variáveis determinantes para o 

sucesso do empreendimento, mas muitas vezes é definido apenas sob a ótica financeira, com a 

volatilidade de resultados inesperados, normalmente relacionados ao valor de ativos ou 

passivos de interesse. 

 

Observa-se que a pessoa que escolhe a franquia como seu empreendimento possui uma 

aceitação moderada ao risco, pois se sujeita a uma autonomia parcial, a controles, pagamentos 

de taxas de franquia e outros itens em busca de uma assessoria e de um nome ou marca com 

reconhecimento e consolidada no mercado, não tendo, assim, que construir do zero, como o 

fundador de um negócio, que possui um total comportamento de aceitação do risco. 

 

A prática da liderança, outra variável observada como um atributo de sucesso em um 

determinado empreendimento foi mudando de enfoque com o tempo. No início do século XX, 

a liderança estava dissociada das questões e emoções humanas, tendo o líder como tarefa 

estabelecer e realizar critérios de desempenho; nas décadas de 20 e 30, estudos de Elton Mayo 

propiciaram o início das relações humanas na liderança e o autor diz que “o líder preocupa-se 

com o crescimento e desenvolvimento do liderado” (BENNIS, 2002). Drucker (1997), quando 

define que líder é alguém que possui seguidores, diz também que liderança está baseada no 

relacionamento; o autor ainda comenta algumas características que os liderados admiram em 

seus líderes e, assim, seguir sob sua liderança. São estas: ser honesto, progressista, inspirador e 

competente. A liderança é a complementação da característica empreendedora. O 

empreendedor visualiza, inova, e o líder dá continuidade, transmite a visão. 
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Em relação ao empreendedorismo que, segundo Rodrigues (1998), vem do verbo francês 

entreprendre, que significa, naquele idioma, começar um negócio próprio. Para este autor, 

empreendedor é aquele que toma decisões e provê a gestão no âmbito de empresas. No senso 

comum, entende-se empreendedor como alguém que, percebendo um nicho não explorado no 

mercado, inicia um novo empreendimento após fazer prospecção e calcular o risco. 

 

Para Schumpeter (1982), o empreendedor é encarnado na cultura americana como o self-made-

man, o homem que se fez. Um dos ícones daquela cultura, que incentiva as pessoas a 

desenvolverem o seu lado empreendedor, propulsor de uma economia capitalista. 

 

Rodrigues (1998) retoma seu pensamento dizendo que o empreendedor possui grande facilidade 

de gerar ideias, fazendo tanto o uso de inovações de ordem técnica quanto de ordem 

organizacional e, assim, cria soluções inovadoras para velhas situações. O autor exemplifica: o 

empreendedor vislumbra a construção de uma grande companhia, reconhece o crescimento 

como antídoto do fracasso, busca a inovação constantemente, tem o foco na oportunidade, 

é visionário, gosta de mudanças e riscos, persegue o desenvolvimento contínuo de habilidades 

e o sucesso é situação frequente na carreira deste indivíduo. 

 

Com a filosofia de despertar o empreendedor que existe em cada um, o franchising seduz muitas 

pessoas que o consideram como uma oportunidade com menor risco do que o de um fundador 

de negócio tradicional, além de demonstrar a capacidade individual de empreender.  A pessoa 

franqueada deve ser empreendedora, pois mesmo tendo a empresa franqueadora apoiando, esta 

não conduzirá o dia a dia dos negócios, é necessária inovação em quem investiu na franquia 

para que ela cresça e dê lucro.  

As sete características fundamentais que formam o perfil de um franqueado de sucesso, segundo 

especialistas ouvidos pelo Portal Sociedade de Negócios: 

Identificação 

Um bom franqueado geralmente tem alguma identificação com o ramo em que escolhe atuar. 

Não basta a identificação apenas com o produto ou serviço que se vai vender, mas também 

com a “atividade-fim” do negócio. 
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Seguir regras 

A franquia não se adapta ao empreendedor que gosta de inovar, uma vez que se trata de um 

negócio formatado. Ser franqueado é ser um empreendedor cauteloso. É necessário trabalhar 

duro, mas também aceitar as regras e padrões. 

Liderança  

O candidato deve ter perfil de gerenciador, uma vez que ele vai ter de coordenar uma equipe e 

administrar o seu próprio negócio. 

Comunicação 

O franqueado deve se relacionar bem com outras pessoas e ter facilidade para fazer amizades. 

A relação com outros franqueados, por exemplo, é de fundamental importância. 

Comprometimento 

O franqueado deve estar presente na franquia durante o funcionamento da mesma, mesmo que 

não seja por período integral. Isso pode significar trabalhar muitas vezes aos domingos, 

feriados ou férias de final de ano. 

Conhecimentos gerais 

O ideal é que o franqueado tenha um perfil generalista, com conhecimentos básicos em 

finanças, recursos humanos e logística. 

Ser paciente 

Os resultados, como em qualquer negócio, não surgem da noite para o dia. Portanto, paciência 

e jogo de cintura são fundamentais. 
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Figura 12: Perfil do franqueado 

 

Fonte: Franquias Natal RN  
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CONCLUSÃO 

Levando em consideração a teoria que suporta a análise, nota-se que o franchising  seduz muitas 

pessoas devido ao fato do sistema estar associado a um modelo de negócio de baixo risco e 

proporcionar ao indivíduo a oportunidade de demonstrar sua capacidade de empreender e gerir 

um negócio. Portanto, a pessoa franqueada deve ser empreendedora, pois mesmo tendo o 

franqueador como o impulsor inicial do negócio e sempre apoiando, este não estará à frente do 

negócio no dia a dia. 

 

Logo, o franqueado deve ser inovador e colocar em prática seus conhecimentos e qualidades de 

empreendedor. Nota-se também que, a partir deste ponto, a rede não depende mais 

exclusivamente do franqueador, este passa a assumir um papel de coordenador e fiscalizador 

do processo com o papel de sugerir ideias para melhorar continuamente o desempenho dos 

negócios.  

 

Por isso é de extrema importância à análise das habilidades do franqueado em um momento 

anterior a adesão da franquia como empreendimento. Verificou-se, com base na teoria 

consultada, que, em condições semelhantes, alguns franqueados obtêm sucesso e outros não. 

Tal fato reforça a crença de que a variável “perfil do franqueado” possui grau elevado de 

influência no desempenho do negócio. Considera-se a relevância deste tema como uma 

contribuição positiva aos agentes que trabalham ou trabalharão neste formato de negócio. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo desta pesquisa e mostrar soluções e modos criados em grandes cidades onde se e 

criado uma relação de harmonia entre os grandes projetos de urbanização e a flora nativa da 

região. 

Buscando alternativas, soluções, modelos e ideias de aplicação de processos de sustentabilidade 

na arquitetura de grandes cidades e no design de construções, mostra-se que existem diversas 

alternativas de se unir a tecnologia e o urbanismo com natureza e o ecologicamente correto, 

minimizando os impactos ambientais causados pela extração vegetal e a alta produção de 

emissão de C02.   

A pesquisa mostra a importância do planejamento e do uso de materiais recicláveis e 

ecologicamente corretos em projetos de construção. Destacando o que se deve fazer para se 

atingir um resultado satisfatório e sustentável nestas áreas, a cooperação e o comprometimento 

estabelecidos entre o consumidor, o profissional e os fornecedores são fundamentais para que 

estes projetos tornem-se realidade. 

O paisagismo sustentável integra a arquitetura, os usuários e a natureza. Possibilita atividades 

de lazer, sendo um espaço voltado para o público. A proposta está na adequação de plantio de 

espécies nativas, da preservação de espécies de relevância ambiental, cultural e paisagística: 
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CAPÍTULO I: A ARQUITETURA URBANA SUSTENTÁVEL 

1.0 - O QUE É ARQUITETURA URBANA SUSTENTÁVEL? 

 Com grande aumento no final da década de 2000, a arquitetura urbana sustentável 

é considerado a área verde como um espaço de educação ambiental para a comunidade, no qual 

são criados espaços integradores para a inter-relação entre usuários e visitantes das áreas verdes, 

a preservação de patrimônio cultural ou da fauna nativa da região, junto com a valorização da 

memória local integrando-se de forma harmoniosa a área verde ao contexto em que se está 

inserido e as características originais das edificações históricas existentes nas proximidades.  

  

 De forma que se possa resgatar uma consciência regional, através da beleza da vegetação 

local, recursos minerais e recursos humanos. O planejamento eficiente onde são selecionando 

materiais de baixo custo e de consciência ecológica ao meio ambiente para a estrutura física da 

área verde são de extrema importância para que o ambiente não seja diretamente prejudicado, 

inserir plantas nativas afim de que se tenha menor escassez no bioma daquele local.  

  

 Criação de áreas para um melhor aproveitamento da paisagem natural e para melhores 

condições de ventilação. A cobertura verde das áreas filtra o ar e contribuem para a 

permeabilidade do terreno e contribuindo na diminuição dos ruídos e também ajudam na 

redução de emissão de CO² na atmosfera terrestre. 

  

 O uso da captação de água de chuva e cisternas como integrante do paisagismo 

sustentável e que ajuda na economia de água, criando reservatórios extras para quando 

necessário serem utilizados em caso de seca. 

 

 Também se cria uma profunda preocupação com os resíduos decorrentes destas obras. 

estes resíduos se devidamente manuseados e contidos podem ser reutilizado em processos de 

reciclagem, podendo ser aplicado em inúmeras maneiras diferentes. Isso evita o descarte 

desnecessário em aterros sanitários a onde cria um risco a natureza local. 
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1.1 - QUAL A IMPORTÂNCIA  

 A arquitetura urbana sustentável é de suma importância pois ele explora outras fontes de 

recursos energéticos ou preservar áreas ambientais nas quais auxiliam na garantia do 

desenvolvimento de uma área sendo tanto quanto natural  ou arquitetônica.  

 As mudanças climáticas e os desastres ecológicos têm sido frequentes ultimamente, quase 

rotineiros na sociedade global. Este solução de arquitetura sustentável  pode afetar na 

redução destes desastres ecológicos.   

 Atende também às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem às suas próprias prioridades.  
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1.2 - COMO É FEITO E EXEMPLOS 

Energia Solar 

 

A Energia solar é um dos meios onde a arquitetura urbana sustentável pode se encaixar. O uso 

do Sol como energia limpa traz consigo muitas vantagens e recursos. O uso da energia solar 

traz benefícios tanto para o consumidor desta energia limpa como também para o raciocínio de 

energia elétrica nas grandes cidades e até em áreas rurais. Atualmente o custo desta energia 

infelizmente no dia de hoje passa a ser um pouco elevado. Impossibilitando o acesso do mesmo 

para todas as classes sociais.  
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A Lixeira Solar 

Nos Estados Unidos, Irlanda e na Escócia lixeiras convenientes foram substituídas por "lixeiras 

solares". Estas lixeiras possuem a capacidade de compactar oito vezes mais o volume de lixo 

que uma lixeira normal e ela também indica quando a lixeira está ao seu limite. Ela suporta não 

apenas lixo comum mas também compacta materiais recicláveis como latas e papeis. 
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A energia solar atualmente vem se aplicando também a algo que para o ser humano parece ser 

indispensável. O celular com bateria recarregável solar. Engenheiro estão desenvolvendo um 

projeto onde o celular pode ser recarregado com a energia limpa do sol ao invés de se usar a 

energia elétrica de alguma tomada. 

O mercado de energia solar vem cada vez mais se expandindo e se tornando mais acessível. 

Isso trará no futuro um grande avanço e mudança no modo de vida do ser humano nas grandes 

cidades. 

 

Telhado Verde  

O telhado verde é uma técnica de arquitetura que consiste no uso e aplicação de solo e vegetação 

sobre uma camada impermeável, geralmente instalada na cobertura de residências, fábricas, 

escritórios e outras edificações. O uso de vegetação no teto de edificações é uma excelente 

opção para a reflexão do calor, promover sombra e ajudar na umidade do ar devido à 

evapotranspiração das plantas. Essa alternativa também reduz o calor que alcança o interior do 

edifício, reduzindo gastos de energia com aquecimento e resfriamento, absorve a água das 
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chuvas, reduz o nível de ruído urbano e o nível de poluentes, promovendo melhoria na 

qualidade do ar, além de amenizar a temperatura local. 

 

Em Chicago já foram construídos tetos verdes em diversos edifícios. Só no teto da prefeitura 

(City Hall) há mais de 20 mil plantas, de mais de 150 variedades, incluindo 100 arbustos, 40 

trepadeiras e 2 árvores.  
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Em São Paulo, o telhado verde ainda está como novidade mas aos poucos vai conquistando 

mais e mais espaço em terraços da grande metrópole. Pesquisadores afirmam que a ideia não 

só ajudaria com a qualidade do ar mas também com a preservação de plantas e da fauna nativa 

em geral da cidade. A ideia cresce em grande parte da capital e com projetos sendo planejados 

não só pelas empresas de urbanismo sustentável mais também com o apoio do governo da 

capital. 

Esta imagem representa um esquema de camadas de um telhado verde. 
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CAPÍTULO II - ARQUITETURA URBANA E SOCIEDADE 

2.0 - COMO A SOCIEDADE É INFLUENCIADA 

No século XXI a discussão de sustentabilidade na sociedade vem tomando um grande espaço 

nos meios de comunicação como televisão, revistas, jornais. Redes sociais, a internet também 

estão fazendo parte deste processo de discussão sobre o "politicamente correto". Com a mídia 

alarmando as consequências sobre um futuro desastre ecológico e mostrando soluções que o ser 

humano pode aderir em sua rotina, o ser humano do século XXI cria uma nova visão em relação 

a natureza e o uso de seus recurso fornecidos. 

Com essa nova visão um novo mercado ganha forças para se expandir em uma escala 

inimaginável. O mercado do "politicamente correto", "verde" ou "sustentável" ganha forças em 

seu setor de marketing e de produção, com propagandas e anúncios de produtos que seriam não 

prejudiciais ao meio ambiente ou que estariam certificados por alguma autoridade que regule o 

uso adequado te tal substancia ou material. 

O consumidor destes produtos está disposto a pagar até mais caro pelo mesmo por ele apenas 

dizer que "contribui ao meio ambiente", mesmo isso não sendo verdade em alguns casos. 

No Urbanismo e nas construções de edificações os produtos de construções vem sofrendo 

grandes modificações com relação ao material utilizado. Na construção civil o maior causador 

de consumo de matéria natural do planeta houve uma grande revolução no modo, uso e meio 

de fabricação de certos produtos, desde a retirada da matéria prima até o modo em que se é 

descartado o que se usou desta matéria prima. O controle de resíduos é algo que ainda causa o 

maior dano a natureza, tendo isso em vista o uso de materiais biodegradáveis tem se dado como 

preferência. 

O custo atribuído a tais medida é de alto nível mais algo que a sociedade moderna demanda dos 

arquitetos e engenheiros da atualidade, que façam comm que eles saibam usar e utilizar de modo 

correto dos materiais retirados da natureza e com o mínimo de dano ou até nenhum dano a 

mesma. 
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Com a tecnologia do século XX1 expandindo a cada ano, o ser humano desenvolve materiais 

que possam ajudar de uma maneirra "sustentavel e agradavel" a construção civil em cidades.  

Telhas Solares: 

Telhas convencionais são ou extraídas do solo ou feitas de concreto ou barro – todos os métodos 

que utilizam muita de energia. Uma vez instaladas, os que existem apenas proteger uma 

construção contra os elementos apesar do fato de que eles passam uma grande parte do 

diabsorvendo energia de sol. Com isto em mente, muitas empresas estão agoradesenvolvendo 

telhas solares. Diferente da maioria das unidades solares, que são fixadas no topo do telhado 

existente, telhas solares são totalmente integradas ao edifício, protegendo-a das intempéries e 

gerando energia para seus habitantes. 
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Tijolos de Lã: 

Desenvolvido por pesquisadores espanhóis e escoceses com o objetivo de “obter um composto 

que fosse mais sustentável, não-tóxico, usando materiais locais abundantes que iriam melhorar 

mecanicamente a “força” dos tijolos , esses tijolos de lã são exatamente o que o nome sugere. 

Simplesmente adicionando lã e um polímero natural encontrado em algas para a argila do tijolo, 

o torna 37% mais forte do que outros tijolos, e mais resistente ao clima frio e úmido encontrado 

frequentemente no Reino Unido. Eles também secam rápido, reduzindo a energia incorporada 

já que eles não precisam de ser aquecidos como tijolos tradicionais. 
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2.1 - O PAPEL DA SOCIEDADE NO URBANISMO SUSTENTAVEL 

A sociedade moderna tem tomado uma postura diferente frente ao quesito do meio ambiente se 

formos a comparar com a sociedade de décadas atrás. Antigamente a sociedade não se havia 

muito conhecimento pela falta de informações sobre a situação do meio ambiente que foi se 

desenvolvendo a um estado critico, mas com a ajuda dos meios de comunicação a sociedade se 

conscientizou e tornou-se exigente no quesito de sustentabilidade e de cuidados com a natureza. 

A questão de uma Urbanização Sustentável também não só se envolve na questão do meio 

ambiente, ela também se envolve na mudança de costumes ou hábitos do cidadão. Minimizar 

impactos sócias também auxilia na urbanização sustentável, nos Estados Unidos hábitos 

implantados pelos governos das cidades influenciaram na melhoria do ambiente socialmente.  

 

 A prioridade ao pedestre, que busca criar rua limpas, seguras, arborizadas, com pouco 

ruído, calçadas amplas, iluminação adequada, sinalização e total acessibilidade. Com 

isso, o conceito pretende estimular a locomoção a pé, reduzindo o uso do automóvel, da 

poluição, evitando o sedentarismo e os ambientes fechados, e fazendo com que as 

pessoas percam o receio e saiam às ruas. 
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 Diversidade de moradores, uma cidade sustentável deve promover o convívio de 

pessoas de diferentes classes sociais, idades, culturas e raças. Com isso, promover uma 

variedade de ideias, necessidades e interesses, além de ampliar as alternativas de 

relacionamentos, isso eleva a qualidade social. A diversidade também torna o lugar mais 

solidário, justo e inteligente. 

 

 

 

 

 

A combinação destes fatores sociais juntos com  o equilíbrio entre áreas verdes e áreas 

construídas. Riqueza de parques com plantas nativas. Sombreamento com árvores ao longo das 

calçadas proporcionando conforto e contemplação. Proximidade entre a vida silvestre e a vida 

urbana. Tudo isso deve ser estimulado para melhorar a qualidade de vida dos moradores, atrair 

a biodiversidade. 
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2.2 - ARQUITETOS E O URBANISMO SUSTENTAVEL 

Arquitetos de todo mundo atualmente devem se deparar com um grande desafio que é de 

projetar uma arquitetura com que se adeque a parâmetros ecológicos e que não hajam um grande 

impacto ao meio ambiente. A construção civil se caracteriza como um dos setores que mais 

consomem recursos naturais e geram grandes quantidades de resíduos, desde a produção dos 

insumos utilizados até a execução da obra e a sua utilização. 

  

Exemplos arquitetônicos considerados como os mais sustentáveis do mundo:  

 

 

Sede do jornal The New York Times, Nova York, Estados Unidos 

Este é o primeiro edifício construído nos EUA em cortina de vidro ultra-clear Low-e, que 

maximiza a luz, e com tubos de cerâmica solar que funciona como um brise. Além disso, ele 

possui máscaras mecanizadas, controladas por sensores, que reduzem o ofuscamento da luz 

solar. 
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O prédio também retém o ar de fora, quando está mais fresco do que o espaço interior. Mais de 

95% do aço da estrutura é reciclado. A planta de cogeração de gás natural fornece 40% da 

energia elétrica consumida no edifício com aquecimento e refrigeração.  

Pisos elevados permitem a distribuição de ar por baixo, consumindo menos energia do que um 

sistema de refrigeração convencional. O edifício não possui estacionamento, já que a maioria 

dos funcionários vai para o trabalho de transporte público. 

Idealizado pelo arquiteto Renzo Piano, o edifício com 148 m² e 52 pavimentos, o prédio é 

considerado uma estrutura verde, embora não possua certificado LEED. 

 

 

Aeroporto de Oslo – Gardermoen, Noruega 

Inaugurado em 1995, o aeroporto é um belo exemplo de construção criada com materiais 

sustentáveis. Cada um deles, é aplicado na função que desempenha melhor: concreto armado 

na compressão; madeira na flexão, treliças espaciais de aço flexão e conexões. 

Projetado pela NSW A+P Viaplan, a obra de 140 mil m² custou US$ 520 milhões e possui um 

sistema de aquecimento que produz calor através de bioenergia 
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Hospital Dell’Angelo – Veneto, Itália 

Considerado o primeiro prédio hospitalar sustentável do mundo, o edifício é localizado em área 

rural, que pode ser acessada por estrada ou trem. Projetado em 2008 pelo arquiteto Emilio 

Ambasz, foi idealizado de acordo com os princípios da humanização como forma de ajudar na 

cura do paciente. 

Os blocos são unidos por jardins, que induzem à calma, com ambientes agradáveis. Além disso, 

o prédio conta com um lobby ajardinado, protegido por uma cobertura de vidro, que traz luz 

natural e renova o ar interno. 
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CAPÍTULO III: SUSTENTABILIDADE NO MUNDO AFORA 

3.0 – ADAPTAÇÕES E DIFERENCIAS NOS PROJETOS 

O Parlamento Alemão: sistema de energia renovável 

Reichstag, o edifício do Parlamento alemão em Berlim. O sistema de energia do edifício conta 

com uma mistura de energia solar, geotérmica e energia, geradores a biocombustível e uma 

ventilação inovadora.   

Mais de 80% da eletricidade usada por este edifício é gerada internamente. Uma instalação 

geotérmica refrigera o edifício no verão e fornece calor no inverno. As emissões anuais de CO2 

foram, desse modo, reduzidas de 7 mil para menos de mil toneladas. (Foto: Reuters). 

Neste exemplo podemos notar o diferencial deste projeto único com adaptações específicas para 

o tipo de clima que é o clima alemão, como já dito o uso da energia geotérmica é muito usada 

pelo fato do país possuir estações de inverno e verão bem definidas.  
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O Ninho do Pássaro 

O Estádio Olímpico Nacional, conhecido como o “ninho de pássaro”, em Beijing. Projetado 

pelos arquitetos suíços, incorpora recursos como energia solar e captação de água da chuva. 

Todas as instalações no interior do estádio são unidades autônomas, com uma fachada 

monolítica, o que permiti a ventilação natural do estádio, sendo o aspecto mais marcante no seu 

projeto sustentável. 

Adaptações de arquiteturas urbanas como essa são muito frequentes na região do Oriente, muito 

projetos marcantes e com autossuficiência na capacidade de produção de energia. 

É possível perceber que no mundo atual essa demanda de autossuficiência em países que 

possuem grandes cidades estão cada vez mais inovando e levando o Urbanismo sustentável há 

um nível acima do que se era esperado. 

Podemos citar que tudo isso graças ao avanço da tecnologia que vem crescendo de um modo 

inimaginável. 
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Melhorias ambientais e eficiência energética 

Em Oregon o prédio do Tribunal Wayne L. Morse, em Eugene, tem passado por processos de 

melhorias ambientais e de eficiência energética. A irrigação reduzida devido ao uso de plantas 

nativas tolerantes à falta de água, combinada com vasos sanitários sem água, além de pias e 

chuveiros de baixo fluxo, consumindo 40% menos água do que as instalações convencionais. 

Os materiais de construção contendo alto teor de itens reciclados são fáceis de obter no próprio 

local, requerem manutenção mínima e apresentam baixa emissão química. 

 

O Mal planejamento estratégico e suas consequências  

Subúrbio em Cincinatti, Ohio. Moradias foram mal planejadas e com pouco ou nenhum 

transporte público. Isso tudo provocou o aumento de tráfego e desperdício de recursos. Os 

moradores são forçados e são totalmente dependentes do uso do carro para tudo que precisam 

como ir em supermercados e lojas, farmácias e etc.  

 

Um bom exemplo de novo urbanismo 

Com sua mescla de blocos de sobrados geminados, casas isoladas tradicionais, locais de 

trabalho e pontos comerciais, Prospect New Town no Colorado (EUA) é um exemplo do novo 

urbanismo. Após enfrentar muita crítica inicial, os seus planejadores ganharam do governador 

o prêmio de crescimento inteligente em 1996. 

 

3.1 CIDADES COM GRANDE DESEMPENHO SUSTENTÁVEL: 

Cidades sustentáveis adotam uma série de práticas eficientes voltadas para a melhoria da 

qualidade de vida da população, desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente. 

Cidades muito bem planejadas e administradas. Atualmente existem várias cidades no mundo 

que já adotam práticas sustentáveis. Embora não podemos encontrar uma cidade que seja 100% 

sustentável, diversas praticam ações sustentáveis nos 4 cantos do mundo. 
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Se transformar em uma cidade sustentável não é algo simples, mas também não é impossível. 

Atualmente não existe uma cidade no mundo que seja 100% ecologicamente perfeitas, mas há 

diversos exemplos que mostram é possível diminuir o impacto ambiental de um centro urbano 

optando por um planejamento que inclua o verde em sua paisagem e preze por formas mais 

sustentáveis de organização.  

Exemplos de cidades com um grande indicie de sustentabilidade:  

 

São Francisco, Estados Unidos 

A primeira cidade americana a banir o uso de sacolas plásticas e brinquedos infantis fabricados 

com produtos químicos questionáveis. Líder na construção de prédios verdes com mais 100 

deles. Quase metade dos seus habitantes utiliza o transporte publico ou a bicicleta para se 

locomover todos os dias e mais de 17% da população faz bom proveito dos parques e das áreas 

verdes da cidade. Em 2001, foi aprovado um investimento de 100 milhões de dólares para o 

financiamento da instalação de painéis solares e turbinas eólicas e de reformas para tornar as 

instalações públicas da cidade mais energeticamente eficientes. 

 

Stanford University: 

The KMC 

The Knight Management Center (KMC), an eight-building, 360,000 square-foot complex for 

the Graduate School of Business, earned a LEED-NC Platinum® rating from the U.S. Green 

Building Council. 

 Rooftop PV panels that generate 12.5 percent of KMC’s electricity needs; 

 Extensive use of natural daylight and automatic light sensors to reduce artificial lighting 

when not necessary; 

 Rainwater capture, storage, and reuse for onsite irrigation; 

 Chilled beams and night flushing provide efficient cooling; 

 Recycled content in 25 percent of building materials and more than 98 percent of waste 

from building construction diverted from landfill. 

http://www.mnn.com/health/allergies/photos/top-10-green-us-cities/2-san-francisco-calif
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&msa=0&msid=117497997817714386604.00043669fd5921ec7ac05&ll=37.778984,-122.433991&spn=0.056849,0.11673&z=13&om=1
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&msa=0&msid=117497997817714386604.00043669fd5921ec7ac05&ll=37.778984,-122.433991&spn=0.056849,0.11673&z=13&om=1
http://www.doe.gov/savings/san-francisco-solar-program
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Curitiba, Brasil 

"A cidade modelo" com transporte público eficiente a cidade de Curitiba é utilizada por 70% 

da população e, considerada a metrópole verde no Brasil com centros urbanos de grande porte, 

Curitiba possui um índice de emissão de dióxido de carbono per capita extremamente baixo e  

possui uma produção de energia renovável com grande escala. 

 

Vancouver, Canadá 

Vancouver é a cidade da América do Norte que possui o menos indicie de emissão de carbono. 

Com 200 parques, 90% da sua cidade é em área verde e sua energia já provém de fontes 

renováveis. Em 2005, o governo decretou que todos os projetos de edifícios na cidade devem 

apresentar uma performance ambiental sustentável. 

 

Malmö, Suécia 

Considerada como a pioneira na utilização de energia renovável,O governo de Malmö incentiva 

o consumo de mercadorias locais produzidas eticamente, mostrando aos cidadãos da cidade a 

importância de se estabelecer um mercado justo e sustentável. 70% do lixo da cidade são 

coletados e os resíduos orgânicos são reaproveitados para a fabricação de biocombustíveis que, 

juntamente com a energia hidrelétrica, solar e eólica, alimenta o Western Harbor, uma 

comunidade 100% dependente de energia limpa. 

 

Copenhague, Dinamarca 

Copenhague é conhecida por ser uma das cidades mais habitáveis do mundo, 40% de sua 

população faz o uso de bicicleta diariamente como meio de transporte pela área urbana e foi lá 

que surgiu pela primeira vez o empréstimo público de bicicletas que no Brasil na cidade de São 

Pula é uma iniciativa feita por empresas privadas como o Banco Bradesco que vem 

incentivando atividades relacionadas a bicicletas na cidade. A cidade de Copenhague reduziu 

suas emissões de carbono em 25% e até 2015 o governo pretende fazer da cidade como o centro 

da urbanização sustentável do mundo. 

http://www.corporateknights.ca/article/top-10-resilient-cities-around-globe?page=5
http://www.corporateknights.ca/article/top-10-resilient-cities-around-globe?page=5
http://vancouver.ca/parks/parks/
http://www.corporateknights.ca/article/top-10-resilient-cities-around-globe?page=4
http://www.malmo.se/English/Sustainable-City-Development/Bo01---Western-Harbour/Eco-cycle.html
http://www.denmark.dk/en/menu/Climate-Energy/Fact-Sheets/Will-Copenhagen-Still-Be-WonderfulIn-2015/CaseEcoMetropolisOfTheWorld.htm
http://www.denmark.dk/en/menu/Climate-Energy/Fact-Sheets/Will-Copenhagen-Still-Be-WonderfulIn-2015/CaseEcoMetropolisOfTheWorld.htm
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Portland, Estados Unidos 

Servindo de inspiração de áreas verdes em grandes centros Portlad é considerada como uma 

das cidades com maior indicie de sustentabilidade nos EUA. Para conservar as áreas vegetativas 

em sua volta, foi estabelecido um limite para o avanço da urbanização da cidade, que conta 

com 92 mil acres de área verde e mais de 300 quilômetros de ciclovias. Portland foi a primeira 

cidade dos Estados Unidos a aprovar um plano para reduzir as emissões de dióxido de carbono 

e tem promovido sistematicamente a construção de prédios verdes. Além disso, cerca de 40% 

de sua população utiliza ou a bicicleta ou o transporte coletivo para ir ao trabalho. 

 

Bahia de Caráquez, Equador 

Nos anos 90, a cidade de Caráqueze foi destruída por um terremoto. O governo então no projeto 

de reconstrução da cidade e algumas ONGs a planejaram como uma cidade sustentável. 

Desenvolvendo programas para conservação da biodiversidade local e controle da erosão, 

usaram do incentivo à agricultura orgânica e de reutilização dos resíduos privados e dos 

mercados públicos na compostagem. E desta cidade que saiu a primeira fazenda orgânica 

certificada de camarões. 

 

Sidney, Austrália 

A Austrália foi o primeiro país a retirar das ruas de suas cidades as lâmpadas incandescentes, 

elas foram substituídas por modelos mais energeticamente eficientes. Na cidade de Sidney, o 

projeto de reforma de instalações públicas ajudou na diminuição de emissões de gases estufa 

em 18%. Junto a isso um projeto de uma rede regional de bicicletas que deve uniu 164 bairros 

da cidade.Um evento de proporções mundiais surgiu em Sidney, a "Hora do Planeta", em que 

toda a cidade desligou as luzes por 1 hora para chamar atenção para o problema do aquecimento 

global. Este evento agora é praticado em diversas cidades do mundo. 

 

 

 

http://www.dosomething.org/tipsandtools/the-worlds-greenest-cities
http://www.mnn.com/health/allergies/photos/top-10-green-us-cities/1-portland-ore
http://www.portlandonline.com/bps/index.cfm?c=ebeib
http://www.ecuador.us/bahiadecaraquez.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Car%C3%A1quez
http://en.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Car%C3%A1quez
http://www.grist.org/article/theyve-had-their-filament
https://s3.amazonaws.com/media.cityofsydney/2030/documents/State-of-the-City-report-2011.pdf
https://s3.amazonaws.com/media.cityofsydney/2030/documents/State-of-the-City-report-2011.pdf
http://www.grist.org/article/outback-darkhouse
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Freiburg, Alemanha 

Freiburg vem dando vez aos projetos de vida na cidade sustentável depois de sua destruição 

durante a segunda guerra mundial. Vauban, uma vila de 5 mil habitantes usa um modelo 

completamente baseado na sustentabilidade. Todas as casas são construídas de maneira a 

provocar o menor impacto possível no meio ambiente uma comunidade livre de automóveis e 

que incentiva modos mais ecológicos de deslocamento e também totalmente abastecida por 

energia solar. 

 

3.2 – SER SUSTENTÁVEL 

Práticas adotadas por cidades e governos para práticas sustentáveis: 

- Ações voltadas para a diminuição da emissão de gases do efeito estufa, visando o combate ao 

aquecimento global.  

- Visar a manutenção dos bens naturais comuns. 

- Planejar e trazer qualidade para serviços de transporte público e usar principalmente fontes de 

energia limpa para tais serviços 

- Incentivos e ações de planejamento para o uso de meios de transporte que não poluam o meio 

ambiente, por exemplo, bicicletas. 

- Projetos de melhora para a mobilidade urbana, com isso pode-se diminuir consideravelmente 

o tráfego de veículos. 

- Uso de opinião pública para projetos sociais que ajudem no melhoramento da sustentabilidade 

urbana. 

- Criação de sistemas eficientes voltados para a reciclagem de lixo. Uso de sistema de aterro 

sanitário controlado para o lixo que não é reciclável. 

- Programas educacionais voltados para o desenvolvimento sustentável. 

- Investimentos em educação de qualidade, atribuindo em sala de aulas atividades sobre o meio 

ambiente. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Freiburg_im_Breisgau
http://en.wikipedia.org/wiki/Vauban,_Freiburg
http://www.unep.org/OurPlanet/imgversn/121/bohme.html
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- Planejamento urbano eficiente 

- Favorecimento de uma economia local focando na dinâmica e sustentabilidade da economia. 

- O consumo consciente da população. 

- Promover o uso racional da água e seu reaproveitamento não apenas quando o nível de água 

esteja em risco e sim promover isso a todo tempo. 

- Programas que visem a melhoria da saúde da população. 

- Criação de espaços verdes (parques, praças) voltados para o lazer da população. 

- Arborização das ruas e espaços públicos em abundância. 

 

Materiais Sustentáveis na construção civil: 
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Entre os anos de 2009 e 2012, no Brasil o número de prédios que obtiveram certificação verde 

cresceu 412%. Já somos, inclusive, o quarto país com mais empreendimentos certificados pelo 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). É dai que surge a grande dúvida. 

Com este tão grande crescimento e com tal posicionamento de país com grandes ideias e 

empreendedorismo porque nada disso ocorre e não vemos nada disso nas nossas cidades? A 

resposta é simples os projetos ficam apenas nos papéis, os governos não dão prioridade a esses 

tipos de projetos. 

 

Como o cidadão pode atuar na sociedade sendo sustentável 

Um dos processos de tornar uma cidade sustentável e de grande importância é haver uma 

mudança na forma de agir dos indivíduos em uma cidade, tentando reverter uma ideia de 

costume que vem da sociedade antiga. Deve ser instalado este novo hábito mais moderno onde 

a sociedade toma uma posição diferente de antigamente, assumindo responsabilidades diante 

de si mesmo e do planeta. Esta nova postura é chamada de cidadania sustentável.  

O cidadão sustentável:  

 Ele entende que sua ação tem grande consequências e acabam afetando a qualidade de 

vida não só da mesma mais também a de outras pessoas e no meio ambiente;  

 Sabe que, através de novas leis e direitos atribuídos ao consumidor, pode interferir na 

economia, buscando opções mais sustentáveis;  

 Compreender a importância do serviço realizado e dos produtos que oferece à 

sociedade;  

 Ter noção de seus direitos e seus deveres na sociedade, e os praticar diariamente, 

visando o melhor para todos;  

  

http://asboasnovas.com/brasil/brasil-e-o-quarto-pais-com-mais-predios-verdes-certificados
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CONCLUSÃO 

Através desta pesquisa podemos perceber que apenas com a preocupação do meio ambiente 

não se envolve em apenas em ideias. Antes de tudo se e necessário a mudança de hábitos antigos 

e conscientizar a população. Depois deste processo ai sim podemos fazer o uso das grandes 

ideias e dos materiais ecológicos e técnicas pouco invasivas e prejudiciais ao meio ambiente.  

Percebemos o crescimento da demanda neste aspecto de produtos “ecologicamente corretos e 

sua inserção no dia a dia das pessoas em grandes cidades. Empresas nacionais e internacionais 

trabalham focando bastante nestes produtos, gerando uma diversidade inimaginavelmente 

grande.  O importante foco deve ser o consumidor e que ele saiba e tomem a consciência do 

uso dos materiais sados em construção civil e design das obras. Que eles substituam os materiais 

mais nocivos ao meio ambiente para materiais que não causam grande impacto a natureza, que 

criem técnicas de auto sustentação em construções, da ideia de reutilização de elementos que 

são fornecidos na natureza para a operação da construção dia após dia. 

Foi mostrado diversos exemplos de adaptações, reformas e projetos feitos por engenheiros, 

arquitetos e diversos profissionais de construção comprometidos em uma ideia de que e possível 

se viver em um mundo onde o urbanismo e a natureza que ali vive possam entrar em perfeita 

harmonia, diminuindo o impacto em ambos.  
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é abordar a questão oferta de água potável e não potável na região 

metropolitana de São Paulo.  

Abordamos questões estatutárias1 da Sabesp, sua composição, capital, tratamento de água 

e esgoto e o abastecimento. 

Também abordamos as opções para superar o problema do abastecimento que é tão 

importante para a população e relacionar com as ações do Estado de São Paulo em buscar 

alternativas mais efetivas e sustentáveis.  

Quanta água é consumida por pessoa e onde se concentram o consumo e o desperdício e 

boas dicas para redução no desperdício, além de abordamos a oferta e incentivo ao consumo da 

água de reuso, não potável, mas com aplicação importante para as cidades e empresas. 

Enfim trataremos sobre a atuação do Estado e uma analise sobre a postura do Governo do 

Estado, Sabesp e DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica). 

 

 

  

                                                           
1 Definição de Estatutário: Relativo a, ou contido em estatuto - FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. – 
Dicionário da língua portuguesa 
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CAPITULO I: SABESP – COMPANHIA DE SANEAMENTO 

BÁSICO DE SÃO PAULO 

 

1.0. DADOS DA COMPANHIA;2 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

Fundada em 29 de junho de 1973, com sede em São Paulo, SP. 

O Principal acionista é a secretaria da fazenda do estado de São Paulo com o total de 50,3% 

de ações ordinárias obtidas em 03/05/2011 

O total da população atendida é de 27,9 mi (vinte sete milhões e novecentas mil pessoas), 

em 364 municípios.  

Os números da Sabesp impressionam tanto pela quantidade de redes e conexões de água e 

esgoto disponíveis quanto pelo volume de tratamento.  

Para se ter uma noção da extensão das redes de distribuição de água e de coleta de esgotos, 

as tubulações dariam duas voltas ao redor da Terra, se fossem ligadas linearmente. 

A Empresa possui 15.109 empregados cuja produtividade média cresceu 67% nos últimos 

10 anos. Os esforços permitiram que a Empresa atingisse cobertura total dos índices de 

abastecimento, coleta e tratamento dos esgotos em 193 municípios, dos 364 atendidos. Tabela 

T1. 

Pessoa chave: Dilma Pena – Diretora Presidente 

Missão: "Prestar serviços de saneamento, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida 

e do meio ambiente”. 

Visão: "Em 2018, ser reconhecida como Empresa que universalizou os serviços de 

saneamento em sua área de atuação, de forma sustentável e competitiva, com excelência no 

atendimento ao cliente”. 

                                                           
2 Dados obtidos no website da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo – Sabesp - 
http://site.sabesp.com.br 

http://site.sabesp.com.br/
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Na Diretoria Metropolitana, a Sabesp atende 38 municípios sendo que 30 deles estão na 

Grande São Paulo e oito na região de Bragança Paulista. A empresa também comercializa água 

por atacado a seis cidades que são atendidas por serviços municipais. Tabela T2 

A Diretoria de Sistemas Regionais é composta por 326 municípios do interior e litoral que 

conferiram à Sabesp a responsabilidade pelos serviços de saneamento. Confira na Tabela T3 os 

números da região: 
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1.0.1. HISTÓRIA; 

Criada em novembro de 1973 pelos governadores Laudo Natel por meio da Lei Estadual nº 

119, de 29 de junho do mesmo ano, a Sabesp originou-se da fusão das seguintes empresas e 

autarquia: 

a) SAEC - Superintendência de Águas e Esgotos da Capital;  

b) Comasp - Companhia Metropolitana de Abastecimento; 

c) Sanesp - Saneamento de São Paulo; 

d) Sanevale - Saneamento do Vale do Ribeira;  

e) SBS - Saneamento da Baixada Santista ;  

f) FESB - Fomento Estadual de Saneamento Básico; 
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Em 1974 Entra em operação o Sistema Cantareira, com capacidade para tratar 4,5 mil litros 

por segundo, para abastecer 60% da população, ao norte da Região Metropolitana de São Paulo. 

Em 1994 a companhia abriu seu capital, possuiu 100% de ações ordinárias e, em 2002, 

tornou-se a primeira empresa de economia mista a aderir ao Novo Mercado da Bm&fbovespa, 

o segmento de mais alto nível de governança corporativa do Brasil. Simultaneamente, passou a 

ter suas ações listadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).  

As empresas que participam do "Novo Mercado" da Bovespa, como a Sabesp, precisam 

atender a uma série de requisitos positivos, envolvendo a realização de boas práticas de 

governança corporativa e a manutenção de um relacionamento aberto e transparente com todos 

os acionistas e investidores. Essa transparência assegura a gestão profissional da empresa, 

minimizando influências político-eleitorais comum em empresas estatais. 

O presidente e os diretores da Sabesp são profissionais indicados pelo Governador do 

Estado de São Paulo e pela Secretaria Estadual de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento e 

validados em Assembleia Geral Extraordinária pelo Conselho de Administração, que representa 

todos os acionistas, inclusive os minoritários, dentro dos critérios de transparência exigidos pelo 

"Novo Mercado". 

Neste mesmo ano a Região Metropolitana de São Paulo sofreu com o rodizio no 

abastecimento para 5 (cinco) milhões de pessoas, que foi extinto 4 (quatro) anos depois. 

Em 1995, a Sabesp adotou o modelo de administração descentralizado, baseado na 

regionalização por bacias hidrográficas. O critério atendeu à legislação estadual de recursos 

hídricos e tornou mais eficaz e rápido o atendimento às demandas ambientais sociais e locais 

de clientes e prefeituras. 

Esse modelo passou a ser aplicado através de 17 Unidades de Negócio, com autonomia para 

gestão, aplicação e alocação de recursos. As unidades seguem diretrizes centrais e estratégicas 

estabelecidas pela companhia. As decisões locais são comunicadas e discutidas em Assembleias 

dos Municípios Concedentes e Comissões de Gestão Regional, responsáveis por garantir 

transparência à gestão. 

Em 2003, a Sabesp comemorou 30 anos e um programa de maximização de resultados 

através do planejamento estratégico de longo prazo que foi ancorado na metodologia Balanced 
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Scorecard, consagrada internacionalmente e usadas em empresas de excelência, os objetivos 

eram:  

a) Crescimento da empresa; 

b) Serviços públicos de qualidade; 

c) Água não pode faltar; 

d) Sustentabilidade social, econômica e ambiental; 

e) Otimização dos relacionamentos externos. 

Em 2004, a Sabesp recebeu o termo de outorga onde já apontava a capacidade de explorar 

o sistema cantareira por mais 10 anos, o artigo 16 estipulava que a empresa deveria realizar em 

30 meses “estudos e projetos que viabilizem a redução de sua dependência no sistema”.3 

Em 2008 o Plano de Metas ressalta compromisso de toda a Sabesp para a valorização do 

cliente e a determinação do meio ambiente como razão de ser da empresa. 

Em 2009, Sabesp apresenta as cinco diretrizes estratégicas para 2009-2018: soluções 

ambientais; universalização e qualidade; crescimento com sustentabilidade; pró-atividade nos 

relacionamentos externos e integração/inovação, também conquistaram ótimos resultados com 

o programa de Uso Racional da Água que chega a 240 escolas municipais e registra economia 

de 10 milhões de litros de água. 

 

1.0.2. OFERTA DE ÁGUA 

Nos últimos anos, a Sabesp tem aumentado a capacidade de produção e tratamento de seus 

sistemas de água em todos os municípios operados, a despeito do grande aumento populacional 

ocorrido nas décadas de 1970 e 1990, particularmente na Região Metropolitana de São Paulo e 

fruto também de migrações. 

Para atender à Região Metropolitana, na década de 1990, a empresa inaugurou a última 

grande planta de tratamento de água, localizada em Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes. Sua 

                                                           
3 Uol Noticias.  
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/02/17/governo-sabia-da-insuficiencia-do-sistema-
cantareira-desde-2004.htm  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taia%C3%A7upeba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mogi_das_Cruzes
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/02/17/governo-sabia-da-insuficiencia-do-sistema-cantareira-desde-2004.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/02/17/governo-sabia-da-insuficiencia-do-sistema-cantareira-desde-2004.htm
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principal estação de tratamento de água da Região Metropolitana de São Paulo localiza-se no 

pé da Serra da Cantareira, é a ETA Guaraú. 

Os anos seguintes serviram para a execução de obras complementares, até que em 1998, o 

então governador Mário Covas pôde anunciar o fim dos rodízios e racionamentos de água. Em 

2004, houve um breve racionamento, em função de uma estiagem prolongada, sendo encerrado 

assim que as chuvas voltaram. 

 

1.0.2.1. MANANCIAIS 

Mananciais são reservas hídricas ou fontes utilizadas para o abastecimento público de água. 

Pode-se afirmar que o tratamento começa nestes locais, pois o trabalho preventivo é 

fundamental para a garantia da quantidade e qualidade de água. 

Embora a Sabesp não possua poder legal para fiscalizar ou punir ações de degradação nestas 

reservas, a empresa desenvolve projetos de monitoramento, manutenção, recuperação de áreas 

e projetos de educação ambiental. 

Além dos mananciais superficiais, que são provenientes de rios, lagos ou represas, existem 

os subterrâneos compostos por poços profundos. 

O índice de armazenamento e pluviometria das represas que abastecem a Região 

Metropolitana de São Paulo apresentou em Fevereiro de 2014 um dos menores níveis históricos 

no sistema Cantareira, conforme Tabelas T4 a T9:  

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Cantareira
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Covas
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1.0.3. COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS 

O tratamento de esgotos consiste na remoção de poluentes e o método a ser utilizado 

depende das características físicas, químicas e biológicas. 

Na Região Metropolitana de São Paulo, o método utilizado nas grandes estações de 

tratamento é por lodos ativados, onde há uma fase líquida e outra sólida. 

O método, desenvolvido na Inglaterra em 1914, é amplamente utilizado para tratamento de 

esgotos domésticos e industriais. O trabalho consiste num sistema no qual uma massa biológica 

cresce, forma flocos e é continuamente recirculada e colocada em contato com a matéria 

orgânica sempre com a presença de oxigênio (aeróbio). 

O processo é estritamente biológico e aeróbio, no qual o esgoto bruto e o lodo ativado são 

misturados, agitados e aerados em unidades conhecidas como tanques de aeração. Após este 

procedimento, o lodo é enviado para o decantador secundário, onde a parte sólida é separada 

do esgoto tratado. O lodo sedimentado retorna ao tanque de aeração ou é retirado para 

tratamento específico.  

No Interior, além das estações convencionais a Sabesp dispõe de lagoas de tratamento. Já no 

Litoral, as instalações adotam o método de lodos ativados e em algumas cidades há emissários 

submarinos para lançar os esgotos tratados no mar. 
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1.0.3.1. COMO FUNCIONA O PROCESSO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTOS: 

 

Imagem 1 - Fase Líquida 

 

 

1) Cidade 

Após a distribuição nas residências, a água utilizada para higiene pessoal, alimentação 

e limpeza vira esgoto. Ao deixar as casas, ele vai para as redes coletoras, passa pelos 

coletores, troncos e interceptores até chegar às Estações de Tratamento de Esgotos. 

 

2) Rede de esgoto 

3) Grades 

Antes de ser tratado, o esgoto passa por grades para retirar a sujeira (papel, plástico, 

tampinha, etc.). 

4) Caixa de areia 
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Depois de passar pelas grades, o esgoto é transportado para uma caixa que vai retirar a 

areia contida nele. 

5) Decantador primário 

Após a caixa de areia, o esgoto é enviado aos decantadores primários onde ocorre a 

sedimentação de partículas mais pesadas. 

6) Tanques de aeração 

O esgoto é composto por matéria orgânica e microrganismos. Nos tanques de aeração, 

o ar fornecido faz com que os microrganismos ali presentes multipliquem-se e 

alimentem-se de material orgânico, formando o lodo e diminuindo assim a carga 

poluidora do esgoto. 

7) Decantador secundário  

Nos decantadores secundários, o sólido restante vai para o fundo e a parte líquida já está 

sem 90% das impurezas. Esta água não pode ser bebida. Ela é lançada nos rios ou 

reaproveitada para limpar ruas, praças e regar jardins. 

8) Rio. 

 

Imagem 2 - Fase Solida 

 

 

1) Cidade 

2) Entrada do lodo primário 
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Separa a água do sólido através da sedimentação das partículas mais pesadas, 

semelhante aos decantadores. 

3) Entrada do lodo secundário 

O lodo do decantador secundário será tratado pelo processo de adensamento por flotação 

nos flotadores. 

4) Adensadores 

Nos adensadores acontece o processo de adensamento que faz com que o lodo torne-se 

mais concentrado através da separação de uma parte da água presente. 

5) Flotadores 

Nos flotadores acontece o processo de flotação, que consiste na separação da água do 

sólido que ocorre através da introdução de água com microbolhas de ar. 

 

6) Digestadores 

Recebem o lodo proveniente do sistema de adensamento. Neles, há microorganismos 

anaeróbicos que degradam a matéria orgânica presente no lodo formando assim gás 

metano e água, promovendo a estabilização do lodo, ou seja, não haverá odores 

desagradáveis. 

7) Filtros prensa 

É um equipamento mecânico para desidratação do lodo proveniente do 

condicionamento químico, dotado de várias placas com telas filtrantes que serão 

preenchidas por lodo através de bombeamento. O lodo passa a ter 40% de sólidos. 

8) Esteira 

9) Tortas para aterro sanitário  

 Aqui o lodo é armazenado e desidratado para ser disposto em aterro sanitário. 

 

Após garantir o processo de universalização dos serviços de água, a Sabesp passou também 

a investir no aumento dos índices de coleta e tratamento de esgotos coletados dos municípios 

sob sua operação. 

Em 1991, o aumento dos níveis de coleta e tratamento de esgotos tornaram-se prioridade na 

Região Metropolitana de São Paulo. Para isso, a empresa obteve recursos junto ao BID - Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e JBIC - Japan Bank International Corporation e montou 

um plano de recuperação do Rio Tietê e seus afluentes. A iniciativa recebeu o nome de Projeto 

Tietê, e atualmente, ainda é o maior de recuperação ambiental do país. 
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Ao longo de quase 16 anos, a despoluição do rio Tietê já trouxe alguns resultados: a 

capacidade de tratamento de esgotos foi ampliada nas Estações de Tratamento de Esgotos de 

Barueri e Suzano e foram inauguradas as Estações de Tratamento de Esgoto Parque Novo 

Mundo, São Miguel e ABC. No início do programa, o percentual de esgotos tratados em relação 

aos esgotos coletados não ultrapassava os 20% na Região Metropolitana de São Paulo. Em 

2004, esse percentual chegou a 63%. 

A mancha de poluição do rio Tietê, que na década de 1990 até as proximidades do município 

de Anhembi, a cerca de 240 km da capital, recuou 120 km até a altura de Porto Feliz, e tem se 

reduzido gradualmente ano após ano. 

 

1.1. SISTEMA CANTAREIRA DE RESERVATÓRIOS; 

Por volta de 1960, o governo paulista, preocupado com o alto crescimento 

demográfico da cidade de São Paulo e dos municípios vizinhos, cuja população já totalizava 

4,8 milhões de habitantes, decide reforçar o abastecimento de água da Região Metropolitana de 

São Paulo planejando a construção de diversas represas nas nascentes da bacia hidrográfica 

do rio Piracicaba, iniciando assim o Sistema Cantareira6 . 

Em 1966, iniciou-se a construção das barragens do Rio Juqueri (hoje, Paiva Castro), 

Cachoeira e Atibainha. Em 1976, foram iniciados os reservatórios de Jaguari e Jacareí, 

acrescentando uma capacidade de 22 mil litros/segundo ao sistema.4 

As águas do Sistema Cantareira descem pelo efeito da gravidade desde as represas de 

Jaguari e Jacareí, na região de Bragança Paulista, passando para as represas de Cachoeira, 

Atibainha e Paiva Castro. De lá seguem por dutos até a Estação Elevatória de Santa Inês, que 

bombeia as águas para a pequena represa de Águas Claras. Este reservatório tem uma função 

de segurança, permitindo que o funcionamento do sistema prossiga por até 3 horas em caso de 

alguma paralisação. De Águas Claras a água é enviada para a Estação de Tratamento de Água 

de Guaraú, onde são tratados atualmente 27,9 m3 de água por segundo . 

O sistema atende a cerca de 9 milhões de pessoas, quase metade da população da Região 

Metropolitana de São Paulo, nas zonas Norte, Central, partes das Zonas Leste e Oeste da capital, 

                                                           
4 SOLIA, Mariângela; FARIA, Odair Marcos; ARAÚJO, Ricardo. Mananciais da região metropolitana de São Paulo. 
São Paulo: Sabesp, 2007 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_demogr%C3%A1fico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_demogr%C3%A1fico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Piracicaba_(S%C3%A3o_Paulo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Cantareira#cite_note-6
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Cantareira#cite_note-sabesp-1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Esta%C3%A7%C3%A3o_de_Tratamento_de_%C3%81gua_de_Guara%C3%BA&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Esta%C3%A7%C3%A3o_de_Tratamento_de_%C3%81gua_de_Guara%C3%BA&action=edit&redlink=1
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além dos municípios de Franco da Rocha, Francisco 

Morato, Caieiras, Osasco, Carapicuíba e São Caetano do Sul, parte dos municípios 

de Guarulhos, Barueri, Taboão da Serra e Santo André. 

Imagem 3 – Sistema Cantareira 

 

Fonte: Paulinia.Net (Noticias e Informações de Paulínia – SP) enviado por Enviado por Júlio 

Boaro. 

 

1.2. SOLUÇÕES AMBIENTAIS. 

Em 2008, a Sabesp atuou em várias frentes para aprimorar a gestão ambiental, na busca da 

universalização dos serviços de saneamento. Nesse esforço, buscou-se conjugar, em linha com 

o conceito de sustentabilidade, os resultados econômico-financeiros com a preservação 

ambiental e o desenvolvimento social, de forma integrada e com ganhos de sinergia. 

1.2.1. PRINCIPAIS AÇÕES 

1.2.1.1. POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE 

Após audiências públicas, foi aprovada em janeiro de 2008 uma nova Política de Meio 

Ambiente. O documento estabelece diretrizes para a gestão da empresa para redirecionar e 

orientar suas ações e, assim, contribuir para o desenvolvimento sustentável e a excelência 

ambiental. 

Essas diretrizes foram baseadas na abordagem sistêmica do meio ambiente, permitindo o 

planejamento integrado e a sustentabilidade dos processos nas dimensões econômica, ambiental 

http://paulinia.net/julioboaro
http://paulinia.net/julioboaro
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e social e o uso sustentável dos recursos naturais. Em 2008, foram disponibilizadas 552 cópias 

controladas da Política nos principais ambientes de trabalho.  

1.2.1.2. REDE DE GESTÃO AMBIENTAL 

Em 2008, a Sabesp prosseguiu na tarefa de fortalecer a Superintendência de Gestão 

Ambiental criada em 2007. Implantou 20 "Núcleos de Gestão Ambiental" (NGAs), atendendo 

a todas as Unidades de Negócio e algumas superintendências de apoio para estabelecer uma 

atuação integrada e administrar as demandas ambientais específicas de cada região. 

1.2.1.3. CERTIFICAÇÃO ISO 140015 

Sistema de gestão ambiental ABNT NBR ISO 14001, a conformidade do sistema garante a 

redução da carga de poluição gerada por essas organizações, porque envolve a revisão de um 

processo produtivo visando a melhoria continua do desempenho ambiental, controlando 

insumos e matérias-primas que representem desperdícios de recursos naturais. 

Certificar um Sistema de Gestão Ambiental significa comprovar junto ao mercado e a 

sociedade que a organização adota um conjunto de práticas destinadas a minimizar impactos 

que imponham riscos à preservação da biodiversidade. 

Com isso, além de contribuir com o equilíbrio ambiental e a qualidade de vida da 

população, as organizações obtêm um considerável diferencial competitivo fortalecendo sua 

ação no mercado.  

 Para a Sabesp a obtenção da certificação ISO 14001 é uma das metas estratégicas da 

Companhia. Até 2010 foram certificadas 26 Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) a meta 

é de certificar 65 Estações de Tratamento de Águas (ETAs) ou (ETEs). 

  

                                                           
5 http://www.abnt.org.br/m3.asp?cod_pagina=1006 – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

http://www.abnt.org.br/m3.asp?cod_pagina=1006
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CAPITULO II: SUSTENTABILIDADE 

2.0. CONCEITO 

A definição de sustentabilidade no dicionário é Qualidade de Sustentável6. Até o final dos 

anos de 1970, o adjetivo “sustentável” não passava de um jargão técnico usado por algumas 

comunidades cientificas para evocar a possibilidade de um ecossistema, ainda quando sujeito a 

recorrente agressão humana, não perder sua resiliência, isto é, a capacidade de absorver tensões 

ambientais sem perceptivelmente mudar seu estado ecológico para um estado diferente. 

Conceito oriundo da física: propriedade de alguns materiais que acumulam energia quando 

exigidos ou submetidos a estresse, sem que ocorra ruptura. O exemplo mais obvio é o da pesca 

que não compromete a reprodução dos cardumes 

Nos anos 1980, quando começou a ser usada para qualificar o desenvolvimento, e mesmo 

após a legitimação na Conferencia das Nações Unidas, para o Meio Ambiente, e o 

desenvolvimento, em junho de 1992, no Rio de Janeiro, a noção de sustentabilidade foi 

colocada sob suspeita, tanto por adeptos por do culto ultraliberal aos mercados, quanto por seus 

oponentes, temerosos da concorrência que os temas ambientais poderiam vir a oferecer às suas 

prioridades sociais. Em suma: muita rejeição, tanto pela direita quanto pela esquerda. 

Hoje, devido a uma evolução que ainda demandará tempo para ser bem entendida, a ideia 

de sustentabilidade passou a servir a gregos e troianos, quando querem exprimir vagas ambições 

de continuidade, durabilidade ou paternidade. Todas remetendo ao futuro. 

Com isso, aumentou a queixa dos que acham que essa noção já deveria ter definição precisa. 

Todavia, é preciso perguntar a quem assim pensa se existe definição precisa de “justiça”, por 

exemplo. É uma noção incomparavelmente mais antiga e nem por isso menos controversa. 

Mesmo que não seja difícil concordar sobre o que é injusto, ocorre o inverso ai se tentar definir 

o que é justiça. 

A dificuldade de definição não leva em conta que se trata de um novo valor, que somente 

começou a se firmar meio século depois da adoção pela ONU da Declaração Universal dos 

                                                           
6 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. – Dicionário da língua portuguesa – coordenação FERREIRA, Maria 
Baird; ANJOS, Margarida dos. – 5ª edição – Curitiba – Editora Positivo, 2010. 
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Direitos Humanos de 1948.no fundo a expressão “desenvolvimento sustentável” é um valor 

similar ao seu mais nobre antepassado, a “justiça social”. 

Como dizia o pessimista Shopenhauer, toda verdade passa por três estados: primeiro é 

ridicularizada, depois violentamente combatida e finalmente aceita como evidente, com a 

sustentabilidade um ciclo semelhante se completou em 3 décadas7.   

  

2.1. CONSUMO E DESPERDÍCIO;8 

No Brasil e na maioria dos países, a agricultura é quem mais consome água - quase 63% do 

que é captado vai para a irrigação. O uso doméstico é responsável por 18% do consumo, a 

indústria fica com 14%. Os 5% restantes são usados para matar a sede dos animais de criação. 

Todos esses consumidores tendem a usar a água de modo abusivo. E não é a qualidade de vida 

que exige isso. Com um bom planejamento, é possível gerar empregos e movimentar a 

economia mesmo com pequenas quantidades do recurso. Afinal, para que sejam criados 100 

mil empregos em alta tecnologia no Vale do Silício, nos Estados Unidos, são necessários 946 

milhões de litros de água por ano. Este mesmo volume criaria apenas 10 empregos na 

agricultura californiana. 

De acordo com as Nações Unidas, crianças nascidas no mundo desenvolvido consomem de 

30 a 50 vezes mais água que as dos países pobres. Mas as camadas mais ricas da população 

brasileira têm índices de desperdício semelhantes, associados a hábitos como longos banhos ou 

lavagem de quintais, calçadas e carros com mangueiras. 

O banheiro é onde há mais desperdício. A simples descarga de um vaso sanitário pode gastar 

até 30 litros de água, dependendo da tecnologia adotada. Uma das mais econômicas consiste 

numa caixa d'água com capacidade para apenas seis litros, acoplada ao vaso sanitário. Sua 

vantagem é tanta que a prefeitura da Cidade do México lançou um programa de conservação 

hídrica que substituiu 350 mil vasos por modelos mais econômicos. As substituições reduziram 

de tal forma o consumo que seria possível abastecer 250 mil pessoas a mais. No entanto, muitas 

                                                           
7 VEIGA, J.E. Evolução darwinista e ciências sociais. Estudos Avançados, São Paulo, v.22, n.63, p.245-250 
maio/ago., 2008 – citado no dicionário de políticas públicas – FUNDAP. 
8 Revista Eletrônica Ambiente Brasil - Como cuidar da nossa água. Coleção Entenda e Aprenda. BEI. São Paulo-
SP, 2003. http://ambientes.ambientebrasil.com.br/agua/artigos_agua_doce/desperdicio_de_agua.html 

http://ambientes.ambientebrasil.com.br/agua/artigos_agua_doce/desperdicio_de_agua.html
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casas no Brasil têm descargas embutidas na parede, que costuma ter um altíssimo nível de 

consumo. O ideal é substituí-las por outros modelos. 

O banho é outro problema. Quem opta por uma ducha gasta até 3 vezes mais do que quem 

usa um chuveiro convencional. São gastos, em média, 30 litros a cada cinco minutos de banho. 

O consumidor, doméstico, industrial ou agrícola, não é o único esbanjador. De acordo com a 

Agência Nacional de Águas, cerca de 40% da água captada e tratada para distribuição se perde 

no caminho até as torneiras, devido à falta de manutenção das redes, à falta de gestão adequada 

do recurso e ao roubo. 

Esse desperdício não é uma exclusividade nacional. Perdas acima de 30% são registradas 

em inúmeros países. Há estimativas de que as perdas registradas na Cidade do México poderiam 

abastecer a cidade de Roma tranquilamente. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas9, cada pessoa necessita de 3,3 

m³/pessoa/mês (cerca de 110 litros de água por dia para atender as necessidades de consumo e 

higiene). No entanto, no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar a mais de 200 litros/dia. 

Gastar mais de 120 litros de água por dia é jogar dinheiro fora e desperdiçar nossos recursos 

naturais. Veja algumas dicas de como economizar água  e dinheiro - sem prejudicar a saúde e 

a limpeza da casa e a higiene das pessoas. 

 

2.1.1. DICAS PARA ECONOMIZAR ÁGUA 

 No banheiro 

O banho deve ser rápido. Cinco minutos são suficientes para higienizar o corpo. A economia 

é ainda maior se ao se ensaboar fecha-se o registro. A água que cai do chuveiro também pode 

ser reaproveitada para lavar a roupa ou qualquer outra atividade da casa. Para isso, deve-se 

colocar um balde ou bacia embaixo para armazenar aquela água. 

Banho de ducha por 15 minutos, com o registro meio aberto, consome 135 litros de água. 

Se fecharmos o registro, ao se ensaboar, e reduzimos o tempo para 5 minutos, o consumo cai 

para 45 litros. 

                                                           
9 SABESP – Uso Racional da água – Pagina da Web 

http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=2&temp2=3&proj=sabesp&pub=T&nome=Uso_Racional_Agua_Generico&db&docid=DAE20C6250A162698325711B00508A40
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No caso de banho com chuveiro elétrico, também em 15 minutos com o registro meio 

aberto, são gastos 45 litros na residência. Com os mesmos cuidados que com a ducha, o 

consumo cai para 15 litros. 

Se uma pessoa escova os dentes em cinco minutos com a torneira não muito aberta, gasta 

12 litros de água. No entanto, se molhar a escova e fechar a torneira enquanto escova os dentes 

e, ainda, enxaguar a boca com um copo de água, consegue economizar mais de 11,5 litros de 

água. 

Ao lavar o rosto em um minuto, com a torneira meio aberta, uma pessoa gasta 2,5 litros de 

água. A dica é não demorar. O mesmo vale para o barbear. Em 5 minutos gastam-se 12 litros 

de água. Com economia o consumo cai para 2 a 3 litros. 

Não use a privada como lixeira ou cinzeiro e nunca acione a descarga à toa, pois ela gasta 

muita água. Uma bacia sanitária com a válvula e tempo de acionamento de 6 segundos gasta de 

10 a 14 litros. Bacias sanitárias de 6 litros por acionamento (fabricadas a partir de 2001) 

necessitam um tempo de acionamento 50% menor para efetuar a limpeza, neste caso pode-se 

chegar a volumes de 6 litros por descarga.  Quando a válvula está defeituosa, pode chegar a 

gastar até 30 litros. Mantenha a válvula da descarga sempre regulada e conserte os vazamentos 

assim que eles forem notados.  

Lugar de lixo é no lixo. Jogando no vaso sanitário você pode entupir o encanamento. E o 

pior é que o lixo pode voltar pra sua casa. 

 

 Na cozinha 

Ao lavar a louça, primeiro limpe os restos de comida dos pratos e panelas com esponja e 

sabão e, só aí, abra a torneira para molhá-los. Ensaboe tudo que tem que ser lavado e, então, 

abra a torneira novamente para novo enxágue. Só ligue a máquina de lavar louça quando ela 

estiver cheia. 

Numa casa, lavando louça com a torneira meio aberta em 15 minutos, são utilizados 117 

litros de água. Com economia o consumo pode chegar a 20 litros.  

Uma lavadora de louças com capacidade para 44 utensílios e 40 talheres gasta 40 litros. O ideal 

é utilizá-la somente quando estiver cheia. 
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Na higienização de frutas e verduras utilize cloro ou água sanitária de uso geral (uma colher 

de sopa para um litro de água, por 15 minutos). Depois, coloque duas colheres de sopa de 

vinagre em um litro de água e deixe por mais 10 minutos, economizando o máximo de água 

possível. 

Você sabia que ao se utilizar um copo de água, são necessários pelo menos outros 2 copos 

de água potável  para lavá-lo. Por isso, combata o desperdício em qualquer circunstância. 

 

 Na área de serviços 

Junte bastante roupa suja antes de ligar a máquina ou usar o tanque. Não lave uma peça por 

vez. Caso use lavadora de roupa, procure utilizá-la cheia e ligá-la no máximo três vezes por 

semana. 

Se na sua casa as roupas são lavadas no tanque, deixe as roupas de molho e use a mesma 

água para esfregar e ensaboar. Use água nova apenas no enxágue. E aproveite esta última água 

para lavar o quintal ou a área de serviço. Ao lavar a roupa, aproveite a água do tanque ou 

máquina de lavar e lave o quintal ou a calçada, pois a água já tem sabão. 

Lavar roupa no tanque, com a torneira aberta por 15 minutos, o gasto de água pode chegar 

a 279 litros. O melhor é deixar acumular roupa, colocar a água no tanque para ensaboar e manter 

a torneira fechada. A lavadora de roupas com capacidade de 5 quilos gasta 135 litros. O ideal é 

usá-la somente com a capacidade total. 

 

 Na calçada e no carro 

Adote o hábito de usar a vassoura, e não a mangueira, para limpar a calçada e o pátio da sua 

casa. Lavar calçada com a mangueira é um hábito comum e que traz grandes prejuízos. Em 15 

minutos são perdidos 279 litros de água.  

Se houver uma sujeira localizada, use a técnica do pano umedecido com água de enxágue 

da roupa ou da louça. 
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Use um balde e um pano para lavar o carro ao invés de uma mangueira. Se possível, não o 

lave durante a estiagem (época do ano em que chove menos). 

Muita gente gasta até 30 minutos ao lavar o carro. Com uma mangueira não muito aberta, 

gastam-se 216 litros de água. Com meia volta de abertura, o desperdício alcança 560 litros. Para 

reduzir, basta lavar o carro somente uma vez por mês com balde. Nesse caso, o consumo é de 

apenas 40 litros. 

 

2.2. CRESCIMENTO POPULACIONAL; 

A População da região metropolitana de São Paulo é de 27.900.000 (vinte e sete milhões e 

novecentos mil habitantes), conforme senso 2010.  

Gráfico 1 - Evolução da taxa de crescimento do Brasil10  

 

 

1950 – 1960 1960 – 

1970 

1970 – 

1980 

1980 – 

1990 

1990 – 

2000 

2000 – 

2010 

2,99 2,89 2,48 1,93 1,64 1,17 

 

                                                           
10 Senso 2010 – IBGE - http://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/  
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O Crescimento populacional está próximo da estagnação, mas se na atual década a taxa de 

crescimento apresentar taxa similar à década passada, a população crescerá aproximadamente 

4.740.000 (quatro milhões, setecentos e quarenta mil habitantes), na região metropolitana de 

São Paulo, isso sem contar a migração de habitantes de outros estados da federação e de outros 

países. Somente na Cidade de São Paulo será 23 milhões de habitantes até o ano de 2020.  

 

2.3. ÁGUA DE REUSO; 

A água de reuso é produzida dentro das Estações de Tratamento de Esgoto e pode ser 

utilizada para inúmeras finalidades, como geração de energia, refrigeração de equipamentos, 

aproveitamento nos processos industriais e limpeza de ruas e praças. 

As empresas que utilizam a água de reuso colaboram com a economia de água potável 

destinada ao abastecimento  público.  

Vale ressaltar que todo processo de produção da água de reuso da Sabesp é assegurado pelo 

sistema de gestão ISO 9001:2008, obedecendo a rigorosos parâmetros de qualidade.  

 

2.3.1. A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA DE REUSO 

 O uso responsável da água é fundamental não somente nas regiões metropolitanas, mas em 

todo o mundo. Cada litro de água de reuso utilizado representa um litro de água conservada em 

nossos mananciais. 

O assunto é tão importante que faz parte da Estratégia Global para Administração da 

Qualidade das Águas, proposta pela ONU, para preservação do meio ambiente. É uma maneira 

inteligente e capaz de assegurar que as gerações futuras tenham acesso a esse recurso tão 

precioso e essencial à vida: a água potável. 

 

2.3.2. TRANSPORTE DA ÁGUA DE REUSO 

Como a Sabesp não possui veículos específicos para esse fim, o transporte do produto fica 

a cargo da empresa interessada pelo uso, como as prefeituras para a limpeza urbana por 

exemplo. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

3.0. AS AÇÕES DO ESTADO; 

3.0.1. Volume Morto 

Utilização do volume morto do sistema Cantareira água do "volume morto"11, em Maio de 

2014, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) elevou de 8,2% 

para 26,7% o nível do Sistema Cantareira, que abastece 8 milhões de pessoas na Região 

Metropolitana de São Paulo. 

Segundo a companhia, o "volume morto" acrescenta 18,5 ponto porcentual ao volume útil 

- o equivalente a 400 milhões de metros cúbicos de água armazenados abaixo das comportas 

do Cantareira. A captação foi inaugurada governador Geraldo Alckmin (PSDB), em Joanópolis, 

no interior paulista, na tentativa de evitar o desabastecimento de todo o sistema. 

Os moradores da Grande São Paulo que ainda são abastecidos pelo Sistema Cantareira já 

começam a receber água do "volume morto" do manancial, conforme antecipou o Estado na 

quinta. Os técnicos do governo paulista, no entanto, não sabem quanto tempo os 182 bilhões de 

litros adicionais devem durar, a estimativa feita pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, 

o próximo período chuvoso só deve registrar pluviometria dentro da média em dezembro. "(A 

duração do volume morto) Vai depender das obras que estamos fazendo, da continuação da boa 

vontade das pessoas e da situação meteorológica. Pode durar a vida inteira. Basta que volte a 

chover normalmente", disse o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, Mauro Arce. 

Maio, por exemplo, não deve ser bom para o Cantareira. Segundo o Instituto Nacional de 

Meteorologia (Inmet). 

Arce não quis estimar por quanto tempo será usado o "volume morto". As projeções da 

Sabesp apontavam novembro como prazo final da reserva. Há duas semanas, no entanto, o 

secretário disse que ela duraria até março de 2015. 

Quanto à qualidade do "volume morto", questionada por ambientalistas e promotores por 

causa de uma possível contaminação por metais pesados, o governador Geraldo Alckmin 

                                                           
11 O Volume Morto é a água existente na represa em nível inferior às comportas da barragem 
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garantiu por várias vezes que a água é atestada tanto pela Sabesp quanto pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). "Ela é igual às demais águas."12 

 

3.0.2. Transposição do Rio Paraíba do Sul 

O projeto de captar água da bacia do rio Paraíba do Sul, na região do Vale do Paraíba, e 

abastecer o Sistema Cantareira deve custar cerca de R$ 500 milhões e só será concluído em 15 

meses. 

O Rio Paraíba do Sul é federal - banha os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro-, o governo paulista precisa de autorização da ANA (Agência Nacional de Águas) para 

executar a obra. O projeto de transposição enfrenta resistência de técnicos e prefeitos da região 

do Vale do Paraíba e de municípios do Rio de Janeiro. 

O projeto é um dos arranjos previstos pelo governo estadual no Plano Diretor de 

Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macro metrópole Paulista, que começou a ser 

produzido em 2008 com objetivo de analisar alternativas de novos mananciais para o 

suprimento de água até o ano de 2035.13 

 

3.0.3. Campanha de economia, desconto e penalização. 

O Governo do Estado, por meio da Sabesp anunciou desconto de 30% na conta de quem 

economizar água. O objetivo é incentivar a queda no consumo por causa da falta de chuva, que 

reduziu o nível das represas do sistema Cantareira. O desconto vale apenas para os 

consumidores abastecidos por esse sistema e durará até novembro do ano de 2014. 

"Como nós tivemos um índice pluviométrico baixíssimo em janeiro, a Sabesp está 

adotando, a partir de hoje, um incentivo econômico para que a população poupe água. O 

consumidor que reduzir 20% de seu consumo, tendo como referência a média dos últimos 12 

meses, terá uma redução na sua tarifa de 30%. Isso tem um impacto significativo na sua conta 

                                                           
12 Tema Volume Morto obtido no Jornal Estadão – Edição de 16 de Maio de 2014 
13 Tema Transposição do Rio Paraíba do Sul obtido no Portal de Noticias da UOL 

http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,com-uso-do-volume-morto-nivel-do-cantareira-chega-a-26-7,1167641,0.htm
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2014/03/19/transposicao-do-paraiba-do-sul-deve-custar-r-90-milhoes.htm
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de água. Como ele reduz o volume, e a estrutura tarifária é por faixa de consumo, então ele tem 

uma redução real ainda maior", afirmou Dilma Pena, presidente da empresa.14 

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), anunciou em Abril de 2014, no 

município de Franca, no interior do Estado, que os consumidores que aumentarem o consumo 

de água serão sobretaxados. A penalização deve ser cobrada a partir do mês de maio para os 

moradores abastecidos pelo Sistema Cantareira 

O secretário de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo, Mauro Arce, afirmou que o 

governo paulista estudava cobrar uma taxa extra dos consumidores que não economizassem 

água. Segundo ele, 75% dos consumidores haviam reduzido o consumo de fevereiro a março 

de 2014. Para os demais, o governo planejava uma multa que deve ser proporcional ao desconto 

de 30% para quem reduziu o consumo médio em 20%.15 

A medida vale para todos os clientes da Sabesp, mas o alvo principal são os prédios 

residenciais. Com a campanha de bônus para quem economizasse água, a maioria dos 

consumidores reduziu o consumo, mas 24% gastaram mais que o previsto. Segundo a Sabesp, 

este grupo é formado principalmente por condomínios. 

 

3.1 DESAFIOS PARA OS PRÓXIMOS ANOS; 

O grande desafio do século XXI é conciliar o desenvolvimento econômico à preservação 

ambiental. Fala-se muito sobre economia verde, desenvolvimento sustentável e combate ao 

aquecimento global. Foi com esses objetivos que uma das cidades da maior região 

metropolitana do país e também uma das mais poluídas, deu o primeiro passo para preservar o 

meio ambiente urbano. O Projeto de Recuperação de Minas e Nascentes, desenvolvido pela 

prefeitura de Osasco, em São Paulo, busca reverter perdas de recursos hídricos através da 

identificação, recuperação e preservação das águas urbanas. Para isso, a Secretaria de Meio 

Ambiente do município, executora do projeto, envolve a comunidade com programas de 

educação ambiental. 

                                                           
14 Sabesp anuncia desconto para quem economizar água em SP – Portal G1 - http://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/2014/02/sabesp-anuncia-desconto-para-quem-economizar-agua-em-sp.html  
15 Alckmin confirma multa para quem elevar consumo de água – Portal Terra - 
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/sp-alckmin-confirma-multa-para-quem-elevar-consumo-de-
agua,de4aaccfb7685410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html  

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/02/sabesp-anuncia-desconto-para-quem-economizar-agua-em-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/02/sabesp-anuncia-desconto-para-quem-economizar-agua-em-sp.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/sp-alckmin-confirma-multa-para-quem-elevar-consumo-de-agua,de4aaccfb7685410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/sp-alckmin-confirma-multa-para-quem-elevar-consumo-de-agua,de4aaccfb7685410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
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A excelência da iniciativa a tornou uma das vencedoras da 3ª. Edição do Prêmio Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio Brasil (ODM Brasil), em 2009. O Prêmio foi proposto pelo 

Governo Federal em 2004 e a coordenação técnica está a cargo do Ipea e da Escola Nacional 

de Administração Pública (Enad). A ação conta com o apoio do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD). 

Osasco tem hoje 630 mil habitantes e, embora esteja fora das áreas de mananciais da Grande 

São Paulo, possui dezenas de minas e nascentes, todas ligadas ao rio Tietê. Desde 1940, o 

desenvolvimento urbano altera a paisagem natural da cidade. Foi o que aconteceu com a 

retificação do canal do Tietê e com a construção de uma barragem móvel na divisa entre a 

cidade e o município de São Paulo. O objetivo era favorecer a geração de energia destinada à 

cidade de Cubatão. Como resultado, muitas nascentes foram aterradas por despejo irregular de 

entulho, pavimentação de vias ou por construções privadas, além da rede de esgoto que chega 

a esses locais. 

Em 2006, a Secretaria de Meio Ambiente, com a participação de alunos de 39 escolas 

estaduais, guiados por professores de biologia e geografia, identificou 52 nascedouros de água. 

O objetivo era envolver a comunidade, que mora próxima aos locais de preservação, ao 

projeto16. 

 

3.1.1 Propostas para a Rio + 20 

Propostas destacam a importância crítica de recursos hídricos para o desenvolvimento 

sustentável e sugere que os objetivos sejam definidos para a gestão de águas residuais, incluindo 

redução da poluição de fontes domésticas, industriais e agrícolas. Outra proposta é a promoção 

de eficiência d’água, tratamento de resíduos d’água e o uso de resíduos d’água como fonte, 

particularmente em áreas de expansão urbana. Metas de água, como o acesso universal à água 

limpa e potável, podem ser consideradas para a inclusão nos propostos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável.17 

                                                           
16 Projeto de OSASCO - A Revista de informações e debates do IPEA - 
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2569:catid=28&Itemid=23 
 
17 Produzido pelo Departamento de Informação Pública das Nações Unidas, junho de 2012.- 
http://www.onu.org.br/rio20/temas-agua/  

http://www.onu.org.br/rio20/temas-agua/
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Sustentabilidade e ciência: Uma nova plataforma de dez anos para coordenar a pesquisa 

científica para sustentabilidade global, chamada de “Terra do Futuro”, foi apresentada na 

Rio+20 para oferecer alertas prévios sobre riscos ambientais e encontrar as melhores soluções 

científicas para os problemas transdisciplinares de satisfazer as necessidades humanas de 

comida, água, energia e saúde. ‘Terra do Futuro’ também busca promover e incentivar jovens 

cientistas. A aliança Terra do Futuro é patrocinada pelo Conselho Internacional para a Ciência 

(ICSU, na sigla em inglês), uma organização não governamental baseada em Paris com 

associados de 121 organismos científicos nacionais e 30 sindicatos científicos internacionais. 

Também no Rio, o Governo brasileiro anunciou a criação do Rio+Centre, o Centro Mundial 

para o Desenvolvimento Sustentável. O Rio+Centre facilitará a pesquisa, a troca de 

conhecimento e o debate internacional sobre desenvolvimento sustentável. Seus parceiros 

incluem o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio e diversas agências da 

ONU, assim como instituições acadêmicas, empresas e grupos da sociedade civil.18 

 

  

                                                           
18 Além da Rio + 20: Avançando rumo a um futuro sustentável http://www.onu.org.br/rio20/alem-da-rio20-
avancando-rumo-a-um-futuro-sustentavel/  

http://www.onu.org.br/rio20/alem-da-rio20-avancando-rumo-a-um-futuro-sustentavel/
http://www.onu.org.br/rio20/alem-da-rio20-avancando-rumo-a-um-futuro-sustentavel/
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CONCLUSÃO 

A Água é o recurso fundamental para a vida e é constantemente degradada pela ação do 

homem e das sociedades onde vivem. Recentemente testemunhamos que a sociedade só se 

preocupou com este recurso após sofrermos com um período de escassez de no período 

chuvoso. 

Nós brasileiros conhecemos as dificuldades sofridas pelos Estados do Nordeste que sofrem 

há muitos anos com a falta de água, mesmo assim, não aprendemos a cuidar deste valioso 

recurso, diferente de outros produtos, a água não tem preço, o preço que pagamos é apenas para 

custear o tratamento e o transporte da água, pelo fato de ser de baixo custo muitas vezes 

desvalorizamos algo que tem um altíssimo valor para a vida. 

O tratamento de água é certificado pelo melhor padrão de qualidade, mas conhecemos o 

quanto19 é desperdiçado no caminho entre a central de tratamento e nossas torneiras, o 

tratamento do esgoto também é de qualidade e disponibiliza grande quantidade de água não 

potável para utilização de limpeza urbana, irrigação e realimentação dos rios, economizando 

assim grande quantidade de água potável. 

Após dez anos do alerta recebido pela Sabesp que solicitava a elaboração de estudos e 

projetos que viabilizem a redução de sua dependência no sistema Cantareira, através de um 

termo de outorga, a Sabesp e o Governo, através do DAEE não fizeram nada para evitar o 

problema. 

Entretanto o assunto do momento é a falha ou falta de planejamento do Estado e da Sabesp 

para garantir o abastecimento de São Paulo, o sistema Cantareira, que abastece municípios da 

região metropolitana e a zona norte da capital, é robusto e foi superestimado, deixando a 

variável climática como a grande responsável pela falta de abastecimento e do racionamento. 

A Apresentação de descontos pela economia de água e a penalização aos que desperdiçam, 

deveriam ser feitas em campanha frequente de consumo consciente dos recursos naturais e seria 

um incentivo para conscientizar as pessoas a alcançarmos os números definidos como ideais 

pela ONU, não como ferramenta desesperada para ganhar tempo. Com ações tardias, o Governo 

                                                           
19 Quase 40% da água se perde antes de chegar às casas – Revista Eletrônica Carta Capital - por Deutsche Welle 
— publicado 13/03/2014 - http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/quase-40-da-agua-limpa-se-
perde-antes-de-chegar-ao-consumidor-no-brasil-1774.html  

http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/quase-40-da-agua-limpa-se-perde-antes-de-chegar-ao-consumidor-no-brasil-1774.html
http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/quase-40-da-agua-limpa-se-perde-antes-de-chegar-ao-consumidor-no-brasil-1774.html
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precisa quebrar o protocolo e contratar em caráter emergencial empresas para a captação do 

volume morto do sistema Cantareira e das obras para transposição do rio Paraíba do Sul. 

O grande desafio é como garantir o abastecimento, de forma sustentável, para às próximas 

gerações o acesso à água e a todos seus benefícios. Não menos importante é exigir ações mais 

bem planejadas e proativas, deixando de responsabilizar variáveis que não controlamos pelos 

sintomas de irresponsabilidade da secretaria de recursos hídricos, da Sabesp e do Governador 

do Estado. 

Em minha opinião, o Estado deve promover ações limpeza dos rios e mananciais poluídos, 

como os Rios Pinheiros e Tiete, que cortam a capital, além de aplicar altíssimas penalidades 

para as empresas poluidoras do Rio, assim poderíamos utilizar aquela água, também deveria 

criar programas para reduzir o desperdício nas casas, como por exemplo, incentivar a 

substituição dos vasos sanitários das casas para aparelhos que utilizem menos água. 

 

 

 

 

 

  



 

32 
 

REFERÊNCIAS 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. – Dicionário da língua portuguesa – coordenação  

FERREIRA, Maria Baird; ANJOS, Margarida dos. – 5ª edição – Curitiba – Editora Positivo, 

2010. 

PARKIN, Sara. O divergente positivo: liderança em sustentabilidade em um mundo perverso. 

São Paulo, Editora Pairópolis, 1º Edição, 2014. 

SOLIA, Mariângela; FARIA, Odair Marcos; ARAÚJO, Ricardo. Mananciais da região 

metropolitana de São Paulo. São Paulo: Sabesp, 2007. 

VEIGA, José Eli da. A Desgovernança mundial de sustentabilidade. São Paulo, Editora 34, 1º 

edição, 2013 

VEIGA, J.E. Evolução darwinista e ciências sociais. Estudos Avançados, São Paulo, v.22, n.63, 

p.245-250 maio/ago., 2008 – citado no dicionário de políticas públicas – FUNDAP. 

Revista Eletrônica Ambiente Brasil - Como cuidar da nossa água. Coleção Entenda e Aprenda. 

BEI. São Paulo-SP, 2003. 

http://ambientes.ambientebrasil.com.br/agua/artigos_agua_doce/desperdicio_de_agua.html

  

Senso 2010 – IBGE - http://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/   

Jornal O Estadão – Edição de 16 de Maio de 2014  

http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,com-uso-do-volume-morto-nivel-do-cantareira-

chega-a-26-7,1167641,0.htm  

Website da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo – Sabesp - http://site.sabesp.com.br  

Outros Websites 

http://ambientes.ambientebrasil.com.br/agua/artigos_agua_doce/desperdicio_de_agua.html 

http://www.rededasaguas.org.br/questao-agua/ameacas-a-agua/ 

http://www.infoescola.com/ecologia/desperdicio-de-agua-no-brasil/ 

http://ambientes.ambientebrasil.com.br/agua/artigos_agua_doce/desperdicio_de_agua.html
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/agua/artigos_agua_doce/desperdicio_de_agua.html
http://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,com-uso-do-volume-morto-nivel-do-cantareira-chega-a-26-7,1167641,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,com-uso-do-volume-morto-nivel-do-cantareira-chega-a-26-7,1167641,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,com-uso-do-volume-morto-nivel-do-cantareira-chega-a-26-7,1167641,0.htm
http://site.sabesp.com.br/
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/agua/artigos_agua_doce/desperdicio_de_agua.html
http://www.rededasaguas.org.br/questao-agua/ameacas-a-agua/
http://www.infoescola.com/ecologia/desperdicio-de-agua-no-brasil/


 

33 
 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/veja-os-viloes-do-desperdicio-de-agua-e-saiba-como-

economizar-05022014 

http://veja.abril.com.br/noticia/economia/brasil-ainda-nao-consegue-se-livrar-da-cultura-do-

desperdicio 

http://www.onu.org.br/rio20/temas-agua/  

 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/veja-os-viloes-do-desperdicio-de-agua-e-saiba-como-economizar-05022014
http://noticias.r7.com/sao-paulo/veja-os-viloes-do-desperdicio-de-agua-e-saiba-como-economizar-05022014
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/brasil-ainda-nao-consegue-se-livrar-da-cultura-do-desperdicio
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/brasil-ainda-nao-consegue-se-livrar-da-cultura-do-desperdicio
http://www.onu.org.br/rio20/temas-agua/


 
 

 

PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

SÃO PAULO 

Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e 

Atuariais. 

 

 

 

SUSTENTABILIDADE NA FORMULA 1 

O FUTURO DA CATEGORIA 

 

 

 

 

 

 

Aluno: Fabio Rossi 

Prof. Arnoldo José de Hoyos Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

1º semestre 2014 



 

 
 

 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO................................................................................................................. 3 

 

CAPÍTULO I: SUSTENTABILIDADE NO AUTOMOBILISMO.............................. 4 

1.0 – O QUE É SUSTENTABILIDADE?........................................................................ 4 

1.0.1 QUÍMICA “VERDE”.......................................................   5 

1.0.2 GERENCIAMENTO DE RECURSOS NATURAIS................................ 5 

1.0.3 PROTEÇÃO AMBIENTAL........................................................................ 6 

1.1 – COMO TORNAR O AUTOMOBILISMO MAIS SUSTENTÁVEL?............... 6 

1.1.1 DOWNSIZING............................................................................................. 8

  

1.1.2 ENERGIAS RENOVÁVEIS........................................................................ 8 

1.1.3 ALTERAÇÃO NOS COMPOSTOS DE BORRACHA............................ 8 

1.1.4 NOVAS CATEGORIAS.............................................................................. 9 

1.2 – IMPORTÂNCIA...................................................................................................... 10 

  

CAPÍTULO II: SUSTENTABILIDADE NA FORMULA 1......................................... 12 

2.0 – APLICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NA FORMULA 1...................  12 

2.1 – AS NOVAS REGRAS E SEUS IMPACTOS SOBRE A SUSTENTABILIDADE 

DA CATEGORIA.............................................................................................................. 14 

2.1.1 – DIMINUIÇÃO DO MOTOR A COMBUSTÃO..................................... 14 

2.1.2 – AUMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA COMO FONTE DE 

POTÊNCIA............................................................................................................ 15 

2.1.3 – REDUÇÃO DO DESPERDÍCIO DE BORRACHA.............................. 16 

2.2 – INFLUÊNCIA SOBRE A SOCIEDADE................................................................ 17 

 

CAPÍTULO III: A FORMULA 1 DO FUTURO............................................................ 19 

3.0 – ESPAÇO PARA MELHORIAS.............................................................................. 19 

3.1 – COMO ISSO AFETA A SOCIEDADE?................................................................ 23 

 

CONCLUSÃO.................................................................................................................... 25 

 

REFERÊNCIAS................................................................................................................ 26



3 
 

INTRODUÇÃO 

Com a mudança de filosofia da humanidade, a qual frisa a importância do desenvolvimento de 

tecnologias sustentáveis, as indústrias e corporações precisam adaptar-se.  

No esporte, a Formula 1 é a principal categoria do automobilismo mundial, e é vista como 

laboratório para o desenvolvimento de novas tecnologias para o mercado automotivo. Para 

manter esse status a categoria realizou diversas mudanças radicais para o ano de 2014, de forma 

a tornar-se mais sustentável. O objetivo da pesquisa é mostrar qual o impacto dessa mudança, 

se ela traz um benefício considerável, e quais são as outras formas de melhorar a categoria.  
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CAPÍTULO I: SUSTENTABILIDADE NO AUTOMOBILISMO  

1.0 – O QUE É SUSTENTABILIDADE?  

Derivada do latim “sustinere”, que significa “manter”, “sustentar”. Em ecologia, 

sustentabilidade é a capacidade dos sistemas biológicos de perpetuarem-se e manterem-se 

diversos e produtivos. Recentemente, no entanto, a idéia de sustentabilidade foi expandida, ao 

passo que inclui o bem estar social e adaptação entre quatro áreas: ecológica, econômica, 

política e cultural.  

A área ecológica é o pilar central da nova definição de sustentabilidade. A maior preocupação 

com essa área, tem como objetivo permitir que o ser humano, bem como outros organismos, 

continuem a habitar o planeta Terra. Para isso, é preciso diminuir o impacto negativo que o 

homem vem causando no meio ambiente. Existem diversas maneiras de provocar a diminuição 

desse impacto negativo, algumas delas são: engenharia química amigável ao meio ambiente 

(química “verde”), gerenciamento de recursos naturais e proteção ao meio ambiente. 

 

 

- Os três pilares da sustentabilidade – 
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1.0.1 – Química “Verde” 

Segundo a IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada), Química Verde ou 

Química Sustentável, é o desenvolvimento de produtos e processos que reduzem ou eliminam 

o uso de substâncias prejudiciais aos humanos, animais, plantas e o meio ambiente. 

 A química verde discute o conceito de adaptação da engenharia química para prevenir a 

poluição e erradicar o desperdício de materiais em escalas laboratoriais e industriais. Essa 

filosofia encoraja o uso de técnicas de economia e eco compatíveis que não só aumentem a 

produção, mas que diminuam os custos gerados pelos desperdícios que ocorrem no final dos 

processos químicos. Portanto, o objetivo principal da química sustentável é a diminuição e 

prevenção da poluição. 

 

1.0.2 – Gerenciamento de recursos naturais 

Gerenciamento de recursos naturais é o gerenciamento do impacto da sociedade no meio 

ambiente. Não é, como a frase sugere, o gerenciamento do meio ambiente em si. Tem como 

objetivo assegurar que os ecossistemas serão protegidos e mantidos para as gerações futuras, 

bem como manter a integridade do ecossistema, considerando variáveis éticas, econômicas e 

científicas.  

O gerenciamento procura identificar fatores afetados por conflitos que surgem entre as 

necessidades de uso dos recursos e a preservação desses recursos, e está ligada a proteção 

ambiental e sua sustentabilidade. 
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- O encolhimento do mar Aral, um exemplo de um ruim gerenciamento de recurso natural –  

1.0.3 – Proteção Ambiental 

Proteção ambiental é a prática de proteger o meio ambiente em um nível individual, 

organizacional e governamental, para benefício tanto do homem quanto para o meio ambiente 

em si. O ambiente biofísico está sofrendo degradação, em alguns casos permanentes. Isso foi 

reconhecido pelas instituições governamentais, que propuseram limites nas atividades que 

causam essa degradação. É influenciado por três fatores interconectados: legislação ambiental, 

ética e educação. Para que a proteção ambiental seja bem sucedida, é importante que a sociedade 

desenvolva cada uma dessas três áreas, para que tomar as decisões corretas concernentes a 

preservação do meio ambiente. 

 

1.1 – COMO TORNAR O AUTOMOBILISMO MAIS SUSTENTÁVEL? 

Influenciadas pelas corridas e competições de carroça, as corridas de automóveis iniciaram-se 

praticamente ao mesmo tempo em que os primeiros carros movidos a gasolina foram criados. 

A partir daí, o homem desenvolveu um fascínio pelas competições automotivas e pela 

velocidade, tal fascínio que, com o passar das décadas, apenas cresceu.  

A primeira competição documentada data de 1894, realizada na França, que tinha como 

objetivo testar a confiabilidade dos carros da época. Para isso os competidores iriam percorrer 

uma distância de 50km, a qual o vencedor completou após quase 7 horas depois do início. No 



 

7 
 

Brasil, a primeira corrida automobilística ocorreu em julho de 1908 e foi documentada 

nacionalmente e internacionalmente pelos repórteres que estiveram presentes. 

 

- Paris-Rouen (1894) A primeira competição automotiva - 

Atualmente, o automobilismo é dividido em dezenas de categorias, e está entre os esportes mais 

assistidos no mundo por uma legião de milhões de fãs. Por ser um negócio, movimenta bilhões 

de dólares todos os anos, e os autódromos de corrida são os principais laboratórios de pesquisa 

para as grandes montadoras automotivas.  

Entretanto, essa modalidade esportiva também é uma das que mais agridem o meio ambiente. 

Por serem competições que exigem altos níveis de performance das máquinas, estão inseridas 

em um ambiente cujo uso de recursos é excessivo, fazendo com que o automobilismo associe-

se a anti-sustentabilidade, seja pelos altos níveis de emissão carbono, ou pelo acúmulo de 

borracha nas pistas provenientes dos pneus, ou pelo desperdício de materiais e a poluição 

causada na construção dos carros.   

Por esse motivo, com o intuito de tornar-se mais sustentável, e associar a imagem do esporte a 

essa filosofia, a FIA (Fédération Internationale de l`Automobile) vem providenciando inúmeras 

mudanças nas principais categorias do automobilismo para atingir esse objetivo.  

Algumas das mudanças que a FIA vem submetendo, a fim de tornar o esporte mais sustentável, 

são: 
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1.1.1  - Downsizing 

Para melhorar no quesito “emissão de carbono” durante as provas, os motores dos carros vem 

sendo diminuídos a cada ano. Hoje, com o aumento de eficiência que a tecnologia 

proporcionou, um carro de alta performance pode possuir em seu motor o mesmo número de 

cilindros com o mesmo volume que um carro urbano. 

 

- Comparação de tamanho de um motor de 1980 e um de 2014 –  

1.1.2  - Maior dependência de energias renováveis nos carros 

Para compensar a diminuição dos motores, as principais categorias do automobilismo hoje em 

dia usam um sistema de energia renovável em seus carros. Esse sistema aproveita toda a energia 

liberada durante as frenagem para recarregar baterias que, ao longo da corrida, despejarão 

potência para os carros. 

 

1.1.3  - Alteração nos compostos de borracha 

Durante uma corrida, os pneus degradam-se e produzem o que são chamados de “marbles”, 

que nada mais são do que pedaços de borracha que acumulam-se na pista e não podem ser 

reaproveitados. Para diminuir esse desperdício, os fabricantes de pneus estão fazendo o uso de 

novas tecnologias para evitar esse acumulo, além de utilizá-los de alguma outra forma.  
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- Pedaços de borracha acumulados na pista após uma corrida – 

 

 

1.1.4 - Criação de novas categorias 

Outra maneira que a FIA encontrou para alterar a imagem de anti-sustentabilidade que o 

automobilismo carrega foi com a criação de uma categoria totalmente nova e independente de 

energias não renováveis.  

Com início programado para setembro de 2014, a Formula E fará uso exclusivo de energia 

elétrica como fonte de potência para seus carros. A Formula E também tem como objetivo 

incentivar a compra de veículos elétricos, e espera atingir um aumento de 77 milhões de 

unidades nos próximos 25 anos. Como resultado, isso poupara 900 milhões de CO2 emitidos 

pelos veículos urbanos, poupará 13.9 bilhões de euros pelos custos que a emissão gera, bem 

como diminuirá o uso de barris de petróleo em 4 bilhões de unidades. 
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            - Carro pertencente a nova Formula E, que faz uso apenas de energia elétrica 

–  

 

 

1.2– IMPORTÂNCIA  

O automobilismo possui extrema importância para o mercado automobilístico. Para as grandes 

marcas, as pistas de corrida são os principais laboratórios de pesquisas e testes. São nas pistas 

e para as pistas que novas tecnologias são concebidas e antigas são aprimoradas, porém, esses 

avanços também são transferidos para o consumidor por meio dos carros de rua.  

Veículos com câmbio automático e semi-automático são normais hoje em dia, porém, tais 

tecnologias foram desenvolvidas e aprimoradas em carros de competição. Assim como os freios 

ABS e o controle de tração, que estão presentes na grande maioria dos carros europeus 

atualmente.  

Mas as tecnologias que passam das pistas para os automóveis convencionais não se limitam a 

apenas para maior conforto e segurança, elas permitiram um aumento considerável na eficiência 

dos motores, do rendimento dos combustíveis e no desenvolvimento dos pneus. Sem falar nos 

avanços como: novos compostos na produção dos veículos, aperfeiçoamento do sistema de 

amortecimento, desenvolvimento dos computadores de bordo e freios mais eficientes. 

Com a nova filosofia adotada pela FIA em relação ao automobilismo, a importância consiste 

não somente no desenvolvimento de novas tecnologias mais amigáveis ao meio ambiente, mas 
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na conscientização das pessoas. A preocupação com o mundo em que vivemos é cada vez maior, 

e a importância de inserir o conceito de sustentabilidade no automobilismo é, pelo fato do 

esporte ajudar no desenvolvimento dos carros de rua, mostrar para as pessoas que o futuro 

consiste em um mundo onde os carros não poluem o meio ambiente. 

Os primeiros passos para atingir esse objetivo foram tomados a alguns anos, com a chegada dos 

carros híbridos e elétricos no mercado. Os carros híbridos possuem como base a tecnologia de 

Recuperação de Energia, que foi aperfeiçoada nas pistas de corrida.  

Com a criação da Formula E, teremos um grande investimento no desenvolvimento das baterias 

para carros somente elétricos, tanto em eficiência quanto em segurança.  

 

 

- Carros da marca Tesla; movidos a energia elétrica –  
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CAPÍTULO II: SUSTENTABILIDADE NA FORMULA 1  

2.0 – APLICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NA FORMULA 1 

A Formula 1 originou-se na Europa a partir dos “Grand Prix” europeus. Sua fundação teve 

início em 1946 com a definição de suas regras pela Fédération Internationale de l’Automobile 

(FIA), tendo seu primeiro campeonato ocorrido durante o ano de 1950. 

 

- Alfa Romeo 159; temporada de 1951 -  

Desde o início foi um esporte caracterizado pelo desenvolvimento tecnológico que visava 

carros com mais potência, portanto, mais velozes. As mudanças nos carros ao longo dos anos 

foram sempre definidas por mudanças nas regras por parte FIA, que passou a ter algumas 

preocupações com a segurança dos pilotos, e que procurava forçar as equipes estarem sempre 

a frente na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico, para manter o esporte como o mais 

importante no automobilismo mundial.  

Entretanto, o assunto sustentabilidade nunca foi tema recorrente nos palcos da Formula 1 até 

recentemente. As preocupações em desenvolver carros mais eficientes começaram na década 

de 2000, período em que já houveram algumas melhorias na relação potência/consumo. Porém 

foi no início de 2009, afetadas pela crise de 2008, que as equipes começaram a fazer planos 

juntamente com a FIA para a elaboração de novas regras que possibilitassem um esporte com 
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menor custo, que fosse mais sustentável, e que mantivesse um nível de competição entre pilotos 

e equipes elevado. 

Com o termo “sustentabilidade na Formula 1”, quero dizer que as equipes estão fazendo uma 

transição para o uso em cada vez maior escala, de energia renovável em seus veículos de 

competição, deixando de usar o motor a combustão gradativamente, que ocasiona a poluição 

do meio ambiente por meio da liberação de gases. Além disso, o desenvolvimento de novas 

tecnologias para compostos de borracha para evitar o desperdício, como já foi mencionado 

acima.   

Essa nova preocupação do esporte culminou na criação das novas regras para a temporada 

de 2014, que utilizará motores mais eficientes, e terá uma redução considerável no uso de 

combustível ao longo das provas. 

Apesar dos novos rumos, a categoria ainda possui grande potencial de melhora em relação a 

sustentabilidade, tanto dentro das pistas como fora dela. Um exemplo disso são melhoras na 

logística do esporte, que serão comentadas no capítulo 3.  

 

- Mercedes W05; temporada de 2014: o início de uma nova era da F1 – 
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2.1 – AS NOVAS REGRAS E SEUS IMPACTOS NA SUSTENTABILIDADE DA 

CATEGORIA 

O ano de 2014 marca uma nova era no esporte. As mudanças servirão para deixar a principal 

categoria do automobilismo mundial mais amigável ao meio ambiente, mudando a imagem que 

acumulou ao longo dos anos de ser um esporte nada sustentável. 

As principais mudanças no regulamento se enquadram dentro dos pontos mostrados no capítulo 

1. 

 

2.1.1 – Diminuição do motor a combustão 

De 2006 a 2013 a Formula 1 ficou estagnada no que concerne ao desenvolvimento de 

motores. Durante esse período, a categoria utilizou os motores de 8 cilindros na configuração 

“V”, cada cilindro com um volume de 2.4 litros.  

Em 2009, com o objetivo de melhorar o consumo e providenciar maiores disputas entre 

pilotos, foi introduzido o sistema de recuperação de energia cinética (K.E.R.S.) juntamente com 

o motor V8. Isso garantia um ganho de 80hp ao motor, e poderia ser utilizado somente durante 

6.7s por volta.  

Em 2014, os motores foram reduzidos para acomodar somente 6 cilindros em “V”, cada um 

com 1.6 litros. Com a introdução do turbo, esses motores podem produzir uma potencia muito 

próxima ao dos motores V8, mesmo com as rotações por minuto terem sido diminuídas de 

18.000 para 15.000.  

Também foi definido um número máximo de combustível que poderá ser utilizado pelas 

equipes, que passou de 160kg para 100kg por corrida. Além disso, a injeção de gasolina no 

motor não pode passar de um volume de 100kg/h.  

A FIA também diminuiu a quantidade de motores que uma equipe pode utilizar ao longo do 

ano. A quantidade de motores que uma equipe dispunha ao longo da temporada era de 8, e foi 

diminuída para 5. Todas essas mudanças forçam as equipes desenvolverem novas tecnologias 

para que os motores a combustão sejam mais eficientes e consumam menos combustível, 

diminuindo a emissão de carbono ao meio ambiente. 
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2.1.2 – Aumento da energia elétrica como fonte de potencia 

Como já foi dito, o período de 2009 a 2013 marcou a entrada do sistema de recuperação de 

energia cinética na Formula 1. Esse sistema utiliza o calor pastilhas de freio gerado pelas 

frenagens para recarregar uma bateria, que servirá como fonte de potencia ao longo da corrida, 

adicionando 80hp ao motor. Nos motores “V8” a potencia chegava a 750hp, adicionando a 

potencia gerada pelo motor elétrico, beirava os 830hp. Isso significa que a força do motor 

elétrico representava apenas 9,6% do total. Mas tal força só poderia ser utilizada durante 6.7 

segundos por volta, portanto, em uma pista com uma média de 90 segundos por volta, o motor 

elétrico era utilizado em apenas 7,4% de uma volta. 

Em 2014 o sistema de recuperação de energia cinética foi aprimorado, além de utilizar o 

calor das pastilhas de freio para recarregar a bateria, o sistema faz uso dos gases que são 

liberados do motor a combustão para gerar movimento na turbina do turbo compressor, o que 

faz com que energia elétrica seja gerada. Esse aprimoramento permitiu que o dobro de potencia 

proveniente de energia elétrica seja despejada no motor (160hp). Produzindo 600hp, o novo 

motor “V6” pode chegar a 760hp com a ação do novo sistema elétrico, que passa a ter um maior 

nível de representação na potência do motor, subindo para 21%. Além disso, o tempo de 

utilização subiu de 6,7 segundos para 33,3 segundos. Considerando a mesma média de tempo 

de volta anterior, o motor elétrico é utilizado durante quase 40% de uma volta.  

 

- Comparativo do sistema de recuperação de energia elétrica dos anos de 2013 e 2014 – 

 

 

 2013 2014 Aumento 

Potencia elétrica 

gerada 

80hp 160hp 2 vezes 

Tempo de utilização 6.7 segundos 33.3 segundos 5 vezes 

Potência elétrica 

sobre potencia total  

9,6% 21% 11% 
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- Esquema de funcionamento dos novos motores; a bateria é recarregada ao longo de toda a 

volta e também gera potência ao motor -  

 

2.1.3 – Redução do desperdício de borracha 

Durante uma prova de Formula 1, os pneus utilizados pelos carros vão se decompondo e 

pequenos pedaços de borracha acumulam-se ao longo do traçado. Durante uma prova, que tem 

uma duração média de uma hora e meia, a quantidade de borracha depositada na pista chega na 

casa dos milhares de quilogramas. Além de ser uma questão de desperdício, é uma de segurança, 

visto que os carros perdem aderência ao passar por cima dessa borracha, fazendo com que o 

piloto possa perder o controle do carro. 

Para o ano de 2014, a fabricante de pneus responsável por suprir a categoria tomou providências 

nessa área. Os pneus estão mais aderentes e, devido aos novos compostos utilizados, depositam 

uma menor quantidade de borracha na pista ao longo da prova.  
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- Desperdício de borracha, foto de 2013; As regras de 2014 impõem que a quantidade 

de borracha depositada nas pistas deve ser diminuída drasticamente –  

 

2.2 – INFLUÊNCIA SOBRE A SOCIEDADE 

A Formula 1 é uma categoria que atinge milhões de pessoas ao redor do mundo, está entre os 

esportes mais assistidos anualmente e é a principal categoria do automobilismo mundial.  

Com essas mudanças nas regras apontando para um futuro mais sustentável da categoria, a FIA 

ressalta a importância desse tipo de pensamento não só dentro do esporte, mas em todos os 

aspectos da vida cotidiana. Os fãs do esporte são influenciados por essa nova mentalidade, e 

percebem o quão importante ela é para a manutenção da vida no planeta Terra. Também 

influencia as outras categorias do automobilismo, como suas categorias de acesso (GP2, 

Formula 3, Formula Renault), o que contribui para tornar o automobilismo em geral como um 

esporte mais sustentável.  

O mais importante, porém, é a influência que a Formula 1 possui na indústria automotiva. Uma 

considerável parte de emissão de carbono provém dos automóveis, e a fim de provocar uma 

diminuição dessa poluição a tecnologia necessita avançar no quesito de desenvolvimento de 

carros elétricos e híbridos. Os engenheiros mais renomados em desenvolvimento automotivo 

encontram-se na Formula 1, e com essa mudança de mentalidade na categoria, esses 
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engenheiros podem concentrarem-se no desenvolvimento de tecnologias compatíveis e 

aplicáveis no mercado de automóveis, além de aprimorarem as já existentes.  

Um exemplo de aplicação é a marca Fisker, voltada exclusivamente para a produção de carros 

elétricos. O desenvolvimento de baterias mais duráveis, mais seguras e mais baratas na Formula 

1 vai impulsionar o desenvolvimento dos carros dessa marca, fazendo com que ela atinja um 

maior número de clientes devido a diminuição nos custos de produção.  

A categoria também deve desenvolver maneiras mais eficientes de realizar a recarga dessas 

baterias ao longo do tempo, influenciando assim, a indústria automotiva, que pode adaptar essa 

tecnologia a seus veículos fazendo com que não precisem ser recarregados de maneira tão 

frequente.   

 

- Fisker Karma; carro totalmente elétrico da marca Fisker –  

 

Não é só a Fisker que está investindo no desenvolvimento de carros elétricos e híbridos: Tesla, 

Smart, Chevrolet, Renault. Essas são algumas das principais marcas dedicadas a aplicar novas 

tecnologias nos carros de rua.  

Com o desenvolvimento de novas tecnologias para as pistas de corrida, todas essas marcas se 

beneficiarão, e tais benefícios serão repassados para o consumidor no quesito preço, segurança, 

conforto, comodidade e eficiência. Devido a nova mentalidade do esporte, a sociedade pode 

evoluir como um todo e melhorar a qualidade de vida futura.  
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CAPÍTULO III: A FORMULA 1 DO FUTURO 
3.0 – ESPAÇOS PARA MELHORIAS 

Como vimos nos capítulos anteriores, a Formula 1 entrou em uma nova era no ano de 2014. Ao 

perceberem uma necessidade de adaptarem-se a nova filosofia que presa pela sustentabilidade, 

realizaram diversas mudanças nas áreas técnicas da categoria, obtendo resultados perceptíveis 

nas emissões de carbono durante as provas. 

Porém, em um estudo realizado pela Trucost, foi concluído que a emissão de carbono 

proveniente dos carros de Formula 1 representam a menor parte dos problemas da categoria 

quanto a sustentabilidade.  

 

- Emissões na Formula 1 – Fonte: Trucost 

A pesquisa foi realizada em 2009, e mostra as emissões totais da categoria como um todo, isto 

é, não só dos carros de corrida durante a prova, mas a de toda a logística necessária para levar 

a equipe de um lado do globo ao outro, bem como as emissões durante a fabricação das peças 

dos carros, e a energia elétrica utilizada tanto durante o grande prêmio, como durante os testes 

e fabricação. Como mostra a pesquisa, somente 0,3% do total de emissão é proveniente dos 

carros de Formula 1 durante um fim de semana inteiro.  

O principal problema é o gasto e a emissão de carbono na construção de peças e utilização de 

matérias primas pelos veículos, que corresponde a mais da metade do total de emissão gerado 

pela categoria. Tal problema é de difícil resolução, pois as peças necessárias na construção são 

feitas a partir de  processos de indústria pesada, que acaba gerando muitos poluentes.  
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O segundo maior emissor, responsável por 30% do total, está na enorme utilização de energia 

elétrica provenientes de meios geradores poluentes. A categoria necessita de energia elétrica 

para as equipes durante a corrida, gera uma demanda de energia nas instalações do autódromo, 

e utiliza milhões de kilowatts de energia nas sedes das equipes.  

O grande responsável pelo crescente número na utilização de eletricidade são os túneis de vento. 

São ambientes controlados onde as equipes realizam testes aerodinâmicos para o 

desenvolvimento de seus carros. A solução desse problema também é difícil de ser atingida, 

mas é obvia: deve haver menos consumo de energia elétrica, e o aumento da geração de energia 

elétrica por meios não poluentes. Todas as equipes de Formula 1 estão estabelecidas na Europa, 

continente que utiliza muito a produção de energia elétrica de maneira “suja”, isto é, que polui 

o meio ambiente no processo.  

Outro gasto de energia elétrica desnecessário ocorre nos Grande Prêmios realizados no período 

da noite. Devido a baixa visibilidade causada pela falta de luz solar, a instalação de potentes 

holofotes é necessária para a iluminação da pista. Tais holofotes, em pistas de rua, são utilizados 

apenas uma vez ao ano, e utilizam milhares de kiloWatts em energia elétrica.  

Atualmente, existem 3 corridas noturnas no calendário, com planos para adicionar mais duas 

até 2016. Devidas corridas deveriam ser repensadas e realizadas no período do dia, com o 

objetivo de diminuir os gastos com energia elétrica.  

Um dos fatores que deve ser mudado urgentemente é o transporte das equipes ao redor do globo, 

afinal, elas ainda se locomovem de caminhão no período em que a categoria está na Europa. 

Isso gera um gasto de combustível imenso, além da poluição proveniente dos gases liberados 

dos caminhões.  

Cada equipe possui um caminhão para os dois carros, porém, pelo menos uma média de mais 

sete para levar equipamentos, pneus, peças reservas, cabos, e outros equipamentos necessários 

durante o fim de semana. Com 10 equipes na temporada de 2014, e uma média de 8 caminhões 

por equipe, são 80 caminhões viajando pela Europa para transportar todo o material necessário.  
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- Caminhões alinhados no paddock – 

 

Para as corridas fora do continente europeu, cada equipe utiliza apenas 3 caminhões, pois 

possuem uma limitação de material imposta pela DHL, empresa que realiza o transporte aéreo 

dos times. Se as equipes são capazes de realizar os eventos fora do continente Europeu 

utilizando menos materiais, deve fazer isso na temporada européia também. Isso resultaria em 

um consumo enorme de combustível, diminuiria consideravelmente a emissão de carbono 

proveniente dos caminhões, e forçaria as equipes economizar materiais e evitar o desperdício, 

resultando em uma menor emissão de carbono para a atmosfera.  

A maneira como os eventos são distribuídos também é um problema: a temporada de 2014, por 

exemplo, teve início na Austrália. Seguiram, então, para o Oriente Médio e China, para depois 

voltar para Europa. Após a temporada européia a categoria volta para o Oriente, onde realiza 3 

corridas: Singapura, Japão, e Rússia. Após a corrida da Rússia, voam para a América, para os 

eventos nos Estados Unidos e Brasil. Voltam para o Oriente algumas semanas depois para a 

realização da última corrida da temporada, em Abu Dhabi.  

A maneira lógica de resolver esse problema é agrupar os eventos por continente. A temporada 

deve começar na Europa, pois é onde os testes da pré-temporada são realizados e onde todas as 

equipes estão permanentemente estabelecidas. Os eventos devem estar distribuídos de maneira 
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que a distância de viagem seja minimizada, agrupando os continentes próximos e realizando 

suas corridas de uma vez só.  

Também no ano de 2009, a Trucost realizou projeções para os anos de 2010, 2011 e 2012. Tais 

projeções, que levaram em conta as propostas de mudança na categoria ao longo dos anos, 

previram que as emissões diminuiriam em todas as áreas citadas acima.  

 

- Projeções para os anos de 2010, 2011, e 2012 – Fonte: Trucost 

 

No gráfico, podemos observar que foram projetadas quedas na principal causa das emissões de 

carbono. Ao longo do tempo foi observado que o total de emissões está diminuindo, mas as 

emissões dos cargueiros, viagens e consumo de combustível por outros veículos operacionais 

aumentaram, devido ao aumento do número de provas durante o ano.  
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- Emissões de 2009 comparadas as de 2011 – Fonte: Trucost 

 

Apesar da redução total de 6,89% de emissão, houveram aumentos consideráveis em outras 

áreas pesquisadas. Tais emissões podem ser diminuídas com uma melhor distribuição dos 

eventos pelo mundo, pois houve um aumento de quase 40% em viagens. A diminuição do 

número de caminhões por equipe também resultaria em uma melhora na emissão devido ao 

consumo de combustível, emissão essa que aumentou 25,76%.  

Para 2014, foram adicionadas ao calendário mais provas no continente Europeu. Isso tende a 

aumentar muito o consumo de combustível pelos caminhões, já que é dessa maneira que ocorre 

a movimentação pelo continente. Com a diminuição do número de veículos operacionais 

utilizados, a emissão poderia diminuir muito mais do que apenas 7%. 

 

3.1 – COMO ISSO AFETA A SOCIEDADE? 

A sociedade está cada vez mais desenvolvendo a consciência de que um mundo com tecnologias 

sustentáveis é a chave para a manutenção da vida no planeta Terra. A Formula 1, como principal 

categoria do automobilismo mundial, deve manter seu status de laboratório para a indústria 



 

24 
 

automotiva e abraçar a idéia de sustentabilidade, para que possa avançar de um ponto de vista 

tecnológico e, consequentemente, influenciar as outras categorias do automobilismo mundial, 

a indústria , e a população. 

O esporte é e sempre foi uma fonte de inspiração para as pessoas, pois o vêem como um 

exemplo. Aceitando a idéia de que a sustentabilidade é também o futuro para o automobilismo, 

e inserindo tal filosofia no esporte, frisamos sua importância para a população, que passa a 

pensar e agir do mesmo modo. 

Caso a Formula 1 não consiga melhorar cada vez mais, as pessoas vão vê-la de uma maneira 

negativa, pois estão evoluindo, e as instituições e indústrias precisam acompanhá-las. Para 

acompanhar as evoluções, a categoria precisa agir nos pontos mais fracos das estatísticas, isto 

é, devem se preocupar mais com as emissões ocasionadas pela construção dos carros, pelo 

transporte destes e das equipes, e o consumo de energia “suja”, em vez da emissão por parte 

dos carros de corrida nos testes e durante o Grande Premio.  

Caso atinja o objetivo, estará cumprindo seu papel na sociedade, garantindo um mundo melhor 

para o futuro e permitindo a manutenção da vida no planeta Terra. 
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CONCLUSÃO 

A Formula 1 vem tomando decisões para adequar-se a um mundo mais sustentável durante 

algum tempo. Apesar disso as mudanças mais radicais para 2014 atingem somente a parte 

menos problemática da categoria, que é a emissão de carbono durante as provas.  

Em vez de concentrarem-se nos carros, deveriam voltar-se a logística da categoria e todos os 

problemas ocasionados pela má distribuição das corridas durante a temporada, bem como 

procurar melhorar o consumo de energia eliminando as corridas noturnas desnecessárias, e 

realizando-as durante o dia, além de fazer um menor uso dos túneis de vento, com o mesmo 

objetivo. 

Ainda existem muitas áreas nas quais a categoria precisa melhorar para enquadrar-se na nova 

filosofia e ser considerada uma categoria sustentável e, consequentemente, viável no contexto 

do mundo futuro.  
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi realizado com o intuído de compreender a construção da identidade 

nacional sul-africana após um marco em sua história, o apartheid. 

O termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De acordo 

com esse regime, a minoria branca, os únicos com direito a voto, detinha todo poder político e 

econômico no país, enquanto à imensa maioria negra restava a obrigação de obedecer 

rigorosamente à legislação separatista. 

A pesquisa tem como objetivo compreender como a construção da identidade nacional sul-

africana pós-apartheid se deu, e quais são as consequências dela atualmente seja no campo 

social, como no campo econômico analisando as dificuldades encontradas por Nelson Mandela 

na integração da comunidade sul africana, bem como na construção da Identidade Nacional 

comum a brancos e negros. 
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CAPÍTULO I: O APARTHEID 

1.1 SEGREGAÇÃO RACIAL  

A política de segregação racial foi oficializada em 1948, com a chegada do Novo Partido 

Nacional (NNP) ao poder. O apartheid não permitia o acesso dos negros às urnas e os proibia 

de adquirir terras na maior parte do país, obrigando-os a viver em zonas residenciais segregadas, 

uma espécie de confinamento geográfico. Casamentos e relações sexuais entre pessoas de 

diferentes etnias também eram proibidos. 

 

A oposição ao apartheid teve início de forma mais intensa na década de 1950, quando o 

Congresso Nacional Africano (CNA), organização negra criada em 1912, lançou uma 

desobediência civil. Em 1960, a polícia matou 67 negros que participavam de uma 

manifestação. O Massacre de Sharpeville, como ficou conhecido, provocou protestos em 

diversas partes do mundo. Como consequência, a CNA foi declarada ilegal e seu líder, Nelson 

Mandela, foi preso em 1962 e condenado à prisão perpétua. 

Com o fim do império português na África (1975) e a queda do governo de minoria branca 

na Rodésia, atual Zimbábue (1980), o domínio branco na África do Sul entrou em crise. Esses 

fatos intensificaram as manifestações populares contra o apartheid. A Organização das Nações 

Unidas (ONU) tentou dar fim à política praticada no país. O presidente Piter Botha promoveu 

reformas, mas manteve os principais aspectos do regime racista. 
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Com a posse de Frederick de Klerk na presidência, em 1989, ocorreram várias mudanças. 

Em 1990, Mandela foi libertado e o CNA recuperou a legalidade. Klerk revogou as leis raciais 

e iniciou o diálogo com o CNA. Sua política foi legitimada por um plebiscito só para brancos, 

em 1992, no qual 69% dos eleitores (brancos) votaram pelo fim do apartheid. 

Klerk e Mandela ganharam o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Em abril de 1994, Nelson 

Mandela foi eleito presidente da África do Sul nas primeiras eleições multirraciais do país. 

O Parlamento aprovou a Lei de Direitos Sobre a Terra, restituindo propriedades às famílias 

negras atingidas pela lei de 1913, que destinou 87% do território à minoria branca. 

As eleições parlamentares de 1999 foram vencidas pelo candidato indicado por Nelson 

Mandela, Thabo Mbeki, descartando qualquer tentativa de retorno a uma política 

segregacionista no país. 

Assim, a personalidade mais importante a ser apresentada quando falamos do apartheid é o 

homem que conseguiu através do esporte (o rugby) unir toda sua população, negros e brancos, 
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lado a lado, também por fim a tal desigualdade existente entre estes e garantir os direitos da 

grande maioria da população. 

 

1.2 NELSON MANDELA  

Nelson Rolihlahla Mandela foi um importante líder político da África do Sul, que lutou 

contra o sistema de apartheid no país. Nasceu em 18 de julho de 1918 na cidade de Qunu (África 

do Sul). Mandela, formado em direito, foi presidente da África do Sul entre os anos de 1994 e 

1999. Faleceu em 05/12/2013 na cidade de Johannesburgo. 

 

Ainda estudante de Direito, Mandela começou sua luta contra o regime do apartheid. No 

ano de 1942, entrou efetivamente para a oposição, ingressando no Congresso Nacional 

Africano (movimento contra o apartheid). Em 1944, participou da fundação, junto com Oliver 

Tambo e Walter Sisulu, da Liga Jovem do CNA.  

      Durante toda a década de 1950, Nelson Mandela foi um dos principais membros do 

movimento anti-apartheid. Participou da divulgação da “Carta da Liberdade”, em 1955, 

documento pelo qual defendiam um programa para o fim do regime segregacionista. 
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      Mandela sempre defendeu a luta pacífica contra o apartheid. Porém, sua opinião mudou em 

21 de marco de 1960. Neste dia, policiais sul-africanos atiraram contra manifestantes negros, 

matando 69 pessoas. Este dia, conhecido como “O Massacre de Sharpeville”, fez com que 

Mandela passasse a defender a luta armada contra o sistema. 
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      Em 1961, Mandela tornou-se comandante do braço armado do CNA, conhecido como 

"Lança da Nação". Passou a buscar ajuda financeira internacional para financiar a luta. Porém, 

em 1962, foi preso e condenado a cinco anos de prisão, por incentivo a greves e viagem ao 

exterior sem autorização. Em 1964, Mandela foi julgado novamente e condenado a prisão 

perpétua por planejar ações armadas. 
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     Mandela permaneceu preso de 1964 a 1990. Neste 26 anos, tornou-se o símbolo da 

luta anti-apartheid na África do Sul. Mesmo na prisão, conseguiu enviar cartas para organizar 

e incentivar a luta pelo fim da segregação racial no país. Neste período de prisão, recebeu apoio 

de vários segmentos sociais e governos do mundo todo. 

 

1.3 O PREMIO NOBEL DA PAZ  

       Com o aumento das pressões internacionais, o então presidente da África do Sul, Frederik 

de Klerk solicitou, em 11 de fevereiro de 1990, a libertação de Nelson Mandela e a retirada da 

ilegalidade do CNA (Congresso Nacional Africano). Em 1993, Nelson Mandela e o presidente 

Frederik de Klerk dividiram o Prêmio Nobel da Paz, pelos esforços em acabar com a 

segregação racial na África do Sul. 
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       Em 1994, Mandela tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul. Governou o 

país até 1999, sendo responsável pelo fim do regime segregacionista no país e também pela 

reconciliação de grupos internos.  
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  Com o fim do mandato de presidente, Mandela afastou-se da política dedicando-se a causas 

de várias organizações sociais em prol dos direito humanos. Já recebeu diversas homenagens 

e congratulações internacionais pelo reconhecimento de sua vida de luta pelos direitos sociais. 

        Com a saúde abalada devido a complicações geradas por uma infecção respiratória, 

Nelson Mandela morreu em 05 de dezembro de 2013, aos 95 anos de idade. Com sua morte o 

mundo perdeu uma importante referência histórica da luta pelos direitos humanos e contra a 

discriminação e o preconceito racial. 
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CAPÍTULO II: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

NACIONAL SUL-AFRICANA 

2.1  O RUGBY 

Primeiramente gostaria de apresentar um pouco da historia do rugby, esporte que foi 

fundamental para a união da população sul-africana e ainda ajudou no fim do apartheid. 

O rugby é um esporte coletivo (em equipe) praticado com as mãos e com uma bola. É um 

jogo muito parecido com oFutebol Americano. Uma partida tem duas partes de quarenta 

minutos. O objetivo é fazer maior número de pontos. Cada time no rugby tem 15 jogadores 

titulares e 6 reservas. 

 

A bola de rugby tem o formato oval e é feita de couro semelhante à bola de futebol. Tem 

entre 58 e 62cm de comprimento e 28 e 30cm de largura e pesa entre 410 e 460 gramas. 

http://www.infoescola.com/esportes/futebol-americano/
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O campo é retangular, com comprimento de 144 metros e largura de 70 metros. 

Os equipamentos utilizados são: 

 Chuteira 

 Shoulder pad: colete com partes amaciadas que protegem os ombros, o abdômen, o 

peitoral, as costas e o bíceps. 

 Boqueira - Proteção para os dentes. 

 Scrum cap - capacete com partes amaciadas para proteger o crânio de impactos de 

pequena e média força. 

 

http://www.infoescola.com/esportes/rugby/
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Uma das versões para a origem do rugby, é que ele teria nascido de uma jogada irregular 

do futebol feita por umestudante chamado Willian Ellis que achou o futebol monótono. Ele 

pegou a bola na mão e levou até a linha de fundo do adversário. Seus colegas, irritados, tentaram 

agarrá-lo. 

Existem outras versões para a origem do esporte, porém, a French Rugby Federation 

conserva o túmulo de Ellis como patrimônio do esporte. 

Em 1871 foi criada a Rugby Union em Londres, e, a partir daí, o esporte se espalhou 

rapidamente pela Europa e depois para as colônias da Inglaterra: Austrália, Nova Zelândia, 

Canadá e EUA. 

A maior competição da categoria é a Copa do Mundo de Rugby, realizada de 4 em 4 anos. 

O rugby é o segundo esporte de equipes mais popular do mundo só perdendo para o futebol de 

campo. 

http://www.infoescola.com/esportes/rugby/
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Outro importante torneio de rugby é a Copa das 6 Nações realizada por: País de 

Gales, Irlanda, Escócia, França, Itália e Inglaterra. 

http://www.infoescola.com/europa/irlanda/
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Existe ainda a Copa das 3 Nações realizada por: Nova Zelândia, Austrália e África. 

Além desses campeonatos, são várias as competições entre clubes, formando inúmeras ligas 

nacionais de rugby profissional, inclusive no Brasil. 

A Seleção Brasileira de Rugby é afiliada da IRB (International Rugby Board), e nesse 

ranking, está entre as 40 melhores seleções do mundo. 

 

Muitas vezes, o Rugby é injustamente chamado de violento, em razão de fortes choques 

entre seus participantes e lesões originadas desses encontros. Entretanto, o objetivo de um 

jogador de Rugby jamais será o de machucar o adversário. 

 

http://www.infoescola.com/esportes/rugby/
http://www.infoescola.com/esportes/rugby/
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 2.2 A ÁFRICA DO SUL E O RUGBY 

A África do Sul, atualmente, é considerada uma potência emergente, com um mercado 

em crescimento, devido a seu desenvolvimento econômico, sendo recentemente considerada 

parte do grupo de países que envolvem Brasil, China, Índia e Rússia20, sendo assim, importante 

estudar as condições que levaram tal país a atingir tal estágio de desenvolvimento. 

Em decorrência disso, um dos fatores mais importantes na história sul-africana que deve 

ser abordado, é o Apartheid, que era o sistema de segregação racial no qual uma pequena 

minoria Africânder era representada pelo Partido Nacional21, durante os anos de 1948 até 1994. 

Tal sistema sociopolítico tinha como características marcantes a segregação tanto na saúde, 

quanto na educação e em diversas outros serviços, ademais, vale ressaltar que foi um período 

marcado pela violência racial. 

Dentro dessa violência e segregação racial, é possível perceber as divisões até mesmo 

relacionadas ao esporte, e isso se dá através da analise dos Springboks, que é a seleção nacional 

de rugby sul africana, que era composta majoritariamente por brancos, em contra posição ao 

futebol, na época, considerado esporte para negros. 

 

 

                                                           
20 BRICS é a associação de economias nacionais emergentes, sendo todos os participantes, a exceção da Rússia, 

países com industrialização em desenvolvimento ou recém-desenvolvidos. 
21 Partido Nacional , do inglês “National Party”, era o partido sul africano de extrema direita, que iniciou as 
políticas do Apartheid. 
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Já em 1990, deu-se inicio ao fim de tal sistema, através de ações e negociações tomadas 

pelo então presidente, Frederik WIllen de Klerk, processo esse, que pode ser considerado 

doloroso e lento, tendo como principal consequência, a eleição multirracial e democrática, 

ocorrida em 1994, na qual culminou na vitória de Nelson Mandela, finalizando  finalmente, tal 

sistema. 

O inicio do mandato de Mandela, pode ser considerado como turbulento, devido aos 

diversos conflitos que podem ser comparados aos de uma guerra civil. Contudo, uma nova 

esperança nascia dentre a comunidade negra sul africana, devido ao fato do presidente ser negro. 

Sendo necessário, na visão de Mandela, para contornar a crise que assolava o país, seria 

necessário trazer a copa do mundo de rugby para a África do Sul, e consequentemente, formar 

assim, um símbolo nacional comum a brancos e negros. 
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CAPÍTULO III: AS CONTRIBUIÇÕES DE MANDELA 

ATRAVES DO RUGBY 

3.1 MANDELA E O TIME SPRINGBOKS 

Mandela fez o time Springboks conhecer diversos bairros negros, e conscientiza-los do 

sofrimento passado pela população negra e pela sua própria vivencia, trazendo assim, um 

contato inicial e uma aproximação da população negra com tal esporte, tendo como resultado 

inicial, a mudança do hino, que antes era em africânder, se tornando cantado em diversos 

dialetos negros, tal fato é considerado um marco fundamental na consolidação do esporte e na 

formação da nova identidade nacional sul africana. 

Contudo, tal fato ainda não completava o plano de Mandela, uma vez que o rugby ainda 

não era visto como identidade comum a todos os sul-africanos, uma vez que os Springboks 

ainda eram vistos como símbolo máximo da cultura africânder, sendo necessário o sucesso na 

competição, fator indispensável para mostrar a mudança. 

Vale ressaltar que segundo o autor John Nauright22 considera a África do Sul como o 

resultado de uma grande mistura étnica, e que isso tem como consequência, o uso do esporte 

tanto para unir, quanto para dividir uma nação, posto que antes de Mandela, os Sprinboks eram 

o grande orgulho africânder, sendo assim, elemento muito influente na criação da identidade 

nacional do país. 

Tão importante quanto o papel do rugby, foi o papel do Capitão da Seleção Sul Africana, 

Francois Pienaar, que foi recrutado por Mandela , pessoalmente, para articular as mudanças, 

devido à sua imagem perante a sociedade de tal país na época. 

 

3.2 A IMPORTANCIA DE CHESTER WILLIAMS  NO TIME  

Além disso, foi feito toda uma ação para os Springboks terem uma nova visão na mídia, 

através de projetos feitos em  prol do desenvolvimento das Townships 23, mostrando assim, as 

mudanças que vinham ocorrendo no país, contudo, isso ainda não era o suficiente, visto que o 

                                                           
22 NAURIGHT, J..Sport, Cultures and Identities in South Africa. Second Edition.  

Morgantown: Fitness Information Technology,2010. 
23  Townships eram as áreas reservadas à população negra na África do Sul, com péssimas infra estruturas.  
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time ainda consistia somente em homens brancos, vale ressaltar que anos antes, existia um senso 

comum entre os diretores do time, que um negro nunca vestiria a camisa dos Springboks. Tal 

fato só veio a mudar com a chegada de Chester Willians ao time, que além de sua capacidade, 

consolidou a imagem de um novo time para uma nova nação, Mudando assim, inclusive a 

opinião de outros países sobre a África do Sul e sobre os Springboks, uma vez que devido ao 

apartheid , o time por varias vezes colocou implicações para os rivais, resultando em diversos 

casos de tensão e até mesmo conflitos entre torcedores contrários ao movimento e policiais , 

uma vez que os torcedores tentavam impedir partidas como forma de protesto , sendo o exemplo 

mais famosos, o da partida contra a Nova Zelândia, nesse mesmo país. 

Tendo isso em vista, além de uma vasta base de autores, esse estudo visa mostrar as 

dificuldades de se formar uma identidade nacional em um país vivenciando uma situação de 

pós-segregacionismo, e as influencias de tal fato na sociedade atual. 
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CONCLUSÃO 

Como foi apresentado ao longo desse trabalho a luta pelo final do apartheid começou no 

campo político, mas foi na área esportiva que ganhou uma dimensão maior, com projeção 

internacional. 

 Durante a vigência do regime de segregação, a África do Sul sofreu boicotes em todos os 

esportes e foi proibida de participar de competições internacionais. Até mesmo no rugby, em 

que os boicotes foram mais brandos, houve episódios marcantes de hostilidade. 

Na época, o rugby era o esporte mais popular do país, mas praticado por brancos, enquanto 

o futebol era de negros. Por isso, apesar da Copa do Mundo de Rugby de 1995 ter se tornado 

famosa por promover a união da população, o Mundial de Futebol de 2010, realizado no país, 

também foi um marco nos esforços pela reunificação do país. 

O racismo não terminou com o fim do apartheid, e foi muito simbólico ter brancos e negros 

na mesma arquibancada, unidos para torcer por um esporte “de negros”. Apesar de não ser mais 

presidente, Mandela teve forte influência na realização da Copa na África, que fazia parte do 

projeto de unidade nacional a que ele deu início na década de 1990. 
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Nelson Mandela disse as seguintes frases: 

 

 "Sonho com o dia em que todas as pessoas levantar-se-ão e compreenderão que foram 

feitos para viverem como irmãos."  

 "Uma boa cabeça e um bom coração formam uma formidável combinação."  

  "Não há caminho fácil para a Liberdade."  

  "A queda da opressão foi sancionada pela humanidade, e é a maior aspiração de cada 

homem livre."  

  "A luta é a minha vida. Continuarei a lutar pela liberdade até o fim de meus dias."  

  "A educação é a arma mais forte que você pode usar para mudar o mundo." 

Com isso, Mandela partiu desse mundo porém nos deixou seus ensinamentos e 

pensamentos serão que só um homem como ele pudera deixar. 

Um homem que antes de sua própria felicidade colocou a de seus compatriotas, se 

afastando se sua própria família para lutar e defender tudo aquilo que acreditava. 
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INTRODUÇÃO 

A globalização foi o fator precursor para os grandes avanços sociais, tecnológicos, 

empresariais e sociais nos últimos anos e foi por meio deste, que surgiram novas formas de 

expressar-se com as pessoas. 

Dentre os fatores ocorridos deste fenômeno capitalista, destacam-se dois, que ao 

decorrer do tempo, trouxeram não só um diferencial, mas também uma forma ágil e simples de 

relacionar-se com o público: a tecnologia e a comunicação.  

  A história da comunicação se dá desde a fala, até a tecnologia aplicada hoje em âmbitos 

diferentes e em grandes escalas. Se antes nossos antepassados tratavam das informações por 

meio de desenhos, mímicas e sons e as utilizavam apenas como uma forma de sobrevivência, 

hoje a interação se faz por meio das teclas. 

Com o surgimento de teias de relacionamento na Internet, surge uma ramificação da 

direção das mesmas, algumas voltadas para o lazer, outras para o apelo comercial, fato este que 

chamou a atenção daqueles que trabalham e desenvolvem o Marketing e de empresas que 

resolveram inovar, desfrutando do contato direto com o cliente final.  

As corporações reestruturaram-se e reorganizaram sua forma ao lidar e atender as 

necessidades de seus clientes, passando a interagir e entender o que os mesmos pretendem de 

seus produtos e serviços, não só por uma comunicação em massa, mas também pelo processo 

de individualização, passaram a ser mais exigentes à medida que foram obtendo mais 

informações sobre as empresas.  

Surge então um novo conceito de Marketing; realizar ações em campos online, 

direcionando e atraindo consumidores para a compra, ou seja, ao invés de buscá-los que eles as 

procurem pela sua qualidade, reconhecimento e diferencial. 

O Marketing Digital trás de forma segmentada o direcionamento para Internet, o que 

facilitou no processo de base para qualquer trabalho, diferentemente do Marketing Tradicional, 

que a usa apenas como ferramenta. 
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JUSTIFICATIVA 

           O novo Marketing possibilita que empresas de pequeno porte tenham a oportunidade de 

competir com grandes empresas, via online, por não ser uma atividade que gera grandes custos, 

investindo apenas em uma forte estratégia de publicidade. As grandes empresas temem essa 

concorrência, criando assim, um Marketing mais ativo, presente e incisivo. 

Por ser um artigo público em que todos podem ter acesso, isso faz com que seja um 

método viável para empresa, sendo uma forma de propaganda que se espalha rapidamente e por 

diversos lugares. 

Além disso, é um instrumento importante e eficaz para alavancar as vendas, onde a 

empresa pode colocar todas as características do produto, além de informações básicas de 

quantidades, facilitando para o consumidor que não necessita ir até um estabelecimento para 

encontrar o que deseja. 

 

PROBLEMA 

       O objetivo do Marketing Tradicional era coletar dados e informações que o mercado 

oferecia e transformá-los em produtos e serviços criativos que rendessem lucros satisfatórios 

para as empresas e atendessem as necessidades do cliente. 

          Este conceito deixou de ser cíclico e ficou obsoleto após o surgimento das tecnologias, 

da instabilidade do mercado, da disputa pelo cliente, do reconhecimento do seu diferencial e 

consequentemente da globalização. 

Muitas empresas aproveitam esse meio com pouca eficiência, por não notarem ainda o 

tamanho e a dimensão de sua importância.  

Esse novo método se tornou indispensável nos dias de hoje, e atua como uma forma de 

sobrevivência no mercado, pois quem nega o uso e importância dessa ferramenta, 

consequentemente não esta apto a lidar com o novo mercado, onde possui clientes cada vez 

mais exigentes e instáveis a fidelidades. 

Por fim, a tecnologia se faz presente e necessária, e quem a ignora realmente não vê um 

leque amplo de novas possibilidades, práticas, e conceitos. 

Mediante aos problemas mencionados, levantamos as seguintes questões que serão 

trabalhadas no decorrer desta pesquisa. 
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1 – Perante o cenário atual, a internet influência diretamente na decisão de compra do 

consumidor? 

2 – Em quais aspectos, positivo e negativo ela influência? 

4 – Diante desse novo cenário os clientes enxergam a internet como um meio rápido, seguro e 

eficaz de realizar suas compras? 

5 – Qual o perfil do cliente que realiza compras online? 

6 – Por que alguns clientes ainda não utilizam esse meio? 

 

OBJETIVO 

O objetivo geral dessa pesquisa é trazer o amplo conhecimento sobre o Marketing 

Digital, sua importância e seu desenvolvimento para as organizações que buscam atingir uma 

nova segmentação de mercado. 

 

HIPÓTESE 

A imagem da empresa na internet, influência diretamente na decisão de compra do consumidor 

online, que busca informações recorrentes sobre o seu comprometimento com outros 

consumidores. O que diferencia uma empresa da outra na internet é o marketing digital dela e 

a preocupação em satisfazer as necessidades do cliente. 

Por isso, esse novo método de marketing, alcança papéis importantes na empresa, como vendas, 

fidelização do cliente e reconhecimento da marca, que poderá ser positivo ou negativo, 

dependendo de como a empresa atua nesse novo cenário. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

         Baseado na pesquisa realizada através dos livros Torres, 2010 (a), Torres, 2010 (b), 

Torres, 2010 (c) e Kotler, 2010, observa-se que o Marketing Digital é uma área que está em 

pleno desenvolvimento e utilização pelas organizações, principalmente quando acontece a 

integração entre o marketing, e os diversos meios de comunicação online. 

O foco do Marketing Digital é desenvolver estratégias e ações de marketing, comunicação e 

publicidade através da Internet, ele está se tornando cada dia mais importante para os negócios 

e para as empresas. Não é uma questão de tecnologia, mas uma mudança no comportamento do 

consumidor, que está utilizando cada vez mais a Internet como meio de comunicação, 

relacionamento e entretenimento. 
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PROCESSOS METODOLÓGICOS 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento dessa pesquisa é do tipo exploratória, pois 

consiste na identificação do problema, levantamento bibliográfico e aplicação de forma prática 

dos conceitos e ressaltar a importância do tema abordado na pesquisa. 
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CAPÍTULO I: CONCEITO DE MARKETING DIGITAL 

          O objetivo do Marketing Tradicional era coletar dados e informações que o mercado 

oferecia e transformá-los em produtos e serviços criativos que rendessem lucros satisfatórios 

para as empresas e atendessem as necessidades do cliente. 

          Este conceito deixou de ser cíclico e ficou obsoleto após o surgimento das tecnologias, 

da instabilidade do mercado, da disputa pelo cliente, do reconhecimento do seu diferencial e 

consequentemente da globalização. 

          Foi mediante a estes fatores, que surgiu um novo conceito de Marketing, também 

conhecido como Marketing Digital, cujo objetivo é fazer a exposição das empresas por meio 

da Internet, consolidando o cliente para que se fidelizem a mesma, gerando negócios, 

proporcionando assim uma maior afinidade e interação com seus produtos e serviços. 

 

 

 

O novo Marketing possibilita que empresas de pequeno porte tenham a oportunidade de 

competir com grandes empresas, via online, por não ser uma atividade que gera grandes custos, 

investindo apenas em uma forte estratégia de publicidade. As grandes empresas temem essa 

concorrência, criando assim, um Marketing mais ativo, presente e incisivo. 
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O Marketing Digital é o conjunto de estratégias de Marketing e Publicidade, aplicadas 

a Internet, e ao novo comportamento do consumidor quando está navegando. [...] O 

Marketing Digital faz com que os consumidores conheçam seus negócios, confiem 

nele, e tomem a decisão de compra a seu favor. (TORRES, 2010, p.07). 

  

Em outras palavras, o Marketing Digital tem por finalidade integralizar os recursos e 

métodos do Marketing Tradicional ao tempo real, utilizando a Internet e seus mecanismos como 

o SEM e SEO, além de seus usuários como alvos deste processo. 

O SEO (Search Engine Optmizatio), conhecido também como “Otimização para 

Mecanismos de Busca” tem como objetivo fundamental melhorar o posicionamento de 

qualquer tipo de web site em mecanismos de busca, facilitando assim a procura e o acesso à 

informação. 

O SEM (Search Engine Marketing) ou nacionalmente conhecido como “Marketing para 

Ferramentas de Busca” assim com o SEO possui também um relacionamento com os 

mecanismos de busca, porém tem como finalidade melhorar o posicionamento e visibilidade 

dos sites nos mecanismos de busca. 
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Ambos atuam simultaneamente com a função de colocar o site entre os mais acessados 

e o mais utilizados por simples fontes, por exemplo, uma breve pesquisa sobre literatura 

clássica, conforme a imagem a seguir. 

 

 

 

Em tempo extraordinário, a Internet tornou-se o meio de comunicação mais importante 

por trazer uma vasta quantidade de informações de qualquer lugar do mundo em pouco tempo.  

Figura 3: Demonstrativo dos benefícios do uso do 

SEM E SEO. 

Fonte: TNS/ Mundo do Marketing 

 

Figura 4: Demonstrativo de pesquisa utilizando o uso da ferramenta SEM E SEO. 

Objetivo do cliente 

Site mais freqüentado 

Palavra chave 

Fonte: <www.google.com.br> 

 

http://www.google.com.br/
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 Com o crescimento da inclusão digital no Brasil, milhões de internautas passaram a 

frequentar e consumir os serviços da web. 

 Por ser um artigo público em que todos podem ter acesso, isso faz com que seja um 

método viável para empresa, sendo uma forma de propaganda que se espalha rapidamente e por 

diversos lugares. 

 Além disso, é um instrumento importante e eficaz para alavancar as vendas, onde a 

empresa pode colocar todas as características do produto, além de informações básicas de 

quantidades, facilitando para o consumidor que não necessita ir até um estabelecimento para 

encontrar o que deseja. 

O uso da Internet cresceu tanto nos últimos anos conforme os dados da 

pesquisa de 2008 do Comitê Gestor de Internet no Brasil (CETIC), mostram 

que já estão presentes na rede mais de 90% da classe A, 75% da classe B e cerca 

de 50% da classe C brasileira. Estes números têm despertado o interesse 

constante das empresas, que começam a colocar a Internet nos seus planos de 

Marketing e Publicidade, e criam uma nova área: o Marketing Digital. 

(TORRES, 2010).  

 

  O comércio eletrônico hoje atinge a todas as classes sociais tornando-se um campo de 

atuação que vem crescendo e que diversas empresas já estão incrementando em seus setores 

mercadológicos e estratégicos.  

 

 

 

 

 

 

Muitas empresas aproveitam esse meio com pouca eficiência, por não notarem ainda o 

tamanho e a dimensão de sua importância.  

Figura 5: Faturamento do e-commerce no 

Brasil – Bilhões 

Fonte: <www.e-commerce.org.br> 

 

http://www.mediafactory.com.br/?utm_source=redessociais&utm_medium=blog&utm_campaign=post0909
http://www.e-commerce.org.br/
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O fato é que este método não é opcional nos dias de hoje (como utilizado no Marketing 

Viral presente nas redes sociais), mas sim uma forma de sobrevivência no mercado, pois quem 

nega o uso e importância dessa ferramenta, consequentemente não está apto a lidar com o novo 

mercado, onde possui clientes cada vez mais exigentes e instáveis a fidelidades. 

 

1.0 MARKETING VIRAL E SUAS TÉCNICAS 

Dentro do Marketing Viral, a publicidade atua de forma direta, ocupando pouco espaço e 

trazendo personalidade aos já ultrapassados anúncios de jornal, criando assim novos 

consumidores de diferentes nichos e segmentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Seu objetivo é abranger e atrair novas possibilidades distantes e muitas vezes 

consideradas impossíveis da conquista do consumidor, tornando a empresa um fator necessário 

para o seu ciclo de consumo. 

 

O Marketing nas mídias sociais é o conjunto de ações de Marketing Digital que visam 

criar relacionamento entre a empresa e o consumidor, para atrair a sua atenção e 

conquistar o consumidor online. (TORRES, 2011, p. 18).  

 

Figura 6: Estratégias do Marketing Viral 

Fonte: Google Imagens 
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 Disponibilizando-se em diferentes níveis, primeiramente espalhando-se por e-mails, 

com possibilidades práticas e gratuitas, em seguida os webcards e por último os E-zines. 

  Utiliza-se como estratégia o uso da pirâmide prática, onde um cliente se torna 

colaborador e assim divulga em diferentes níveis o produto por meio do processo de 

individualização, deixando a publicidade de massa e utilizando uma específica. 

O Marketing Viral é o conjunto de ações de Marketing Digital que visam criar 

repercussão, o chamado buzz, o boca a boca, uma grande repercussão da sua 

mensagem de uma para milhares ou milhões de pessoas. É uma poderosa 

ferramenta que permite atingir muitas pessoas na Internet, e propagar sua 

mensagem. (TORRES, 2010, p. 29). 
 

  Com a proposta de inovar no quesito de escolher seu cliente por meio de sua publicidade, 

dando pouco enfoque ao meio de massa. Escolhe seu “primeiro” cliente, não se importando em 

excluir-se a determinadas etapas, mas em exercer seu papel da melhor forma possível atraindo 

somente os clientes de foco principal. 

Dentro do Marketing Viral essa escolha se faz na adequação ao perfil, conforme a idade 

e interreses do cliente, para que no final, os anúncios adaptem-se a eles. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Com isso torna-se um Marketing presente e vivaz, mesmo com todo o ócio da publicidade 

atual. 

  O Marketing Viral juntamente ao Marketing Digital trouxe um novo tipo de agência de 

publicidade, a agência Online, que presta consultoria juntamente as empresas nesse novo 

Figura 7: Entendo o Marketing Viral 

Fonte: <www.gestordemarketing.com/profiles/blogs/marketing-viral> 

 

http://www.gestordemarketing.com/profiles/blogs/marketing-viral
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conceito, ajudando assim as mesmas a se localizarem melhor quanto ao Marketing Viral, o que 

acaba exigindo uma forte pesquisa de segmento sendo até mais ampla do que as feitas 

anteriormente. 

  Atuando juntamente com o E-commerce, traz uma maior eficácia a esta nova estratégia, 

com o avanço da Internet e em diversos meios de mensagem como celulares, notebooks, tablets, 

etc. 

 O Marketing Viral traz como vantagem o não vetamento de horários, estando presente 

em qualquer meio de comunicação online, durante todos os dias, sendo estável em relação aos 

custos de investimento que são inferiores aos usados em redes de televisão ou até mesmo jornal, 

que limitam as linhas e reduzem o anúncio e suas ideias conforme necessidade monetária do 

cliente. Seu foco principal são as redes sociais. 

 

1.1 REDES SOCIAIS  

      Definem-se por redes sociais, todos os canais de relacionamento onde pessoas, grupos 

ou organizações possam encontrar-se por meio de uma página na Internet e relacionar-se com 

outras, expondo suas opiniões, idéias, atividades e seus interesses.  

  Existem redes pagas e gratuitas, com comunicação instantânea ou posterior, onde todo 

tipo de mídia como músicas, vídeos e sites também podem ser compartilhados. 

If you think you are in control, you’re fooling yourself. As soon as you start 

listening, you realize you’re not in control. And letting go will yield more and 

better results. (LI, 2010) 

Se você pensa que está no controle, você está se enganando. Tão logo começar 

a ouvir o que as pessoas têm a dizer, você perceberá que não está no controle. 

E abrir mão do controle lhe trará mais rendimentos e resultados. (LI, 2010).  

 

 Entre os tipos desse fenômeno chamado redes sociais, existem três, que são 

classificadas como informal (relacionamentos do cotidiano), global (conectados em uma rede 

social) e intermediária (relacionamento misto). Essas redes passaram de uma simples forma de 

lazer para meios de extrema influência e comunicação mundial. 
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  A empresa que aproveita o Marketing Digital como nova opção, sempre estará alojada 

em um dos sites onde seus clientes são foco, o que pode ocorrer nas formas passiva e ativa. 

 Um dos casos que mostrou o poder e importância do Marketing Digital nas redes sociais 

foram as eleições da candidatura do atual presidente dos Estados Unidos Barack Obama, onde 

utilizou como estratégia principal a vinculação de sua imagem e propostas de governo através 

das redes sociais. 

 Geralmente, as corporações que buscam esse tipo de Marketing são empresas que visam 

o relacionamento marcante com o cliente, tornando-o foco, não visando apenas lucro. Além de 

ser um diferencial, faz o cliente sentir-se como parte da empresa, podendo opinar e receber 

novidades, tendo maior acesso a informações e não apenas ao e-commerce. 

 

Figura 8: Redes sociais 

Fonte: Revista Exame, 2011. 
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   O Marketing Digital intera-se a outros segmentos formando um novo e abrangente 

“leque” de opções as novidades e setores inovadores de Marketing, tornando uma estratégia de 

retorno rápido e significativo com participação ativa do relacionamento cliente-empresa e 

empresa-cliente. 

  

Figura 9: O uso das redes sociais no mundo 

corporativo. 

Fonte: TNS/Mundo do Marketing. 



 

16 
 

Capítulo II: MARKETING DIGITAL E AÇÕES 

ESTRATÉGICAS  

Ao analisar os objetivos e as estratégias existentes no Marketing Digital, observam-se 

dois parâmetros. O primeiro é externo (do cliente para empresa), onde se utiliza para a escolha 

do produto, serviço ou empresa que esta prestes a associar-se. Já o segundo é interno (da 

empresa para o cliente), que projeta este Marketing, observando se há um aumento ou melhoria 

em seus dados corporativos através do sistema digital. 

Para ROBERTO (2010, p.44)  “Para que uma empresa obtenha sucesso na sua estratégia 

de Marketing Digital, é preciso planejar de forma eficiente suas ações.”  

Para isso, foram criadas estratégias e ferramentas com as principais metas e objetivos para 

que uma empresa seja bem sucedida em relação ao seu Marketing Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o livro A Bíblia do Marketing Digital, essas estão divididas em sete partes, sendo 

elas: Conteúdo, Mídias Sociais, E-mail Marketing, Marketing Viral, Publicidade online, 

Pesquisa online e Monitoramento. 

O conteúdo consiste em oferecer algo útil e relevante ao consumidor, através de 

informações que a empresa oferece ao mesmo; 

Figura 10: Estratégias do Marketing Digital – “Teia de Monitoramento”. 

Fonte: A Bíblia do Marketing Digital, 2010. 

http://www.claudiotorres.com.br/
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As Mídias Sociais são os meios onde esse conteúdo será inserido. Para isso, é necessário 

estabelecer a criação de um forte relacionamento entre os campos eletrônicos, que estejam 

interligados entre o produto, o cliente e a empresa; 

O Email Marketing (Mailing) deve-se informar ao cliente algumas ferramentas de 

relacionamento, tais como as promoções oferecidas, lançamentos de produtos ou até mesmo 

descontos 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

Como se pode observar no gráfico, as informações sobre descontos online são as que 

mais atraentes para a atenção do público, assim como as informações gerais de produtos e 

serviços. 

O Marketing Viral é a ferramenta mais importante e lucrativa da Internet para o 

aparecimento de consumidores. É a maneira mais rápida e eficiente de chegar ao cliente 

principal em termos eletrônicos;  

          A Publicidade online tem como meta, a elaboração de planos de divulgação nas mídias 

sociais. Os anúncios devem ser criativos e atraentes para os consumidores;  

Figura 11: Infográfico sobre clientes. 

Fonte: Acision 
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As pesquisas acima demonstram em porcentagens as ações de Marketing Digital 

presentes nas empresas, que no mundo globalizado precisam encontrar meios para chamarem a 

atenção de seus clientes; o gráfico também demonstra em que departamentos ou meios são 

produzidas essas ações de Marketing. 

A Pesquisa consiste na opinião e na coleta de informações relevantes dos consumidores 

como resposta para a empresa; 

O Monitoramento serve para monitorar tudo o que foi publicado e divulgado na internet, 

evitando assim futuros problemas. 

Além das estratégias estabelecidas para um bom desempenho de Marketing Digital, 

existem também sete técnicas dentro do Marketing Viral que são de extrema importância para 

a concepção e relacionamento com o cliente-alvo. 

É por meio do Marketing Viral que é escolhido o cliente principal, conhecido também 

como cliente-alvo. Este relacionamento é feito através da individualização, onde o cliente esta 

em contato com a empresa e não em uma interação em massa.  

O processo ocorre de forma cíclica, de consumidor para consumidor, e estes ficam 

encarregados de “infectar” e divulgar o produto através de suas teias de relacionamento 

(amigos, parentes, colegas de trabalho), formando assim novos consumidores. 

O Marketing Viral pode ser descrito como qualquer estratégia que encoraje as 

pessoas a passar uma mensagem para outras. De certa forma, o nome Viral 

Figura 12: Demonstrativo de porcentagem do Marketing Digital nas 

empresas. 

Fonte: Media Factory 
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também tem relação com a Internet, porque é através da rede que alguns vírus 

conseguem infectar milhares de computadores. (CAVALLINI, 2010, p.34).  

As sete etapas que constituem como ferramentas do Marketing Viral são: 

Assinatura de e-mail caracteriza-se como serviços que podem ser comparados a correios, porém 

são eletrônicos. Tem como função receber cartas (e-mails) de todo e qualquer tipo de pessoa, seja ela 

física ou jurídica. 

Dentro do Marketing Viral, as assinaturas de e-mails, podem ocorrer através do 

cadastramento em sites que possuem o serviço gratuito. O público utiliza esse e-mail como uma 

de suas redes sociais, podendo encaminhar as mensagens recebidas para outras pessoas, 

contribuindo assim em uma nova formação de novos consumidores, que também espalham 

essas informações para outras pessoas, tornando-se um ciclo vicioso; 

A expressão “Grátis eu gosto” tem como função a técnica dar para vender. Neste caso, a 

empresa pode oferecer uma amostra grátis do produto em uma versão menor, um tempo de 

adaptação ou até mesmo aquelas campanhas de que se o consumidor não aprovar o produto ela 

devolverá seu dinheiro; 

Webcards, também conhecidos como os cartões postais da internet. Um remetente visita 

o site e envia o cartão; em seguida o destinatário recebe um e-mail para direcioná-lo ao site e 

visualizar este, tendo a opção de encaminhá-lo para uma próxima pessoa, tornando-se também 

um ciclo vicioso; 

Ezine definem-se por informativos na forma de e-mail que são recebidos em determinadas 

épocas do ano, que variam de empresa para empresa conforme sua necessidade; 

Mensagens instantâneas são recursos que permitem ao internauta ler mensagens que são 

enviadas instantaneamente, para que a pessoa o responda na mesma hora;  

A máxima “Se você gostou do site, recomende” é utilizada como um simples script 

permite ao visitante que gostou enviar facilmente uma mensagem as pessoas de seu convívio 

online; 

O lema “Tenha um exército de vendedores” tem como função abranger outros sites que 

funcionem como parcerias, utilizando banners de divulgação apontando o seu endereço 
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eletrônico. O serviço é pago, mas só ocorre o pagamento quando uma venda do produto 

acontece. 

São por meio dessas ferramentas e técnicas, que é possível destacar-se tanto na internet, 

como nas redes sociais, tornando o sistema de uma empresa em um serviço diferenciado, que 

muitas vezes torna necessidades em grandes oportunidades. 

 

2.0 CONSTRUINDO OPORTUNIDADES DENTRO DO MARKETING DIGITAL 

          Atualmente, os usuários comparam preços, pesquisam características de produtos com 

serviços específicos em sites de e-commerce (comércio digital), o que aumentou 

gradativamente o comércio eletrônico, facilitando a comunicação entre o consumidor e a 

empresa. 

Após o cliente utilizar o produto ou serviço, manifesta o seu feedback, que é de suma 

importância para as corporações e para futuros clientes da marca. 

Geralmente, quando o cliente sente-se insatisfeito, utiliza as mídias sociais como 

instrumento de manifesto e reclamação para relatar a experiência vivida, fato este, que a 

empresa precisa ter um cuidado minucioso com a qualidade, atendimento e entrega do produto, 

minimizando o risco a zero, pois qualquer falha pode comprometer a imagem da empresa diante 

do público. 

Os consumidores estão sempre atentos as referências de pessoas que já compraram 

produtos e serviços de determinada marca, isso lhes da mais segurança no ato da compra. 

Muitos não hesitam em deixar de comprar, caso encontrem uma opinião negativa, mesmo 

que o preço seja atrativo. Hoje, compram-se em sites que tenham indicações de outras pessoas, 

por meio de blogs ou portais de relacionamentos.  

O demonstrativo acima aponta o número de redes sociais na empresa, que fazem a ponte 

entre os futuros consumidores e as opiniões sobre os produtos, o que pode ser ou não 

determinante na hora da compra de seus produtos ou serviços. 
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As empresas devem ter um bom planejamento estratégico, pois seus clientes buscam a 

maior quantidade de informações e dados na hora de pesquisar o produto. 

Procuram-se obter detalhadamente suas informações, tais como as estratégias que 

estabelecem, garantia, formas de pagamento e a confiança entre a marca e o seu consumidor, 

podendo assim, tirar dúvidas ou até dar sugestões de modificações nos produtos e serviços 

oferecidos, visando sempre à qualidade e excelência. 

Conforme Torres “O consumidor busca informações relevantes sobre produtos e serviços, 

não somente para encontrá-los, mas principalmente para conhecer as experiências de outros 

consumidores”. (TORRES, 2010, p.07) 

Essas necessidades do cliente parecem ser simples de satisfazer, porém a empresa deve 

estar atenta mesmo que tenha todo o conteúdo disponível em seu site, o mesmo deve ser de fácil 

acesso as pessoas, para que possam analisar com a concorrência e tomem a melhor decisão. 

Em muitos casos, a empresa atende tão bem as necessidades de seu consumidor que 

transforma essa aceitação em uma oportunidade. 

Segundo Torres “A grande maioria dos consumidores usa a Internet como fonte de 

informação para construir sua imagem sobre produtos e serviços, antes de tomar sua decisão de 

compra.” (TORRES, 2010, p.08) 

Empresas que pedem a autorização do usuário para que possam mandar e-mails com 

promoções, liquidações e novidades de seus serviços, fazem sua imagem se propagar com mais 

intensidade. 

Deve-se então, acompanhar a segmentação de mercado, procurando descobrir quais são 

as reais necessidades para atendê-las. 

O que pode ser uma estratégia hoje, futuramente poderá ser um diferencial e uma grande 

oportunidade de superação, colocação e liderança no mercado. 

Para isso, precisam junto ao Marketing Digital, desenvolver um forte Marketing de 

Conteúdo. 
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2.1 MARKETING DE CONTEÚDO  

Com a intervenção do meio digital no ato da compra, as empresas deixaram de 

preocupar-se apenas em incluir-se e modernizar-se no ramo tecnológico, mas sim em criar 

estratégias com um conteúdo atrativo, sabendo que o consumidor não está mais centralizado 

apenas em uma mídia e sim em várias e, ao mesmo tempo.  

Por este fator, a empresa deve focar-se no Marketing de Conteúdo, que consiste em uma 

ferramenta de extremo uso online, gerando um conteúdo útil em seu site, atraindo consumidores 

e os mantendo conectados, em busca de novas informações. 

As empresas devem focar-se em estratégias para atrair a atenção de clientes por 

informações diversificadas, entrando na vida do consumidor de forma integrada, despertando 

sentimentos positivos pelas marcas, e utilizando essa preferência a seu favor. 

          Para Torres (2010, p.12) “O Marketing de Conteúdo é o conjunto de ações de Marketing 

Digital que visam produzir e divulgar conteúdo útil e relevante na Internet para atrair a atenção 

e conquistar o consumidor online.”  

Sendo assim, precisam conhecer seu site, com quem estão competindo e, quanto mais 

informações a empresa disponibilizar e conseguir, mais fácil é o acesso do consumidor. 

Deve-se pensar no que o consumidor busca na internet antes de decidir a compra. Não 

produzindo conteúdo para a empresa e sim para o consumidor, não expondo apenas os produtos, 

mas também em suas informações e o porquê elas serão úteis. 

As informações têm de atrair consumidores para o site e conseqüentemente para a 

empresa. A compra dos produtos ou a escolha da marca será a resposta esperada. 

As informações focadas ao cliente têm por obrigação serem dinâmicas, pois como os 

novos consumidores buscam agilidade, criatividade e também fácil acesso, o Marketing de 

Conteúdo gera um novo comportamento, assim que suas informações chamem atenção e sejam 

utilizadas pelo cliente-alvo. 

2.2 UTILIZANDO AS MÍDIAS SOCIAIS AO NOVO COMPORTAMENTO DO 

CONSUMIDOR. 

Com o desenvolvimento das tecnologias e do Marketing Digital, diversas empresas estão 

em busca de novas áreas e formas para conquistar novos clientes juntamente com a criação e a 
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utilização das mais variadas redes sociais - o local onde são compartilhados valores e interesses, 

tanto pessoais como profissionais (Twitter, Orkut, Facebook Linkedin, entre outras). 

Normalmente nas redes sociais, os usuários reúnem-se em grupos com variedade de 

interesses e idéias, fazendo com que organizações criem diferentes estratégias para atender 

esses grupos específicos.   

Então, por meio desta e com o fácil acesso a Internet, as redes sociais entraram em 

evidência como uma forma de entretenimento digital para as pessoas, na ação inovadora, no 

campo de vendas e até mesmo na contratação de novos funcionários. 

Anteriormente, as organizações utilizam as mesmas a fim de obter lucros e atrair clientes, 

mas com a forte concorrência e o fácil acesso à informação diária, as organizações viram-se 

necessitadas em encontrar uma forma de criar vínculos com os usuários, encontrando nas redes 

sociais essa solução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Interação entre as Redes Sociais. 

Fonte: Blog PP Atual. 
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          A exposição da marca faz com que o cliente, a partir do momento que vê a propaganda, 

busque informações sobre o produto e, dentro dessa busca, pode achar relatos sobre esse mesmo 

produto dentro das redes sociais. 

As organizações precisam se adequar ao novo cenário tecnológico. Quando uma 

empresa utiliza as redes sociais ela acaba utilizando automaticamente o 

Marketing de Relacionamento, que é a construção de um relacionamento 

satisfatório, com informações, feedback entre outros tipos. Então as empresas 

utilizam as redes como uma forma de fidelização de clientes, adequação da 

tendência da sociedade e ter uma espécie de relacionamento (como sugestão, 

agradecimento e opiniões). (DEUTSCHMAN, 2011 P16). 

 

O sistema de redes sociais possibilita que empresas criem fóruns sobre determinados 

lançamentos, além de facilitar pesquisas de segmento e também ajudar na busca de informações 

sobre os produtos. 

Como diferencial, utilizam imagens de personalidades internacionais e nacionais para 

criação de perfis nas redes, a fim de promover a imagem da empresa;  

Um bom exemplo disso é a Claro, que utiliza a imagem do ex- jogador de futebol Ronaldo 

(fenômeno), trazendo confiança e credibilidade ao consumidor para empresa. 

Hoje as organizações precisam utilizar as redes sociais constantemente como forma de 

venda e até mesmo de conhecimento do seu cliente. 

Nota-se no gráfico acima o crescimento das Redes Sociais nos meios de comunicação 

online com o cliente. 

Esse conhecimento não se dá por meio do perfil do cliente, e sim em constatar quais são 

suas expectativas e quais são seus desejos em relação ao produto relacionado, tornando o 

produto atraente à atenção do público alvo pela segmentação da empresa, atingindo o cliente 

mais próximo, interessado e alcançável. 
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CAPÍTULO III: MARKETING DIGITAL EM REDES SOCIAIS: 

TORNANDO O PÚBLICO ALVO EM PÚBLICO 

ALCANÇÁVEL  

As empresas atualmente exploram os recursos das redes sociais para promover sua 

identidade, seus produtos ou serviços juntamente ao seu público, de um modo mais direto, 

desenvolvendo não só a publicidade, mas também jogos, enquetes e outras atividades para 

aumentar a interação com os consumidores da rede.  

As ações de Marketing Interativo são usadas para fixação de marca ou de um 

conceito relacionado a ela. As empresas usam o Brand Entertainment para 

incrementar sua presença na web ou para atrelar conceitos de modernidade e 

inovação à sua marca. (SOUZA, 2010 P13). 

Uma das redes mais utilizadas é o Facebook, que possuí recursos onde permite realizar 

vários tipos de ações de Marketing destinadas para o público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Demonstração da utilização do Facebook em relação a outras redes sociais. 

Fonte: AddtoAny. 
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No demonstrativo, é possível ver a grande importância e participação do Facebook em 

relação a outras redes sociais. 

Esta ação viral na Internet aumentou a repercussão entre os usuários e despertou certo 

interesse entre as empresas mais conservadoras. Isso porque, é possível ver resultados pelos 

comentários e sugestões de internautas dentro dos fóruns sobre determinadas empresas e 

produtos. 

Outra tendência das redes sociais foram os avanços da mobilidade. Hoje, muitas pessoas 

possuem acesso por meio dos Smarthphones, aumentando o acesso do público, que acaba 

ficando mais tempo conectado as mesmas, aumentando assim a visibilidade empresarial. 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

O público alvo somente tornou-se em público alcançável, a partir do momento em que se 

investiu em uma boa divulgação e interatividade com o cliente, utilizando informações obtidas 

como novos conceitos para desenvolvimento e progresso empresarial. Trata-se também de, um 

investimento nos resultados que o Marketing Digital faz para obterem-se lucros posteriores e 

pesquisas de mercado. 

 

 

 

Figura 15: Percentual de telefones que demonstra as possibilidades 

do Mobile Marketing. 

 

Fonte: Revista Info Fevereiro de 2010. 
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3.0 INVESTIMENTOS NO MARKETING DIGITAL 

Devido ao forte crescimento da Internet, não é possível excluí-la das estratégias 

mercadológicas. Seja qual for o ramo da atuação da empresa, certamente a mesma contém um 

público que usa a Internet como ferramenta para busca de produtos ou serviços. 

Mediante a isso, a empresa deve incluí-la em seus planejamentos e estratégias que 

interajam diretamente com seu atual e futuro consumidor. 

Conforme Torres (2010, p.07) “O Marketing Digital faz que consumidores conheçam 

seus negócios, confiem nele, e tomem a decisão de compra a seu favor.”  

Uma empresa que não investe em um forte Marketing Digital, não abre mão apenas de 

expor sua marca e relacionar-se com seus clientes, mas também em deixar com que os mesmos 

falem o que quiser sobre a empresa, sem que ela tome conhecimento, impedindo-a de participar 

do processo e dar uma resposta final.  

Então, mesmo que a empresa esteja “online ou off-line”, diferentemente de outras mídias, 

a Internet afeta sim em sua produção, além de deixar o campo aberto para que outros 

concorrentes possam superá-la. 

Nos últimos cinco anos, a Internet provou que não é apenas uma ferramenta de estratégia, 

e sim uma obrigação para empresas de pequeno, médio e grande porte destacarem-se. Ela 

estabelece suporte para que sua empresa obtenha um feedback de seu serviço ou produto, que 

é exposto para o consumidor e permite que a empresa colete esses dados e aprimorem-se cada 

vez mais. 

Através de dados coletados na rede, mudanças significativas são efetuadas, seja no 

desenvolvimento do produto, ou na execução de seus serviços ou atendimento. 

Deve-se investir em Marketing Digital, porque ele é o meio mais eficiente de gerar 

oportunidades e de fidelizar clientes, fornecendo uma maior interação entre seus consumidores 

e exigindo-se menos custos do que outras mídias e publicidade, além de ser uma forma eficaz 

e instantânea de competir com seus concorrentes. 

Para aproveitar as oportunidades criadas pela Internet, para evitar que os 

clientes atuais migrem para seus novos concorrentes, e que os clientes novos 

nunca desapareçam você tem que iniciar um conjunto de ações estratégicas na 

Internet. (TORRES, 2010, p.07). 
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A empresa deve posicionar-se na Internet por meio de sites de busca, devem também, 

rever periodicamente seu conteúdo e fazer uma análise de sua usabilidade perante o público, 

além de preocupar-se em atualizar seu conteúdo e aprimorá-los com palavras-chaves, o que 

realmente ira direcioná-los até você. 

Segundo Torres (2010, p.11) “Como todo investimento deve ser controlado e seus 

resultados medidos, o monitoramento trará as informações relevantes sobre os resultados 

obtidos com seus esforços de Marketing Digital.”  

Deve-se investir também, em uma boa publicidade online e participar de redes de 

relacionamentos, que é o instrumento fundamental para a interatividade com o consumidor. Se 

empresa for aceita positivamente, certamente terá um maior nível de relacionamento em sua 

rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ESTUDO DE CASO: EMPRESA RECLAME AQUI 

Reclame Aqui, é um grande site Brasileiro, onde clientes podem demostrar sua insatisfação 

com os serviços prestados por empresas, serviços com uma grande amplitude, desde compra, 

venda, atendimento, até produtos. 

Figura 16: Investimento em publicidade no Brasil. 

Fonte: IAB Brasil, Ibope. 
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É um serviço gratuito para os consumidores e para as empresas. No site o consumidor pode 

fazer a sua queixa contra a empresa, e a empresa pode responder á essas reclamações.  

Trata-se de um site onde os cliente realizam seu cadastro com dados pessoais, relatam o 

ocorrido, e a empresa envolvida. Os dados pessoais do cliente não são expostos á caráter 

público, o acesso a esses dados é divulgado apenas a empresa envolvida, para que isso auxilie 

na resolução do problema. Após a realização da reclamação feita pelo cliente, o Reclame Aqui 

direciona um e-mail a empresa, relatando o ocorrido, isso caso a empresa tenha cadastro para 

respostas no site. 

As reclamações são abertas ao público online, como também o posicionamento da empresa 

frente ao problema. Posteriormente, o consumidor pode também realizar comentários, 

informando se teve um respaldo da empresa, e se foi encontrado uma maneira adequada de 

resolução. 

Com base na estatística de reclamações, o Reclame Aqui cria um ranking das empresas 

conforme o número de reclamações, tempo de resposta, ausência de resposta, índice de solução, 

número de avaliações, nota do reclamante e índice de voltar a fazer negócio com a empresa, 

índices que são considerados a partir do momento da publicação e das respostas das mesmas. 

No site há uma opção chamada, “Compare as Empresas” onde os clientes podem comparar a 

reputação das empresas. 
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O Ranking das empresas, exemplos: 

As empresas mais reclamadas nos últimos 12 meses: 
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Os melhores índices de solução: 

 

Melhores índices de voltar a fazer negócio: 
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Como podemos ver, a reputação da empresa no mundo online é um dos mais rápidos feedbacks 

existentes do consumidor para empresa. A empresa deve se atentar a esses fatos, pois 

comentários positivos e negativos influenciam diretamente na decisão de compras de outros 

consumidores. 
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CONCLUSÃO 

Baseado no trabalho realizado observa-se que o Marketing Digital é uma área que está 

em pleno desenvolvimento e utilização pelas organizações. 

Hoje as redes sociais tornaram-se grandes aliadas das empresas, já que com sua ajuda é 

possível alcançar vários públicos, em diferentes segmentos. Mas o marketing digital não se 

baseia somente nas redes sociais e sim em todas as esferas de mídia digital. 

No meio da era digital as organizações se viram obrigadas a se enquadrar no novo 

marketing, já que se não o fizessem poderiam perder clientes, e já que hoje a maioria possui 

acesso ao mundo digital, e isso virou indispensável na sociedade atual. 

A internet virou uma ferramenta indispensável para as organizações, já que com ela 

podem disponibilizar informações, obtendo uma avaliação por meio de seus clientes, das 

criticas e sugestões, criando assim um relacionamento com seus clientes. 

A utilização do Marketing digital ocasiona o desenvolvimento de vários tipos de 

marketing dentro deles, o marketing viral, o marketing de conteúdo, etc. 

No case é possível enxergar diferentes possibilidades de alcances e mudanças que 

podem ser efetuadas através de um marketing especifico, e a amplitude que o marketing digital 

adere ao se direcionar a determinado publico ou segmento. 

Pode-se também perceber as diferentes características de uma mesma informação, já 

que a organizações querem atender ao maior número de clientes com diferentes personalidades, 

e interesses. 

         Também é possível entender a importância do marketing digital, já que uma parte 

significativa do investimento em marketing é voltada para essa área, o que gera bons resultados 

e aumentos significativos em vendas. 

         Então o marketing digital é uma ferramenta indispensável, e irá crescendo e se 

aperfeiçoando cada vez mais, atraindo mais investimento.  
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o sistema de franquias se transformou em uma forma de negócio de 

rápido crescimento, que recebeu muita atenção de investidores, empresários, daqueles que 

desejam ter um negócio próprio, e da sociedade em geral. 

Analisando o ponto de vista econômico, o sistema de franquias evoluiu muito, pois 

resolveu um problema de larga escala e que atinge diversas empresas, como manter um gerente 

motivado, fazendo com que ele cumpra as estratégias da empresa, e ainda trazer lucratividade? 

Esse problema foi resolvido com o método de franquias, ao invés de um gerente, é colocado 

um franqueado, que precisa necessariamente seguir as estratégias da empresa, e para que ele 

próprio tenha lucro. Na Teoria da Agência, o franqueado se coloca como o agente, e o 

franqueador como o principal, aquele que delega responsabilidades, e quando o principal passa 

a optar por franqueados e não mais por gerentes, ele obtém maior comprometimento e nível de 

serviço muito mais elevado, até porque o franqueado tem maior controle sobre o negócio, 

precisa agregar valor para marca, pois consequentemente agrega valor para o seu próprio 

negócio, ele depende disso. Do ponto de vista do franqueado, o pagamento dos royalties e taxa 

inicial para obter seu próprio negócio, é consequência da motivação e confiança na sua 

capacidade de gerenciar seu próprio negócio de maneira mais fácil, e que tem mais chances de 

obter sucesso. 

É por isso que o sistema de franquias é muito atraente e está evoluindo muito nos últimos 

anos, os empresários estão percebendo quão alto é o risco de montar um negócio próprio 

comparado com a segurança que os franqueados obtêm com as franquias. 

Tendo em vista esses pontos, a escolha desse tema atual foi baseada e influenciada pelo 

interesse nos fatores econômicos que estão contribuindo para o crescimento da economia e PIB 

brasileiros, como o aumento da renda e do crédito, ações do governo, o baixo nível de 

desemprego, e o maior aumento da confiança dos consumidores, o que está fazendo o sistema 

de varejo crescer cada vez mais, e atraindo marcas internacionais para o Brasil. O sistema de 

franquias foi um grande contribuinte para todas essas mudanças, já que as empresas tiveram 

que se adaptar rapidamente à demanda do mercado, à constante evolução da tecnologia, o 

aumento da produtividade, maximização de lucros, e a franquia entrou como uma alternativa 

para a solução desses desafios. 



 
 

4 
 

Nesse estudo, será pesquisada a maior rede de franquias do Brasil, a marca “O 

Boticário”, que atua no ramo de perfumaria e cosméticos, e hoje se coloca como uma franquia 

de excelência, devido a todo seu desenvolvimento e conquista tanto do mercado nacional, como 

do internacional, visto que a franquia está presente em nove países diferentes, além do Brasil. 

Como estudante de Administração da PUC/SP, o tema além de atual, engloba vários 

pontos abordados durante o curso, e a franquia está sendo uma opção para os recém-formados. 

Esse estudo visa explicar todos os fatores que contribuíram para o desenvolvimento e 

evolução do sistema de franquias, analisar o quanto esses fatores contribuíram para o 

crescimento das duas franquias que serão analisadas, e também analisar se outros fatores 

econômicos, políticos ou sociais também contribuíram para o desenvolvimento delas. 
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CAPÍTULO 1: FRANQUIAS 

1.1  DEFINIÇÃO 

De acordo com a Lei 8.955/94: Franquia empresarial é o sistema pelo qual um 

franqueador cede ao franqueado o direito de uso da marca ou patente, associado ao direito de 

distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao 

direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional, 

desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante a remuneração direta ou indireta, sem 

que, no entanto, fique caracterizado o vinculo empregatício.   

Franqueador é aquele que detém a marca, e todo o sistema que envolve a distribuição 

dos produtos ou serviços, aquele que concede a licença para o Franqueado, que por sua vez, é 

quem usa os direitos de marca e sistemas em um negócio próprio, sob condições estabelecidas 

em contrato. 

 

1.2  VANTAGENS DA FRANQUIA 

Atualmente, a franquia é considerada o sistema mais seguro tanto para aqueles que 

querem adquirir um negócio próprio, quanto para os que querem proliferar sua marca no 

mercado, e expandir a área de atuação. Além de ser mais seguro, conta com vantagens que 

demais sistemas (permissão, concessão, licenciamento) não contemplam, como a praticidade 

de contratação, que se dá entre as partes e não exige licitação, e atinge pessoas físicas e jurídicas. 

Além disso, as maiores vantagens estão ao lado daqueles que adquirem as franquias, entre essas 

vantagens pode se considerar: 

- Início de um negócio próprio que conta com a credibilidade de um nome, e marca já 

conhecidas no mercado, com isso o franqueado pode contar com vantagens competitivas, já que 

os produtos ou serviços já foram testados no mercado. 

- Conta com o apoio do franqueador. Além do sistema de franquias ser maior do que a 

formação de um negócio independente, o franqueador já possui o know how do seu negócio, 

uma rede de distribuição, e o sucesso da marca já fortalecidos no mercado, e para obter sucesso 

recebe orientação e treinamento do franqueador, já que este também tem interesse no sucesso 

da loja, e deve zelar pelo nome e a marca. 
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- Muitas vezes, o empreendedor independente não dispõe de habilidades para competir 

no mercado, como prever fatos econômicos, políticos e sociais que possam afetar seu negócio, 

a competitividade em relação aos seus concorrentes, entre outros. Por isso o sistema de 

franquias se mostra, novamente, mais seguro, o franqueado conta com o apoio do franqueador 

para elaborar um plano de negócios, já que este tem o conhecimento do mercado em que atua, 

habilidades e competência para manter sua marca, logo o franqueado pode manter seu negócio 

com menores riscos financeiros. 

- A maior vantagem da franquia está na garantia de mercado, pois além de poder usufruir 

da vantagem competitiva da marca, o franqueador já estudou e tem o conhecimento sobre seus 

clientes, tem informações relacionadas a estratégias de produção e venda, e contando com um 

maior número de lojas atuando com esse conhecimento e experiência, o concorrente se torna 

cada vez menor com relação à fatia de mercado que ele passa atingir, abrindo cada vez mais 

oportunidades para a marca franquiada. 

- Em uma franquia, os custos de instalação, que incluem a construção, fiscalização da 

obra, maquinário e equipamentos necessários para a formação do negócio já foram previamente 

calculados pelo franqueador, logo não fogem da previsão, e não causam problemas ao caixa do 

empreendedor, ao contrário de um negócio independente. 

- No sistema de franquias, os custos com propaganda são rateados entre todos os 

franqueados, o que diminui significativamente o desembolso para esse tipo de investimento, e 

a qualidade da propaganda é muito melhor. 

- Ainda na parte de custos, não há como competir com os preços obtidos nos 

fornecedores por uma central de compras, que tem o poder de barganha pela quantidade 

comprada e pelo poder da marca, em comparação com um negócio independente, que compra 

menos e não tem uma marca fortalecida no mercado. 

- Outra vantagem das franquias tange os quesitos de independência. Apesar da 

autonomia do franqueado não ser total, ele possui independência jurídica e financeira em 

relação ao seu franqueador, logo terá sua própria razão social, sendo uma pessoa jurídica 

distinta, tendo responsabilidade pelas suas operações financeiras e legais. 

- Ao lançamento de um novo produto, ou melhora dos já existentes, é importante que 

seja feita uma pesquisa, o que fica a encargo do franqueador, que arca com todos os custos de 
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desenvolvimento e pesquisa do novo produto em mercado, e ainda conta com todas as suas 

unidades para que os produtos possam ser testados. Já em um negócio independente, todos os 

custos ficam a encargo do empreendedor, que muitas vezes não tem a capacidade financeira de 

financiar todos os custos, e fica impedido de inovar e aperfeiçoar os lançamentos de produtos, 

ou serviços no mercado. 

- Com relação ao retorno no investimento, é muito provável que o investido em uma 

franquia tenha um retorno muito mais rápido, contando que o investimento é menor, e todos os 

métodos de manutenção do negócio já estão prontos para ser aplicado, logo um negócio 

individual, além de ter dificuldades de se manter no início, ainda conta com essa desvantagem 

de retorno. 

 

1.3  EVOLUÇÃO DAS FRANQUIAS 

O sistema de franquias teve início nos Estados Unidos após a Guerra Civil, em que uma  

empresa de costura estabeleceu uma rede de revendedores. Seu desenvolvimento se deu de 

acordo com a demanda do mercado, que se vê em um processo de constante globalização dos 

negócios. 

O desenvolvimento das franquias pode ser dividido em quatro gerações, a primeira delas 

tem a franquia em que o franqueado apenas detém a licença de uso da marca, e distribuição dos 

produtos sem qualquer suporte operacional. Na segunda geração, encontramos um mercado que 

acreditava que o sucesso de negócio estava no sucesso do produto, e o conceito de franquia se 

volta para esse lado. Nessa geração, os franqueados eram obrigados a comprar os produtos 

exclusivamente dos franqueadores, que já embutiam os royalties no preço dos produtos, e 

davam um pouco mais de assistência aos franqueados. Já na terceira geração, é concedido o 

direito de uso da marca e distribuição dos produtos, sejam eles próprios ou de terceiros, com 

exclusividade, e know how contínuo, assistência ao sistema de gestão e de operação do negócio. 

Na quarta, e última geração, franqueado e franqueador trabalham juntos para o desenvolvimento 

da marca, pois nos encontramos em um mercado muito mais desenvolvido, e que necessita que 

ambos trabalhem juntos para o aperfeiçoamento e inovação dos métodos utilizados e dos 

produtos do mercado. Há uma total assistência quanto aos métodos de gestão, planos 

estratégicos, marketing e sistema operacional, mantendo assim, a competitividade da marca no 

mercado, e o sucesso da franquia e de cada franqueado. 



 
 

8 
 

Os principais acontecimentos no sistema de franquias foram marcados por nomes muito 

fortes no mercado. Na década de 50, por exemplo, surgiram as franquias como: McDonald’s, 

Burger King, KFC, Dunkin Donuts. Foi uma grande explosão de franquias nos Estados Unidos, 

de marcas que até hoje são consideradas as maiores franquias, e que tem uma grande 

representação em todos os lugares do mundo. Mas foi na década de 60 que algumas poucas 

franquias começam a chegar ao Brasil, e se deparam com conflitos de leis, barreiras burocráticas 

e um mercado muito diferente, muitas delas não conseguiram se manter e acabaram saindo do 

mercado brasileiro. Na década de 70, houve uma maior movimentação no Brasil, mas foi na 

década de 80, com a criação da ABF – Associação Brasileira de Franchising, a explosão da 

globalização, que o Brasil começou a receber uma avalanche de franquias, o que se estendeu 

por toda a década de 90, e foi formando franqueados mais exigentes, que com o efeito da 

internet nos negócios, passaram a exigir mais dos seus franqueados, contribuindo para a 

aprovação da Lei 8955, que contempla todos os direitos e deveres envolvendo o sistema de 

franquias. Dessa época até os dias de hoje, encontra-se franqueados e franqueadores mais 

experientes e preparados para o mercado brasileiro, o que confirma a tendência de crescimento 

e profissionalização do sistema. 

 

1.4  CRIANDO UMA MARCA DE SUCESSO 

Uma marca forte e reconhecida é essencial para o sucesso da franquia, já que é capaz de 

alavancar os negócios quando existe reconhecimento do mercado e dos seus consumidores 

sobre seu valor. Também por isso, que muitos franqueados começam como consumidores, que 

tem credibilidade na marca e além de acreditarem ser uma boa oportunidade de negócio, 

desejam representa-la, e só se deseja representar aquilo que é digno de confiança, associado 

com expectativas positivas de retorno do investimento financeiro. 

Como o sistema de franquias é baseado na transferência do know how, o franqueador 

precisa testar e organizar os processos operacionais da empresa, para garantir que o cliente 

reconheça que todos os processos e produtos sejam iguais ao de todas as unidades. Isso pode 

ser feito através da padronização, que consiste em estabelecer padrões de atendimento, 

arquitetônico e de decoração, criando uma identidade visual da marca, que dá ao cliente a 

segurança de que ele terá a mesma experiência que ele já vivenciou e aprovou. 
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É fundamental que a empresa franqueadora abra uma unidade-piloto, exatamente igual 

às unidades franqueadas, para que possa testar novas práticas e produtos e depois colocar em 

prática os processos operacionais, já que permite a avaliação do desempenho financeiro de uma 

franqueada, assim como os custos de implantação, capital de giro, tempo de retorno do 

investimento e lucratividade do negócio. 

 

1.5  RESPONSABILIDADES DO FRANQUEADOR E DO FRANQUEADO 

São responsabilidades do Franqueado: investir no negócio, garantir que a gestão está  

sendo feita de acordo com as normas, com colaboradores qualificados, competentes e com o 

perfil adequado, já que o franqueado é o único responsável pelos resultados da franquia. 

Também é uma obrigação remunerar o franqueador, pagamento de royalties, preservar as regras 

e as características do sistema, e sempre contribuir para que o sistema seja aperfeiçoado, com 

o levantamento de feedback, pois o sucesso da franquia é o sucesso do franqueado. 

Já as responsabilidades do Franqueador ou são relacionadas com o negócio, ou com o 

franqueado. As que giram em torno do negócio são: garantir a rentabilidade do negócio, usando 

como base as lojas próprias, garantir também que possui experiência na gestão do negócio, 

inovar o sistema e os produtos, ou serviços, para manter a competitividade no mercado, 

desenvolvendo novas tecnologias e observando o comportamento da economia e do consumo, 

para isso ele deve realizar pesquisas analisando as mudanças e tendências, podendo assim 

desenvolver os produtos, ou novos produtos. As responsabilidades relacionadas com o 

franqueado são: transferir todo o know how para que a franquia possa progredir e trazer o 

retorno esperado, estruturar uma área de suporte e apoio ao franqueado, e com isso garantir que 

todas as franquias operem de acordo com as suas necessidades, monitorar as franquias, e todos 

os padrões estabelecidos, para garantir que todas estejam operando do mesmo modo, com os 

mesmos princípios. 

 

1.6  SOBRE A ABF 

ABF, Associação Brasileira de Franchising, é uma entidade sem fins lucrativos, que foi  

criada em julho de 1987 para ordenar o crescente mercado de franquias no Brasil. Atualmente, 

é uma entidade com grande prestígio e consolidada no mercado, possui mais de 1000 

associados, atuando em âmbito nacional e internacional. 



 
 

10 
 

A missão da ABF é beneficiar os associados, divulgar, defender e promover o 

desenvolvimento desse sistema que está crescendo em grande escala. Por isso é a responsável 

por palestras, conferências, feiras e etc. Tendo em vista esse princípio, criou o primeiro curso 

de MBA de Franquias na América Latina. 

 

1.6.1 Benefícios do Associado ABF 

- ABF Franchising Expo: a maior feira de franquias da América Latina, onde as  

empresas associadas tem o direito de promover seu negócio, adquirir novos franqueados, e 

ainda podem ampliar os conhecimentos sobre o tema com palestras e cursos durante o evento. 

- Portal do Franchising: o maior canal de divulgação e promoção do sistema, que 

contempla informações sobre cada setor, e é um grande sistema de divulgação do seu negócio, 

através da página Guia de Franquias. 

- Guia Oficial de Franquias: principal referência para os empreendedores, e outras 

pessoas do ramo, sua divulgação é exclusiva para os associados. 

- Revista da ABF: promove e valoriza as ações da ABF, aborda temas relacionados à 

gestão, inovação e valorização das franquias. 

- Selo de excelência em Franchising (SEF): concedido a todos os franqueadores que 

exercitam corretamente a pratica do sistema de franquias, o que trás mais visibilidade e 

confiabilidade para o negócio. 

- Convenção do Franchising: evento que reúne empresários e colaboradores do sistema, 

que debatem metodologias, inovação, além de ser um canal de troca de informações, são 

apresentadas novidades e oportunidades de negócio. 

- Convênios: a ABF desenvolve parcerias com entidades voltadas para o 

desenvolvimento do sistema de franquias, como geração de linha de crédito, capacitação 

técnica, oportunidades de expansão internacional. Entre os associados estão: Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ESPM, bancos públicos e privados, etc. 

- Informações: a ABF coloca à disposição dos sócios uma ampla biblioteca, que contém 

publicações sobre o sistema e principais fatos e fatores de influência. 
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- Publicações: todo sócio da ABF tem o direito de receber gratuitamente o Estatuto 

Social, a Lei de Franquia (nº8.955/94), o Código de Ética, o Guia de Franquias, e outros 

informativos sobre o sistema e as oportunidades. 

- Divulgações: a ABF utiliza os melhores e mais confiáveis meios de comunicação, que 

são próprios, para difundir, fortalecer, e divulgar o sistema de franquias, assim como as 

franquias associadas. 

- Facilidades: descontos nos preços e preferência nas reservas dos eventos, os 

congressos, cursos, etc. 
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CAPÍTULO 2: EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE FRANQUIAS 

 

2.1  EVOLUÇÃO DO SISTEMA 

A Evolução do Sistema de Franquias vem acontecendo de forma natural, de acordo com 

a globalização dos negócios. Isso pode ser comprovado pelos números do setor, publicados pela 

ABF – Associação Brasileira de Franchising. 

O crescimento das franquias também se deu pelo fato de firmas de pequeno porte terem 

dificuldades em levantar o capital necessário para a execução e crescimento de um negócio 

próprio, além disso, há a dificuldade na obtenção de conhecimento sobre o mercado, 

recrutamento de funcionários competentes, e a dificuldade em criar uma marca que se consolide 

no mercado. Isso, no sistema de franquias não pode ser colocado como uma dificuldade, já que 

o conhecimento de mercado já foi obtido pelo franqueador, e só é repassado para o franqueado. 

O recrutamento de funcionários ainda pode ser uma dificuldade, mas comparando-se uma 

marca já reconhecida no mercado com uma que está iniciando todas as atividades, os 

funcionários preferem uma pequena empresa que já é reconhecida, pois o funcionário corre 

menos risco de ser mandado embora, o salário e benefícios provavelmente será maior, e as 

atividades serão mais simplificadas e específicas, pois o know how do negócio também será 

concedido pelo franqueador. 

Em países em que o mercado de capitais é pouco desenvolvido, o capital de terceiros é 

excessivamente taxado com juros altíssimos, como no Brasil. Por isso, as franquias se tornaram 

grandes substitutas para esse tipo de mercado de capitais, e para a falta de linhas de crédito a 

longo prazo, pois empresários necessitam de capitais para replicar seus negócios e permitir que 

o lucro seja suficiente para competir com esses juros. 

2.2  DADOS DA EVOLUÇÃO 

Dados da ABF – Associação Brasileira de Franchising, Banco Central, IBGE e Credit 

Suisse. 

2.2.1 Faturamento 

O gráfico abaixo representa o faturamento do setor de Franchising, os valores estão 

representados em bilhões de reais. 
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Gráfico 1: Faturamento do Setor de Franchising 

Como pode ser visto, o faturamento está evoluindo constantemente, e proporcionalmente. 

O gráfico representa o faturamento de todo os setores de franquias. 

Separadamente, por setor, os que mais evoluíram foram os setores de Assessórios 

Pessoais e Calçados, que evoluiu em faturamento 94%. E o setor de Hotelaria e Turismo, que 

evoluiu 96%. 

Assessórios Pessoais e Calçados 

Gráfico 2: Faturamento do Setor de Assessórios Pessoais e Calçados 
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Hotelaria e Turismo 

Gráfico 3: Faturamento do Setor de Hotelaria e Turismo 

 

2.2.2 Número de Redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Número de Redes de Franquias do Setor de Franchising 
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O gráfico acima representa a Evolução do Número de Redes de Franquias do Setor 

de Franchising. Assim como o faturamento, o número de redes cresceu 

representativamente, e proporcionalmente. 

Com relação a cada setor separadamente, os que mais evoluíram foram os setores 

de Assessórios Pessoais e Calçados, que aumentou 92% o número de redes, e o setor de 

Informática e Eletrônicos, que evoluiu 85%. 

Assessórios Pessoais e Calçados 

Gráfico 5: Número de Redes de Franquias do Setor de Assessórios Pessoais e Calçados 

 

Informática e Eletrônicos 

Gráfico 6: Número de Redes de Franquias do Setor de Informática e Eletrônicos 



 
 

16 
 

2.2.3 Número de Unidades Franqueadas 

O gráfico abaixo representa a Evolução do Número de Unidades Franqueadas do 

Setor de Franchising, que assim como os demais indicadores, evoluíram progressivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Número de Unidades Franqueadas do Setor de Franchising 

 

Analisando os setores separadamente, temos os setores de Assessórios Pessoais e  

Calçados, que novamente foram os que mais evoluíram, e o setor de Hotelaria e Turismo, que 

também se destacam pela segunda vez. 
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Assessórios Pessoais e Calçados 

Gráfico 8: Nº de Unidades Franqueadas do Setor de Assessórios Pessoais e Calçados 

Esse setor evoluiu 91%, mais do que todos os demais setores, e em todas as categorias, 

isso pode ser justificado por esse setor ser o que tem a maior simplicidade de administração de 

uma franquia, ter um custo mais baixo, e os consumidores passaram a dar mais valor para esse 

tipo de negócio. É importante destacar, que atualmente a facilidade em parcelamento, e o uso 

de cartão de crédito, influencia muito o consumo, incentivando as pessoas a consumirem não 

só o que é necessário, mas ultrapassarem a necessidade, e se deixarem levar pelo desejo de 

consumo. 

Hotelaria e Turismo 

Gráfico 9: Nº de Unidades Franqueadas do Setor de Hotelaria e Turismo 
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O setor de Hotelaria e Turismo também aparece como um dos setores que mais evoluiu. 

Isso se justifica porque as pessoas estão viajando mais, assim como o Brasil está recebendo 

mais turistas. O grande aumento em 2012 foi em parte pela Copa do Mundo que o Brasil irá 

sediar em 2014, e por isso recebeu a Copa das Confederações em 2013, ou seja, recebeu e irá 

receber muitos turistas, e por isso o aumento do investimento nesse tipo de franquias. O 

esperado para os próximos anos, é que o aumento desse setor seja muito expressivo, pois o 

Brasil também irá sediar as Olimpíadas de 2016. 

2.2.4 Número de Empregos Diretos Gerados 

O gráfico abaixo representa a Evolução do Número de Empregos Diretos Gerados pelo 

Número de Franquias. Como pode ser visto, o número de empregos evoluiu significativamente, 

o que é justificado pela evolução do número de franquias e de unidades abertas. O número de 

empregos aumentos 51%, o impacta no PIB, e na economia, já que mais pessoas adquiriram 

poder de compra.  

 

Gráfico 10: Número de Empregos Diretos Gerados pelo Setor de Franchising 

 

Ainda se tratando do PIB, o gráfico abaixo representa o PIB brasileiro em comparação 

com o PIB de crescimento do Setor de Franchising. No gráfico fica evidente o quanto setor de 

franquias contribui para o PIB, em 2013, por exemplo, enquanto o PIB cresceu 2,3%, o setor 
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de franquias evoluiu 11,9%, e a tendência é que esse número em relação ao PIB seja cada vez 

mais significativo. 

 

 

Gráfico 11: PIB brasileiro x PIB do Crescimento do Setor de Franchising 

 

 

2.2.5 Projeções para os Próximos Anos 

O sistema de franquias, como foi visto, está em constante evolução e desenvolvimento. 

Cada vez mais surgem novas franquias, novas marcas, e novos franqueados.  

É um mercado que está muito aquecido, ainda mais porque jovens empreendedores estão 

buscando cada vez mais esse tipo de negócio para seus investimentos, é um mercado que atrai 

quem está iniciando devido às suas facilidades e resultados. 

Além disso, é um mercado que está em constante movimentação e modificação, pois o 

mundo globalizado e a evolução da tecnologia em tempo recorde fazem com que esse tipo de 

mercado seja muito dinâmico, e evolua de acordo com esses dois fatores. 

Outro ponto a se destacar, é que o Brasil, considerado um país emergente, está virando 

alvo de grandes empreendedores, muitas empresas que ainda não tinham se instalado no Brasil, 
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ou anteriormente não tinham dado certo, estão voltando e buscando espaço no mercado 

brasileiro. 

Como o caso da rede americana de café e panificadora Dunkin’Donuts, que está voltando 

ao Brasil após oito anos. A companhia fechou uma parceria com o Grupo OLH, que será a 

franqueada master da rede de alimentação e responsável pela expansão da companhia por aqui. 

O plano da companhia é abrir 65 lojas no Distrito Federal e Goiás, nos próximos cinco anos. 

Outro exemplo de marca que está buscando o mercado brasileiro como alvo, é a rede de 

moda feminina Forever 21, que está presente em muitos países, mas que chegou esse ano ao 

Brasil, com preços extremamente competitivos e fazendo muito sucesso. 

A Forever 21 é apenas uma das dezenas de marcas gringas que desembarcaram por aqui 

no último ano. E muitas outras ainda virão. O magazine sueco também de fast-fashion H&M, 

por exemplo, tem presença confirmada, sem data de abertura definida ainda. De acordo com 

Paulo Cesar Mauro, presidente da Global Franchise – empresa de consultoria para os 

estrangeiros interessados no mercado brasileiro- “Esse movimento não é de hoje, mas ganhou 

força nos últimos anos graças ao potencial de crescimento do Brasil, e, como viajamos mais, 

acabamos conhecendo as marcas que nos agradam”. 

Franquias, de moda principalmente, procuram pontos de grande visibilidade em centros 

de compras como o Morumbi Shopping, Cidade Jardim e a rede Iguatemi. Para Martim 

Machado, advogado especializado nesse tipo de mercado, “Mesmo que os produtos sejam mais 

caros, uma loja aqui tem atendimento em português, oferece a possibilidade de troca e 

pagamento no cartão em diversas parcelas. Isso conquista o cliente.”. 
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Projetando os números para os próximos anos, temos os gráficos abaixo: 

 

Gráfico 12: Projeção do Faturamento para os próximos 5 anos 

 

Gráfico 13: Projeção do Número de Redes Franqueadas para os próximos 5 anos 
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Gráfico 14: Projeção do Número de Unidades Franqueadas para os próximos 5 anos 

 

Gráfico 15: Projeção do Nº de Empregos Diretos Gerados para os próximos 5 anos 

 

2.3  PLANO DE EXPANSÃO  

2.3.1 Distribuição do Franchising por Região e Estado 

Algumas franquias adotam um ritmo de expansão mais agressivo, que prevê um 

crescimento nacional, e não só regional, em pouco tempo de atuação no mercado. Outras já 

adotam um plano mais lento, com uma cobertura geográfica menor. Mas tudo depende do perfil 
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do franqueador, da sua capacidade financeira e de gestão, as características do negócio e o 

momento que a economia se encontra, que devem fazer base para a decisão do plano de 

expansão. 

Localização das Sedes das empresas franqueadoras por Região 

 

Mapa 1: Localização das Sedes das Empresas Franqueadas por Região 

Localização das Sedes das empresas franqueadoras por Estado 

 

Mapa 2: Localização das Sedes das Empresas Franqueadas por Estado 
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Distribuição das unidades franqueadas por Região  

 

Mapa 3: Distribuição das Unidades Franqueadas por Região 

 

Distribuição das unidades franqueadas por Estado 

 

Mapa 4: Distribuição das Unidades Franqueadas por Região 
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A concentração das franquias, tanto das sedes, quando das unidades franqueadas, é na 

região Sudeste e principalmente no Estado de São Paulo. Isso se da devido à economia, a 

industrialização dessa região, a concentração de uma maior população economicamente ativa, 

e todo o setor produtivo. Mas a presença de franquias em regiões fora do eixo Rio-São Paulo é 

apontada como uma tendência, e até uma necessidade por especialistas.  

Apesar de algumas empresas já terem se expandido para outras capitais, deixar o lugar 

que empresa se iniciou é, sem dúvida, um grande desafio. Isso porque o público-alvo e os 

interesses das pessoas são muitos diferentes entre as regiões do Brasil, que é um país de 

dimensões continentais, com muitas diferenças culturais, socioeconômicas e de hábitos de 

consumo. Para se adequar á essas diferenças, as empresas devem buscar conhecimento do 

mercado, e estar aberta a mudanças no próprio produto, ou na forma em que atua, para assim 

obter sucesso em outras capitais. Além disso, outro problema enfrentado pelas empresas, é que 

elas devem dar suporte aos franqueados, onde quer que eles estejam, e se planejar para manter 

o padrão, a distribuição dos produtos, e os aumentos dos custos operacionais para o franqueado.  

Para uma franquia ter sucesso nacional, o ponto mais importante é que ela mantenha o 

padrão para todas as unidades, que as ações de marketing sejam feitas em escala nacional e 

também local, para atender as necessidades específicas de cada região, e também adotem 

estratégias de logística que viabilizem a distribuição e atendimento da rede. 

 

2.3.2 Internacionalização das Franquias 

Após se consolidarem no mercado nacional, algumas franquias desejam atuar no mercado 

internacional, e para isso recebem o apoio da ABF – Associação Brasileira de Franchising, e 

também da Apex-Brasil – Agência de Promoção das Exportações, tendo, por exemplo, a 

possibilidade de participar de feiras no exterior. 

Uma pesquisa realizada pela ABF e pela ESPM – Escola Superior de Propaganda e 

Marketing aponta que as principais dificuldade encontradas são as de processo, garantir que 

franquia internacionalizada tenha o mesmo padrão das demais, como por exemplo, a seleção e 

treinamento de funcionários para seguir o modelo de negócio adotados na sede, e também 

atingir os consumidores, e se adaptar aos seus costumes, preferências, a economia local, e 
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grande parte dos desafios que elas também encontraram para se tornar nacional. Mas, mesmo 

assim, 33% das franquias já estão internacionalizadas. 

Para serem bem sucedidas, também no mercado internacional, as franquias devem 

elaborar uma ótima estratégia, e dar especial atenção ao perfil dos franqueados, as adequações 

na estrutura que precisarão ser feitas devido ao aumento do número de unidades, contar com 

profissionais competentes, como consultores de campo, que verifica as necessidades dos 

franqueados, avalia periodicamente cada uma delas, e relata ao franqueador as principais 

dificuldades encontradas por cada uma.  
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CAPÍTULO 3: UMA FRANQUIA DE SUCESSO 

3.1 COMO OBTER UMA FRANQUIA DE SUCESSO 

As franquias tem um índice de mortalidade menor do que os negócios próprios, isso  

porque a transmissão do know how, os produtos e o modelo de negócio que foram testados e 

aprovados, treinamentos operacionais oferecidos aos franqueados, formam um grupo de fatores 

que diminuem o risco do negócio. 

Na fase de implantação de uma nova unidade, todos os franqueados recebem um 

treinamento inicial, em que é passada toda a cultura da franquia, para garantir que o seu negócio 

sendo gerido por terceiros, não resulte em ações divergentes dos valores da franquia, definindo 

parâmetros para o franqueado. 

Para uma rede atingir níveis de excelência, as franqueadoras precisam capacitar suas 

próprias equipes, para depois capacitar seus franqueados e colaboradores, o que consiste em 

inovar, analisar novas tendências, o mercado, a economia, e saber liderar e gerir uma equipe. 

Um colaborador da franqueadora, que tem a possibilidade de exercer seu trabalho com 

eficiência se sente motivado e orgulhoso das suas conquistas, passando isso para os franqueados 

e promove melhores resultados, já que cada área da franquia tem responsabilidade no 

desenvolvimento dos franqueados, assim como eles próprios, e estando a equipe motivada, os 

treinamentos rendem melhores resultados, e bons treinamentos impactam diretamente a 

qualidade do serviço oferecido aos consumidores, que estão cada vez mais exigentes e sensíveis 

aos problemas. 

Como os sistema de franquias tem se mostrado um negócio que permite rápida expansão 

a um menor custo, quando comparada com um negócio próprio, um número grande de 

empresários está optando por esse tipo de empreendimento. E problemas de como atrair o 

franqueado com o perfil ideal para franquia, ou quais canais de comunicação e ações utilizar 

para se comunicar com o consumidor e obter um melhor benefício na divulgação da marca, só 

podem ser solucionados pelas franqueadoras que elaboraram cuidadosamente suas estratégias 

de marketing. O marketing é responsável pela divulgação da marca em feiras e eventos, 

publicação na mídia, divulgação da unidade própria, e cadastro, em uma base de dados, 

daqueles que se mostram interessados pela franquia. O perfil ideal do franqueado é definido 

previamente, junto com os pré-requisitos necessários, como capacidade financeira, afinidade 

com o negócio em que ele irá atuar, formação acadêmica e experiências profissionais em gestão, 
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saber o que o candidato espera da franquia, se ele se dedicará exclusivamente a ela, ou vai 

realizar atividades paralelas, e confrontar todas as respostas obtidas com as estratégias 

estabelecidas pelo franqueador. 

 

3.2 GRUPO BOTICÁRIO 

O Boticário, que atualmente faz parte do Grupo Boticário, está há mais de 35 anos no 

sistema de franquias, e hoje é a maior rede de franquias do Brasil, e a maior do mundo no ramo 

de perfumarias e cosméticos. A rede atribui essas conquistas ao relacionamentos de parceria 

que eles têm com os franqueados. Atualmente, o Boticário não está mais abrindo franquias, 

devido ao elevado número de unidades espalhadas por todo o Brasil, mas mesmo assim eles 

recebem cadastros de interessados. 

Uma franquia do Boticário no Brasil precisa de um investimento inicial de 

aproximadamente 250 mil reais, sendo que o franqueado tem o retorno do capital investido em 

torno de 18 a 36 meses, com uma margem de lucratividade que varia de 8 a 10%, sendo o 

faturamento médio de uma unidade é de 70 mil reais mensais. Devido ao seu tamanho e o 

mercado em que atua, o Boticário não exige que o franqueado tenha experiência no mercado, e 

também não cobra a taxa de propaganda, mas exige uma taxa de franquia mensal, que é de no 

máximo 38% sobre o valor das compras do mês. O contrato com a empresa não tem um prazo 

de tempo para vencimento determinado. 

O Boticário estabeleceu diversas atividades ao franqueado, entre elas: capacidade de 

disseminar os valores da empresa, ter conhecimento e domínio sobre as estratégias do Boticário, 

capacidade de garantir a padronização dos processos operacionais, de acordo com o modelo de 

gestão estabelecido pela empresa, capacidade de desenvolver, gerir e formar pessoas, 

capacidade de gerencias processos e resultados decorrentes do trabalho. 

Os principais requisitos de um franqueado Boticário é que ele tenha total engajamento na 

gestão da franquia, comprometimento administrativo para gerir recursos humanos, financeiros 

e materiais, dinamismo, liderança e empreendedorismo, investimento na franquia com recursos 

próprios, aptidão de lidar com uma estrutura já formatada, e a garantia de promoção positiva da 

imagem da marca. 
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Atualmente, no Brasil, o Boticário é uma franquia mais que consolidada, e decorrente 

desse fato, os fundadores criaram o Grupo Boticário, formado também pelas marcas “Eudora”, 

“Quem disse, Berenice?”, e “The Beauty Box”, todas do mesmo ramo de perfumaria e 

cosméticos. 

O Grupo Boticário foi constituído em 2010, que realiza investimentos constantes e 

sustentáveis para o desenvolvimento do país. Como o Brasil está prestes a alcançar o segundo 

lugar no ranking mundial no setor de perfumaria e cosméticos, atrás apenas dos Estados Unidos, 

o Grupo Boticário se dedicou e se preparou para os desafios dessa nova fase, capacitando 

colaboradores e franqueados para melhor atender os consumidores em todas as suas 

necessidades, por isso lançou essas novas unidades de negócio, com propostas e valores 

diferenciados, visando atingir todo o mercado consumidor. 

A marca do Grupo Boticário representa a origem do negócio, e os valores da empresa, 

como a cultura organizacional e o orgulho em empreender sempre, sendo que a natureza foi a 

inspiração para a criação do novo logo. 

 

Figura 1: Símbolo e Slogan do Grupo Boticário 

 

O slogan “Beleza é o que a gente faz” tem um significado e um posicionamento que 

demonstra a essência da marca, a personalidade e os valores. A palavra “beleza” expressa todo 

o desenvolvimento e fabricação de produtos, com atitude positiva e sustentabilidade, que leva 

a beleza para as pessoas, levanta a autoestima, e inspira pessoas e empresas para a construção 

de um mundo melhor. O verbo “é” foi cuidadosamente escolhido para representar o presente, o 

agora, que reforça os princípios empreendedores da empresa, que pensa hoje em soluções para 

o amanhã. A palavra “gente” foi escolhida para representar o lado humano da marca, e todos 

os colaboradores que contribuem para a excelência do grupo. Por fim, a palavra “faz” vem com 
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o sentido de simbolizar o empreendedorismo da marca, demostrando o desejo constante em 

crescer, e dar oportunidade de crescimento para demais pessoas. 

Com esse espírito empreendedor, marca do grupo, e a disseminação dos seus produtos e 

unidades por todo o país, o Grupo Boticário teve de expandir sua estrutura física e humana. 

Agora conta com uma fábrica em São José dos Pinhais, no Paraná, que está em processo de 

expansão, o que aumentará sua capacidade de produção de 280 milhões de unidades, para 315 

milhões, e ainda conta com um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento desde 2013. O 

escritórios corporativos do grupo estão localizados em Curitiba e em São Paulo, que também 

ganhou um Centro de Distribuição, na cidade de Registro no Vale do Ribeira, que recebe os 

produtos da fábrica e leva para toda as unidades, que estão estrategicamente posicionadas por 

todo o país. O Centro de Distribuição possui uma capacidade de expedição de aproximadamente 

2150 caixas por hora. O grupo está se expandindo para a Bahia, com a intenção de melhor 

atender as regiões Norte e Nordeste. Uma nova fábrica começou a ser construída, em 2013, na 

cidade Camaçari, e deverá suprir 80% da demanda da região por itens de perfumaria e cremes. 

São Gonçalo dos Campos ganhou o segundo Centro de Distribuição da empresa, foi preparado 

para distribuir todos os produtos das unidades de negócio para as regiões Norte e Nordeste, e 

deve suprir 100% da demanda dos franqueados dessas regiões. O local é equipado e 

modernizado, capaz de expedir 1800 caixas de produtos, e separar 42 mil peças por hora. O 

Grupo Boticário conta com mais de seis mil colaboradores diretos, e participa ativamente do 

desenvolvimento do país. 

Um dos princípios do grupo, como já foi apontado, é o espalhar beleza a todos, e isso não 

consiste apenas em manter boas relações com os colaboradores, franqueados, e consumidores 

diretos. Esse princípio se estende aos fornecedores, e a todos aqueles que contribuem e se 

interessam pelo trabalho realizado pela empresa. Com os fornecedores é estabelecida uma 

parceria, que garante a excelência nos produtos e serviços, preservando princípios éticos, e 

compartilhando as responsabilidades sociais, ambientais e financeiras, trabalhando em conjunto 

para cada vez obter um melhor desempenho dos processos da empresa. 

Compartilhar os ideais de sustentabilidade é outro princípio do Grupo Boticário, que 

acredita que compartilhando essa proposta, ela ganhará cada vez mais amplitude, e sua 

capacidade será cada vez mais potencializada. Para eles, os colaboradores são os principais 

propagadores desse princípio, por isso eles tem o cuidado de capacitar e engajar toda a rede de 
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colaboradores, replicando os conhecimentos de práticas sustentáveis no gerenciamento de 

projetos, avaliação o ciclo de vida dos produtos, sustentabilidade nas embalagens usadas, 

biodiversidade, estratégias de comunicação sustentáveis, controle e uso econômico de energia 

a vapor, desenvolvimento e inovação industrial através de pesquisas. Com relação à rede de 

franquias, os franqueados recebem um caderno de sustentabilidade, que aborda os temas de eco 

eficiência, diversidade, reciclagem, saúde e segurança nas relações humanas do negócio. 

Capacitação e ferramentas de monitoramento auxiliam as franquias de “O Boticário” e “Quem 

disse, Berenice?” a aperfeiçoar as práticas de sustentabilidade, sem prejudicar o crescimento do 

negócio dos franqueados, mas sempre priorizando o uso consciente dos recursos. Também foi 

elaborado um guia de sustentabilidade para os fornecedores, com o objetivo de somar esforços 

para a inserção de práticas sustentáveis na gestão de negócios de parceiros, o que garante a 

qualidade dos produtos, tanto de desempenho técnico, e de entrega. Desde 2005 que o grupo 

desenvolve oficinas, guias, visitas e informativos eletrônicos, para qualificar e evoluir as 

práticas e processos da sua cadeia de suprimentos. O grupo também da atenção especial à 

comunidade, oferecendo oportunidades de aperfeiçoamento profissional, por meio de cursos 

organizados em parceria com o setor público e privado, aumento a geração de emprego e a 

renda, e para os jovens de 16 a 18 anos, o Grupo Boticário oferece a oportunidade do primeiro 

emprego, com o programa de jovem aprendiz, que além de receberem todos os conceitos de 

empregabilidade, ainda recebem treinamentos de cidadania e sustentabilidade. 

 

3.2.1 O Boticário 

Uma das unidades de negócio controladas pelo Grupo Boticário, a marca teve início em 

1977, como uma pequena farmácia de manipulação, em Curitiba, no Paraná. A segunda loja foi 

aberta no aeroporto internacional Afonso Pena, o que deu visibilidade e conhecimento dos 

produtos por todo o país. Em 1980, foi aberta a primeira franquia, em Brasília, e mesmo sistema 

não inserido no contexto comercial do Brasil, cada vez mais lojas foram sendo abertas, e em 

1986, o Boticário deu início ao seu processo de internacionalização, abrindo sua primeira loja 

em Portugal, e hoje conta com lojas no Japão, Angola, Venezuela e Paraguai. 
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Figura 2: Franquia O Boticário 

 

Atualmente, O Boticário é a maior rede de franquias do Brasil, com 900 franqueados e 

aproximadamente 3628 lojas espalhadas em 1750 cidades brasileiras. Com todo esse tamanho, 

a marca gera cerca de 22 mil empregos diretos e indiretos. Conta com um catálogo de mais de 

1100 produtos, que variam entre itens de perfumaria, maquiagem, cuidados pessoais – rosto, 

corpo e cabelo, criados para homens e mulheres, de todas as idades e estilos de vida. 

Hoje, O Boticário está com a campanha “Viva Linda”, em que eles acreditam no poder 

transformador da beleza e tem como objetivo propagar esse ideal.  

 

3.2.2 Quem disse, Berenice? 

A outra franquia do Grupo Boticário teve início em 2012, com um novo conceito de 

maquiagem, que visa inspirar mulheres a se sentirem livres para experimentar diferentes 

produtos, combinações e cores, até definirem o que mais combina com cada uma. 
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Figura 3: Franquia Quem disse, Berenice? 

 

A marca conta mais 500 produtos, que são apresentados de forma divertida e 

descomplicada para pele, olhos, boca, esmaltes, perfumes, assessórios. São 100 cores diferentes 

de batom, 70 de sombra, 50 de esmaltes, e 18 tonalidades de base, desenvolvidas especialmente 

para a diversidade brasileira, sendo, no entanto, a maior variedade de tons do Brasil. Ainda 

conta com produtos demaquilantes e máscara para cílios que pode ser personalizada. Os 

produtos atingem mulheres de diferentes idades, classe social, e estilo de vida, pois além da 

variedade de itens, há também a variedade de preços. 

Os produtos são comercializados em lojas franqueadas e quiosques em locais de alto 

fluxo. Em todos se permite o autosserviço, com a possiblidade de testar e experimentar cada 

um dos produtos. São mais de 110 pontos de venda em todo os Brasil, e ainda há a venda pela 

internet, o e-commerce. 

A proposta da franquia é trazer liberdade, questionamentos, bom-humor, ousadia e 

irreverência, que criaram uma identificação entre a marca e a consumidora. 

 

3.3 O BOTICÁRIO – FRANQUIA DE SUCESSO 

Em 2008 e em 2013, O Boticário ganhou o prêmio de Franquia do Ano, de acordo com a  

pesquisa da Serasa Experian, sendo que foi a única do setor de perfumaria e cosméticos que 

ficou entre as 14 vencedoras. 
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De acordo com Miguel Krignser, fundador de “O Boticário”: “o sistema de franquias é a 

melhor forma de conquistar a fidelidade dos parceiros que tem afinidade conosco. A franquia 

possibilita um ambiente mais isolado e domínio sobre o negócio”.  

Para os próximos quatro anos são planejados investimentos, de aproximadamente 1 bilhão 

de reais, em que grande parte será da rede de franqueados, para renovar as lojas, que contarão 

com vitrines virtuais, sonorização especial, e até tablets com tutoriais para os clientes. 

Para Miguel Krigsner, o Brasil é uma grande promessa, já que são 200 milhões de 

pessoas, em um país rico de oportunidades, que conta com um público extremamente 

consumidor, que está evoluindo de estágio, e conquistando a possibilidade de não só satisfazer 

suas necessidades básicas, mas passando a adquirir poder de compra e de decisão perante as 

marcas presentes no mercado, já que está cada vez mais exigente e crítico quanto aos produtos 

oferecidos. Por isso, o fundador acredita que mudanças importantes de infraestrutura devem ser 

feitas com urgência, juntamente com um papel do governo em privatizar outros setores, e 

facilitar a entrada de capital externo no país, garantindo o dinheiro investido e mantendo a 

confiança no nosso mercado. 

Quanto ao mercado em que a marca atua, o principal ponto forte é que ele não se abala, 

mesmo em tempos de crise, mas a concorrência com grandes marcas internacionais exige que 

“O Boticário” elabore grandes estratégias para se manter no mercado. Suas principal 

concorrente é a marca “Mahogany”, que iniciou seu sistema de franquias apenas em 2005, e 

conta com apenas 154 lojas, com um faturamento de 95,1 milhões de reais. O grande diferencial 

da marca são os preços bem competitivos. Outra concorrente é a marca “Contém 1g”, que abriu 

27 unidades apenas em 2012, e pretende abrir mais 30 lojas e quiosques. Seu faturamento foi 

de 152 milhões de reais em 2012, com um crescimento de mais de 20%, em relação ao ano 

anterior, o que mostra que está se fortalecendo no mercado. 

 

3.4 EXCELÊNCIA NO MERCADO 

Em 2013, o Grupo Boticário ganhou o prêmio de Top of Mind Estadão de RH, na  

categoria de empresas com melhores práticas em responsabilidade social. 

No mesmo ano, o grupo conquistou uma posição entre as 10 melhores empresas 

sustentáveis pela pesquisa Monitor de Sustentabilidade Corporativa, da Market Analysis. E 
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ainda se destacou entre as empresas dos setores de bens de consumo, pelos critérios utilizados 

para a contratação de fornecedores, que foram considerados pontos fortes de uma gestão de 

sustentabilidade pela Guia Exame de Sustentabilidade, sendo que em 2012 esteve entre as 20 

empresas modelo pelo mesmo guia. 

Em 2012, a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza ganhou o prêmio pelas 

melhores iniciativas sustentáveis, e também o Programa de Gestante do Grupo Boticário foi 

selecionado entre os quatro melhores da fundação ABRINQ. 

Uma das franquias do “O Boticário”, em Manaus, recebeu o prêmio da Associação 

Franquia Sustentável, que faz parte da ABF. 

Em 2014, o Grupo Boticário recebeu um prêmio do Fórum Econômico Mundial, pelo 

reconhecimento aos investimentos e resultados dos últimos três anos, e foi considerada a 

Empresa de Crescimento Global. 

No mesmo ano, também foi reconhecida como a melhor empresa para começar a carreira, 

de acordo com a VOCÊ S/A, e a melhor empresa em qualidade de vida. 

“O Boticário” também foi reconhecido como a marca mais amada pelo consumidor 

brasileiro, em 2014, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro de Inteligência Padrão 

e pela Officina Sophia Consultoria. 

Ainda entre esses prêmios, está o Prêmio Brasileiro de Embalagem Embanews – Troféu 

Roberto Hiraishi, contemplado nas categorias de luxo, destaques, tecnologia e qualidade. 

Também recebeu uma homenagem como o Melhor Cliente do Ano, devido ao relacionamento 

que o grupo tem com seus fornecedores. 
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CONCLUSÃO 

O sistema de franquias se mostra muito eficiente, e necessário para o processo de 

expansão de uma empresa, que deseja tomar proporções nacionais, e muitas vezes 

internacionais. 

O exemplo de franquia que foi exposto, o Grupo Boticário, e suas duas redes de franquias, 

o “O Boticário” e a “Quem disse, Berenice?”, foi escolhido pela excelência que ele representa 

para o sistema de franquias, já que eles passaram por todos os passos necessários, e que foram 

apresentados, para formar uma marca de sucesso, nacional e internacional. 

Como o próprio fundador na marca, Miguel Krigsner diz, as empresa ainda precisa de 

mudanças, principalmente na questão de infraestrutura, pois seu crescimento não era planejado 

quando seu sistema de logística foi criado. Mas ao poucos, ela foi se adaptando ao mercado, 

aos problemas que foram surgindo, já que “O Boticário” foi uma das empresas pioneiras no 

sistema de franquias, e o Brasil não estava apto para esse tipo de negócio, o que na época foi 

um dos maiores problemas enfrentados pela marca. 

Após todas as regularizações nos processos jurídicos e financeiros do sistema de franquia 

no Brasil, o “O Boticário” só cresceu e se desenvolveu. Quando se deparou com a crise, contou 

com o apoio de seus fornecedores e conseguiu se manter no mercado. Foi aperfeiçoando seus 

manuais de instrução para os franqueados, o modo como lidava e os auxiliava, foi estabelecendo 

estratégias fortes e amplas para se solidificar no mercado, e hoje é possível ver o resultado 

refletido em todos os prêmios que a marca conquistou, a fidelidade que ela tem com seus 

consumidores e fornecedores, e a excelência em gestão de franqueados, e o importante papel 

social que ela exerce nas comunidades vizinhas da sua localidade. 

Cada vez mais franquias são abertas, mais franqueados se associam a elas, e a tendência 

é que o mercado conte cada vez mais com esse tipo de sistema, pois apesar de ter pontos 

negativos, os pontos positivos que a franquia trás, supera todos os benefícios de um negócio 

próprio, ou até mesmo da abertura de filiais, já que nas franquias, o franqueado não é um 

gerente, mas sim dono do negócio, e dessa forma o seu lucro depende do seu esforço e do seu 

trabalho, o que motiva e incentiva o franqueado a sempre fazer mais e melhor, diferente do 

gerente que muitas vezes se acomoda nas suas atividades, pois o resultado da filial não depende 

do desempenho dele, que de qualquer forma ganhará uma remuneração no final do mês. 
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O sistema de franquias se adaptou muito bem ao mercado brasileiro, que está em 

desenvolvimento, e precisa que cada vez mais negócio novos sejam abertos para atender as 

necessidades de um público consumidor que está aumentando gradativamente, e as estratégias 

adotadas pelo governo estão dando um maior poder de compra para as pessoas. Além disso, o 

Brasil está se tornando um grande alvo para franquias internacionais, que veem o Brasil como 

um mercado potencial para suas empresas. Não é a toa que aparecem cada vez mais fast-food’s 

diferentes nas ruas, que atendem um tipo de consumidor que está sempre apressado, que não 

pensa nem em parar para comer, o que é típico das pessoas de grandes metrópoles, como São 

Paulo. Também aumentou muito o número de clínicas de estética, e assessórios e roupas 

femininas, pois as mulheres, e também alguns homem, se preocupam muito com o corpo, com 

a aparência, e aderem tratamentos estéticos, com uma frequência cada vez maior. Não é possível 

esquecer o crescimento do sistema hoteleiro, e de turismo, derivados também do aumento do 

poder de compra das pessoas, e principalmente pela Copa do Mundo e Olimpíadas de 2016. 

Por fim, é possível concluir que o sistema de franquias está cada vez mais consolidado 

no mercado brasileiro, e se apresenta como uma necessidade para as empresas que desejam 

expandir. Muitos recém-formados optam por abrir uma franquia ao invés de buscarem 

empregos em diversas empresas, isso porque o sistema trás uma rentabilidade maior, uma maior 

autonomia e liberdade, um sistema de fácil administração, e um menor risco. A evolução desse 

sistema é um fenômeno da economia, que se explica pelas práticas adotadas pelo governo, que 

beneficiam tanto as empresas, quanto os consumidores. 
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INTRODUÇÃO 

Tendo em vista que vivemos em um mundo globalizado, rodeado por empresas que competem 

entre si, e que são capazes de agredir o meio ambiente apenas para maximizar o próprio lucro 

e se sobressair no mercado, é necessário o desenvolvimento sustentável, pois dessa forma os 

impactos ambientais, referentes ao uso de energias sustentáveis, são menores, e ainda poderão 

ser mais lucrativos e vantajosos, do que as formas convencionais que agridem o meio ambiente, 

e até o mesmo o meio social. 

A energia eólica é uma forma sustentável de gerar energia, e vem atraindo olhares ao redor do 

mundo, e o Brasil vem mostrando avanços nos desenvolvimento e no crescimento da mesma. 

O presente trabalho acadêmico tem como objetivos principais mostrar e analisar estes tais 

avanços, juntamente com uma breve abordagem teórica a respeito do desenvolvimento 

sustentável brasileiro, focando no objeto de estudo que é a energia eólica, e a análise do cenário 

econômico brasileiro, que acaba impactando na sociedade brasileira. 
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CAPÍTULO 1: A ENERGIA EÓLICA 

1.1– SUSTENTABILIDADE NO BRASIL 

Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as 

necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações.  

A sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem 

agredir o meio ambiente, dessa maneira, utilizando os recursos naturais de forma eficaz, podem-

se obter resultados expressivos.  

Desenvolvimento sustentável significa obter crescimento econômico necessário, garantindo a 

preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente e gerações futuras, 

na qual para que o mesmo ocorra, é necessário que haja uma harmonização entre o 

desenvolvimento econômico, a preservação do meio ambiente, a justiça social (acesso a 

serviços públicos de qualidade), a qualidade de vida e o uso racional dos recursos da natureza 

(principalmente a água). 

No Brasil, assim como em outros países emergentes, a questão do desenvolvimento sustentável 

vem progredindo de forma lenta. Embora haja um despertar da consciência ambiental no país, 

muitas empresas ainda buscam somente o lucro, ignorando quaisquer questões ambientais e 

sociais. 

Embora o Brasil ainda utilize combustíveis fósseis e tenha um índice de desmatamento alto, o 

país utiliza inúmeros sistemas sustentáveis, dentre as principais estão: a utilização de energia 

solar, hidroelétrica, etanol, biomassa, reciclagem de lixo, e a própria energia eólica. 

Segundos dados preliminares realizados em 2009 pela Empresa de Pesquisa Enérgica (EPE), 

as energias renováveis (sustentáveis) no Brasil representaram mais de 85,4% 

da energia produzida internamente e utilizada no Brasil, ou seja, as energias renováveis são de 

grande importância para o desenvolvimento econômico brasileiro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Imagem representativa de um dos símbolos da sustentabilidade no Brasil. 

Fonte: http://site.waldenor.com.br/noticias_imprensa_int.aspx?id=821 

 

1.2 O ÍNICIO DA ENERGIA EÓLICA NO BRASIL 

A primeira turbina de energia eólica do Brasil foi instalada em Fernando de Noronha em 1992.  

Tal projeto foi realizado pelo Grupo de Energia Eólica da Universidade Federal de Pernambuco 

- UFPE, com financiamento do Folkecenter (um instituto de pesquisas dinamarquês), em 

parceria com a Companhia Energética de Pernambuco - CELPE. A turbina possui um gerador 

assíncrono de 75 kW, rotor de 17 m de diâmetro e torre de 23 m de altura. Na época em que foi 

instalada, a geração de eletricidade dessa turbina correspondia a cerca de 10% da energia gerada 

na Ilha, proporcionando uma economia de aproximadamente 70.000 litros de óleo diesel por 

ano.  

A segunda turbina foi instalada em maio de 2000, mas só entrou em operação em 2001. O 

projeto foi realizado pelo CBEE, com a colaboração do RISØ National Laboratory da 

Dinamarca, e financiado pela ANEEL. Juntas, as duas turbinas geram até 25% da eletricidade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Noronha
http://pt.wikipedia.org/wiki/1992
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consumida na ilha. Esses projetos tornaram Fernando de Noronha o maior sistema híbrido 

eólico-diesel do Brasil. 

Dez anos após a instalação da turbina, o governo criou o Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) para incentivar a utilização de outras fontes 

renováveis, tais como a energia eólica, utilização da biomassa e a criação de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs).  

Estas estações podem usar energia hidrelétrica: o carro-chefe da matriz energética do Brasil, 

que compreende cerca de três quartos da capacidade energética instalada do Brasil. 

 

A primeira turbina de energia eólica construída no Brasil, localizada em Fernando de 

Noronha 

Fonte: http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/energia_eolica/6_6_1.htm 

 

1.3 O QUE VEM A SER E COMO FUNCIONA A ENERGIA EÓLICA? 

Energia eólica nada mais é do que energia gerada pelo movimento do vento. Este tipo de energia 

vem sendo utilizada pelo homem desde a antiguidade, principalmente em embarcações e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_Incentivo_%C3%A0s_Fontes_Alternativas_de_Energia_El%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_Incentivo_%C3%A0s_Fontes_Alternativas_de_Energia_El%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/E%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biomassa
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moinhos, e além de ser uma abundante fonte de energia, é uma energia renovável, limpa e 

disponível em inúmeros locais. 

Atualmente é uma energia renovável pouco utilizada, entretanto, é considerada uma importante 

fonte de energia, pois não gera poluição, e não agride tanto o meio ambiente.  

Os moinhos de vento foram inventados na Pérsia no século V. Eles foram usados para bombear 

água para irrigação. Os mecanismos básicos de um moinho de vento não mudaram desde então: 

o vento atinge uma hélice que ao movimentar-se gira um eixo que impulsiona uma bomba 

(gerador de eletricidade). 

Os ventos são gerados pela diferença de temperatura da terra e das águas, das planícies e das 

montanhas, das regiões equatoriais e dos polos do planeta Terra. 

A quantidade de energia disponível no vento varia de acordo com as estações do ano e as horas 

do dia. A topografia e a rugosidade do solo também tem grande influência na distribuição de 

frequência de ocorrência dos ventos e de sua velocidade em um local. 

Além disso, a quantidade de energia eólica extraível numa região depende das características 

de desempenho, altura de operação e espaçamento horizontal dos sistemas de conversão de 

energia eólica instalados. 

A avaliação precisa do potencial de vento em uma região é o primeiro e fundamental passo para 

o aproveitamento do recurso eólico como fonte de energia. 

Para a avaliação do potencial eólico de uma região é uma necessário a coleta de dados dos 

ventos com precisão e qualidade, capaz de fornecer um mapeamento eólico da região. 
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Centro de energia eólica localizada no estado do Ceará. 

A localização geográfica do local, influencia na otimização e no funcionamento das turbinas. 

http://www.brasilescola.com/brasil/energia-eolica-no-ceara.htm 

As turbinas funcionam da seguinte maneira: 

Os aero geradores de eixo horizontal baseiam-se no princípio de funcionamento dos moinhos 

de vento. São constituídos por turbinas de uma a três pás ou multipás (acima de três pás), com 

um perfil aerodinâmico. 

Rotores de 3 pás são os mais comuns, pois constituem um bom compromisso entre coeficiente 

de potência, custo e velocidade de rotação, bem como uma melhor estética comparada às 

turbinas de 2 pás.  

Apesar dos rotores com 2 pás serem mais eficientes, são mais instáveis e propensos a 

turbulências, trazendo risco a sua estrutura, o que não acontece nos rotores de 3 pás que são 

muito mais estáveis, barateando seu custo e possibilitando a construção de aero geradores de 

mais de 100 metros de altura e com capacidade de geração de energia que pode chegar a 5 MW 

(megawatts). Seu pico de geração de energia é atingido com ventos fortes e sua eficiência pode 

passar dos 45%. 

Rotores multipás são mais utilizados para bombeamento de água de poços artesianos, mas nada 

impede que sejam utilizados para geração de energia elétrica. Impulsionados tanto por força de 
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arrasto como por força de sustentação, esses rotores têm seu pico de eficiência em ventos fracos, 

com uma eficiência de 30% 

Aero geradores de eixo horizontal são os mais utilizadas devido o seu rendimento aerodinâmico 

ser superior aos de eixo vertical, e, portanto estão menos expostos aos esforços mecânicos, 

compensando seu maior custo. 

Existem duas categorias de aero geradores de eixo horizontal: As Frontais (upwind), na qual, o 

vento sopra pela parte frontal, as pás são rígidas e o rotor é orientado segundo a direção do 

vento através de um dispositivo motor, e a Retaguarda (ownwind), na qual o vento sopra pela 

retaguarda das pás, e o rotor é flexível e auto orientável. 

A colocação da turbina no topo é a forma mais utilizada, por ser a mais simples, a que conduz 

a melhores resultados para grandes potências, e por serem menores os esforços de manobra e 

melhor a estabilidade. As pás da turbina devem sempre ser orientadas segundo a direção do 

vento. 

Atualmente, aero geradores de eixo horizontal com um rotor do tipo hélice possuem grande 

importância para a produção de eletricidade em grande escala. 

Uma breve descrição funcional dos principais componentes: 

 Pás do Rotor: Capturam a energia eólica e a convertem em energia rotacional 

no eixo; 

 

 Eixo: Transfere a energia de rotação para o gerador; 

 

 Nacele: Carcaça onde são abrigados os componentes; 

 

 Caixa de Engrenagens: Aumenta a velocidade de rotação do eixo entre o 

gerador e o cubo do rotor; 

 

 Gerador: Usa a energia rotacional para gerar eletricidade utilizando 

eletromagnetismo; 
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 Unidade de Controle Eletrônico: Monitora todo o sistema, realiza o 

desligamento da turbina em caso de falha e ajusta o mecanismo de alinhamento da 

turbina com o vento; 

 

 Controlador: Alinha o rotor com a direção do vento; 

 

 Freios: Em caso de falha no sistema ou sobrecarga de energia, detém a rotação 

do eixo; 

 

 Torre: Sustenta o rotor e a nacele, além de erguer todo o conjunto a uma altura 

onde as pás possam girar com segurança e distantes do solo; 

 

 Equipamentos Elétricos: Transmitem a eletricidade do gerador pela torre e 

controlam os elementos de segurança da turbina. 

Em outras palavras, os aero geradores apresentam hélices que se movimentam com a força dos 

ventos. Parte da energia cinética é transferida para as pás do rotor, e se torna a energia rotacional 

das pás, devido ao movimento dos ventos, consequentemente, o eixo, que está acoplado às pás, 

gira junto com elas.  

A energia rotacional do eixo (que é a mesma que a das pás) é transformada em energia elétrica 

pelo gerador e por fim, o transformador é responsável por distribuir externamente esta energia 

gerada.  
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Sistema ilustrando o funcionamento das turbinas. 

Fonte: http://evolucaoenergiaeolica.wordpress.com/aerogerador-de-eixo-horizontal/custo-

comparativo/ 
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A potência elétrica produzida é função do cubo da velocidade do vento “v”: 

 

 

Fórmula para cálculo da potência elétrica produzida. 

Fonte: http://evolucaoenergiaeolica.wordpress.com/aerogerador-de-eixo-horizontal/custo-

comparativo/ 

Onde: “ρ” é a densidade do ar em kg/m³; “Ar” é calculado por π.D2/4, em que D é o diâmetro 

do rotor; “Cp” é o coeficiente aerodinâmico de potência do rotor; e “η” é a eficiência do 

conjunto gerador/transmissor. 

A absorção de energia cinética reduz à velocidade do vento a jusante do disco do rotor 

gradualmente e essa velocidade recupera-se ao misturar-se com as massas de ar predominantes 

do escoamento livre. Das forças de sustentação aerodinâmica nas pás do rotor resulta uma 

esteira helicoidal de vórtices, a qual também gradualmente dissipa-se.  

Após alguma distância a jusante da turbina, o escoamento praticamente recupera as condições 

de velocidade originais e turbinas adicionais podem ser instaladas, minimizando as perdas de 

desempenho causadas pela interferência da turbina anterior. Na prática, essa distância varia com 

a velocidade do vento, as condições de operação da turbina, a rugosidade do terreno e a 

condição de estabilidade térmica vertical da atmosfera. 

De modo geral, uma distância considerada segura para a instalação de novas turbinas é da ordem 

de 10 vezes o diâmetro “D”, se instalada a jusante, e 5 vezes “D”, se instalada ao lado, em 

relação ao vento predominante.  

O diâmetro “D” é inversamente proporcional à velocidade angular do rotor. Para minimizar a 

emissão de ruído aerodinâmico pelas pás, usualmente a rotação é otimizada no projeto.  

Abaixo, segue a fórmula prática para a avaliação da rotação nominal de operação de uma turbina 

eólica: 

http://evolucaoenergiaeolica.files.wordpress.com/2012/06/image021.gif
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Fórmula para cálculo das rotações por minuto. 

Fonte: http://evolucaoenergiaeolica.wordpress.com/aerogerador-de-eixo-horizontal/custo-

comparativo/ 

Onde: “RPM” são rotações por minuto; e “D” é o diâmetro do rotor. À medida que a tecnologia 

propicia dimensões maiores para as turbinas, a rotação reduz-se: os diâmetros de rotores no 

mercado atual variam entre 30m e 100m, o que resulta em rotações da ordem de 35rpm a 12rpm, 

respectivamente. As rotações baixas tornam as pás visíveis, evitando colisão com pássaros em 

pleno vôo.  

Segundo a Associação Americana de Energia Eólica – AWEA, quanto aos níveis de ruído, as 

turbinas eólicas satisfazem os requisitos ambientais (cerca de 45 decibéis-dB) mesmo quando 

instaladas a distâncias da ordem de 300m de áreas residenciais.  Esses aspectos contribuem para 

que a tecnologia eólico-elétrica apresente o mínimo impacto ambiental entre as fontes de 

geração na mesma ordem de Gigawatts. 

O grande problema do gerador com eixo horizontal é a necessidade de medir constantemente a 

velocidade do vento para decidir se ele deve permanecer ligado ou não. Caso esteja ventando 

muito pouco, o custo para manter o gerador ligado é maior do que a energia produzida por ele, 

tornando necessário que o mesmo seja temporariamente desligado. 

Apesar da grandiosidade dos modernos moinhos de vento, a tecnologia utilizada é obsoleta, 

pois é a mesma tecnologia utilizada há 1000 anos. Porém, há indícios de que outras tecnologias 

de maior eficiência, como é o caso da turbovela, uma voluta vertical apropriada para capturar 

vento a baixa pressão ao passar nos rotores axiais protegidos internamente, sejam implantadas 

futuramente. Esse tipo de tecnologia oferece certos riscos de colisões das pás com objetos 

voadores (animais silvestres), mas não interfere na áudio visão. 

http://evolucaoenergiaeolica.files.wordpress.com/2012/06/image025.gif
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Tecnologias de implantação em ambientes aquáticos já é uma realidade, e são de extrema 

importância para não interferem nas rotas migratórias de animais que utilizam o ambiente 

terrestre, evitando dessa forma colisões com os mesmos. 

 

Turbinas em funcionamento no ambiente marinho. 

Fonte: http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/geografia/energia-eolica-origem-e-

vantagens.html 
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CAPÍTULO II: EXPANSÃO DA ENERGIA EÓLICA 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA ENERGIA EÓLICA  

Estudos comprovam que o planeta Terra está se aquecendo cada vez mais, e que os recursos 

naturais estão em escassez devido à ação do homem e as mudanças climáticas. Portanto, a 

utilização de energias renováveis, é uma solução extremamente viável.  

Além disso, todas as centrais elétricas construídas nas décadas de 60 ou 70 terão de ser 

substituídas em breve; as exigências políticas e econômicas mudaram radicalmente desde a 

época em que as mesmas foram construídas. 

Os tratados ambientais internacionais, como o Protocolo de Quioto, determinam 

responsabilidades, legalmente vinculativas, para a redução da concentração de gases com efeito 

de estufa na atmosfera e os países industrializados acordaram reduzir as emissões coletivas de 

GEE (gás com efeito de estufa). 

A adoção internacional generalizada de energias renováveis, independentemente das 

regulamentações nacionais ou das condições climáticas, é cada vez mais exequível. 

 

Imagem representando o aquecimento global. Tendo em vista tal fato, o uso da energia 

renovável é de extrema importância para o combate do mesmo. 

Fonte: http://www.educacaoadventista.org.br/esperanca-planeta/problemas-ambientais/consumo-de-

recursos-naturais/aquecimento-global 
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O futuro da indústria de energia eólica é promissor, tendo em vista a necessidade de reverter os 

problemas ambientais globais que vem se manifestando nos últimos anos. 

Além dessas importâncias ecológicas, é um tipo de energia que tende a render grandes lucros 

para a economia brasileira. 

 

2.2 INTERVENÇÃO ESTRANGEIRA COM RELAÇÃO À ENERGIA EÓLICA 

BRASILEIRA 

O aumento do uso de energia eólica no Brasil vem chamando a atenção de empresas 

estrangeiras.  

Um exemplo importante da intervenção estrangeira no país, motivada pela energia eólica, é a 

intervenção da empresa italiana Ropatec, na qual é fornecedora de equipamentos verticais de 

geração eólica. A empresa iniciou as operações no País no início de 2013.  

O investimento foi cerca de R$ 3 milhões na nova unidade, e os produtos foram inicialmente 

importados da matriz italiana, mas no futuro devem ter parte da produção feita em solo nacional. 

A Ropatec planeja desenvolver projetos de médio e grande porte para indústrias, condomínios, 

portos e aeroportos. Também estão na mira planos de irrigação em fazendas, que hoje sofrem 

com o alto custo da energia.  

Outro cliente em potencial são as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), que usarão a energia 

eólica como complemento, quando estiverem com os reservatórios baixos. 

A capacidade brasileira nesta modalidade de geração de energia é muito alta - e tanto as 

empresas e quanto as pessoas físicas estão despertando para isso. A Ropatec negocia parcerias 

com dois investidores para sua operação no Brasil, que deve atender também outros países da 

América Latina. Em sua visão, a consolidação da energia eólica no País é um caminho sem 

volta, como ocorreu na Itália, já que existe demanda, e o governo está em busca de fontes 

alternativas. 

A empresa pretende atender projetos menores, seguindo a regulamentação da Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL), que permitiu a empresas e residências gerar sua própria energia. 
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Hélice produzida pela empresa italiana Ropatec 

 

Fonte: http://www.dailyenmoveme.com/en/renewable/small-wind-turbine/ropatec-vertical-axis-wind-

turbines 

 

Uma das diretrizes estruturantes é o Plano Brasil Maior, estabelecida pelo governo federal como 

sendo uma política industrial, é o desenvolvimento das cadeias de suprimento em energias.  

O objetivo do Plano, nessa área, é aproveitar as oportunidades ambientais e de negócios para 

que o país ocupe lugar privilegiado entre os maiores fornecedores mundiais de energia e de 

tecnologias, bens de capital e serviços associados. As prioridades abrangem oportunidades 

identificadas tanto em petróleo e gás, quanto em energias renováveis, como etanol, solar, e 

principalmente a eólica. 

O Brasil apresenta um ambiente favorável aos investimentos e a pesquisas estrangeiras, ao 

desenvolvimento e a inovação, justamente por  apresentar um mercado crescente, com 

plataforma de exportação global, economia estável, segurança jurídica e apoio a investidores, 

além de importantes medidas governamentais ligadas às áreas de logística, qualificação de mão 

de obra e incentivos fiscais. 
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2.3 PRINCIPAIS PARQUES EÓLICOS IMPLANTADOS NO BRASIL 

O Brasil possui diversos parques eólicos em seu território, sendo que os mais importantes se 

localizam na região nordeste, devido às boas condições climáticas e geográficas para a 

implantação dos parques eólicos. 

Até o momento, já são 167 parques eólicos em todo o país, mas 36 deles estão desconectados da 

rede por falta de linhas de transmissão. 

No estado de São Paulo, a energia se expandiu nos últimos anos, e hoje é a fonte que mais 

cresce no Brasil. Até 2018, a participação da energia eólica na matriz energética brasileira vai 

saltar dos atuais 3% para 8%. 

Informações de outros estados: 

 

Rio Grande do Norte 

Capacidade instalada: 1.339,2 MW 

Número total de parques: 46 

Parques em construção: 88 

Potência total até 2018: 3.654,2 MW 

 

Ceará 

Capacidade instalada: 661,0 MW 

Número total de parques: 22 

Parques em construção: 70 

Potência total até 2018: 2.325,7 MW 
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Rio Grande do Sul 

Capacidade instalada: 460,0 MW 

Número total de parques: 15 

Parques em construção: 73 

Potência total até 2018: 1.978,9 MW 

 

Santa Catarina 

Capacidade instalada: 236,4 MW 

Número total de parques: 13 

Parques em construção: 0 

Potência total até 2018: 236,4 MW 

 

Paraíba 

Capacidade instalada: 69,0 MW 

Número total de parques: 13 

Parques em construção: 0 

Potência total até 2018: 69,0 MW 

 

Sergipe 

Capacidade instalada: 34,5 MW 

Número total de parques: 1 

Parques em construção: 0 

Potência total até 2018: 34,5 MW 
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Rio de Janeiro 

Capacidade instalada: 28,1 MW 

Número total de parques: 1 

Parques em construção: 0 

Potência total até 2018: 28,1 MW 

 

Pernambuco 

Capacidade instalada: 24,8 MW 

Número total de parques: 5 

Parques em construção: 18 

Potência total até 2018: 534,5 MW 

 

Piauí 

Capacidade instalada: 18,0 MW 

Número total de parques: 1 

Parques em construção: 33 

Potência total até 2018: 951,6 MW 

 

Paraná 

Capacidade instalada: 2,5 MW 

Número total de parques: 1 

Parques em construção: 0 

Potência total até 2018: 2,5 MW 
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A região Nordeste já sente os efeitos do aquecimento global. Uma saída para enfrentar o 

aquecimento, foi à utilização de energias renováveis na região, rompendo com o paradigma da 

agricultura de subsistência.  

Dentre os parques eólicos existentes no Brasil, merecem destaque:  

 

 

 

 Complexo Eólico Alto Sertão I - localizado no semiárido baiano, é o maior parque 

gerador de energia eólica do Brasil e também da América Latina. As 184 torres geram 294 

megawatts de energia (cerca de 30% de toda energia eólica gerada no Brasil). Inaugurado em 

junho de 2012, o complexo pertence a empresa Renova Energia e teve investimento de 1,2 

bilhão de reais. 

 

Fonte: http://economia.terra.com.br/segundo-complexo-eolico-da-bahia-sera-inaugurado-em-

2013,00986923c8f2d310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html 
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 Parque Eólico de Osório: instalado no munício gaúcho de Osório, é o segundo maior 

centro de geração de energia eólica no Brasil (em 2011). Possui a capacidade instalada de 

150 megawatts. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=334822 

 

 

 Usina de Energia Eólica de Praia Formosa: instalada na cidade de Camocim 

(Ceará). Possui a capacidade instalada de 104 megawatts. 

http://www.antonioviana.com.br/2009/site/ver_noticia.php?id=56646 



 
 

23 
 

 

 Parque Eólico do Rio de Fogo: instalado na cidade de Rio do Fogo (Rio Grande do 

Norte). Possui capacidade instalada de 41 megawatts. 

Fonte: http://cienciahoje.uol.com.br/especiais/reuniao-anual-da-sbpc-2010/aqui-e-

agora/?searchterm=Aqui%20e%20agora 

 

 

 Parque Eólico Alegria: instalado na cidade de Guamaré (Rio Grande do Norte). 

Possui a capacidade instalada de 51 megawatts. 

Fonte:  http://www.parqueeolicoalegria.com.br/parque 

 

http://cienciahoje.uol.com.br/especiais/reuniao-anual-da-sbpc-2010/aqui-e-agora/?searchterm=Aqui%20e%20agora
http://cienciahoje.uol.com.br/especiais/reuniao-anual-da-sbpc-2010/aqui-e-agora/?searchterm=Aqui%20e%20agora
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 Parque Eólico Eco Energy: instalado na cidade de Beberibe (Ceará). Possui 

capacidade instalada de 25 megawatts. 

Fonte: http://blogda3m1.blogspot.com.br/2010/03/no-brasil.html 
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CAPÍTULO III: CENÁRIO ECONÔMICO 

3.1 OS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS NA ECONOMIA BRASILEIRA 

Atualmente, o setor de eólica responde por 2% da matriz energética brasileira, entretanto, essa 

porcentagem pode despontar até o final de 2014, segundo projeção feita pela Associação 

Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), que prevê o alcance de até 6% da matriz energética 

brasileira.  

A primeira razão apontada pela ABEEólica é o aumento dos investimentos em parques eólicos 

do país, provocado pelo sucesso que esse tipo de energia limpa fez nos leilões de 2013. No ano 

de 2013, dos 7,6 GW comercializados nos leilões com entrega futura, 60,5% foram de fonte 

eólica. 

Como resultado, estima-se que o setor deva investir R$ 23 bilhões em fazendas de vento em 

2014 para dar conta das entregas. A quantia é mais do que o dobro da média anual do Brasil 

para investimentos em parques eólicos, que é de R$ 10 bilhões. 

O segundo motivo citado pela ABEEólica para justificar o grande crescimento da energia 

proveniente dos ventos na matriz brasileira é o fim do problemas com as linhas de transmissão. 

 

A economia brasileira tende a melhorar com o desenvolvimento e o crescimento da 

energia eólica. 

Fonte: http://www.economiabr.com.br/Ind/Ind_gerais.htm 
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Atualmente, o Brasil possui vários parques eólicos concluídos, mas que não estão em operação 

por falta de linhas de transmissão. A expectativa é de que, até o final do ano, todos os cabos 

sejam entregues, contribuindo para o aumento da produção nacional. 

 

3.2 ANÁLISE DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA ENERGIA EÓLICA 

A produção de energia eólica no Brasil vem crescendo, com a instalação de parques em Estados 

da regiões Nordeste e Sul, onde há maior incidência de ventos, e a expectativa é de que tenha 

um desenvolvimento acelerado nos próximos anos, como alternativa às hidrelétricas. A 

capacidade instalada atual é de 2,8 megawatts (MW), com 119 parques eólicos. 

O desenvolvimento da energia eólica no Brasil pode ser explicado em três fases: 

As primeiras experiências ocorreram na década de 90, a partir da instalação da empresa Wobben 

em Sorocaba, subsidiária do Grupo Enercon, em 1995, sendo que a produção era totalmente 

para exportação. A fonte alternativa já era utilizada em outros países, como por exemplo a 

Alemanha, país sede do Grupo Enercon.  

Nos dez anos seguintes, pouco se avançou em energia eólica no Brasil, pois não haviam 

políticas, nem programas do governo para investimentos nesse setor.   

 

A situação começou a mudar a partir de 2006, quando o governo federal criou o Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa). Com isso, a energia de fontes 

alternativas à de usinas termo e hidrelétricas passaram a ser compradas e consumidas dentro do 

sistema elétrico brasileiro. Em 2009, os leilões de energia voltados exclusivamente para fonte 

eólica, impulsionam a construção de parques, principalmente no Nordeste. Os leilões eram 

feitos com a fixação de um teto e as concessionárias interessadas ofereciam preços menores 

para construção e operação dos parques.    

 

A crise financeira mundial de 2008/2009 e o desenvolvimento de novas tecnologias ajudaram 

a consolidar e tornar competitivo comercialmente o sistema de energia eólica no Brasil. As 

exportações se reduziram e as concessionárias e distribuidoras passaram a confiar mais no 

potencial dos ventos. A participação contratada no setor energético tem sido em torno de 2 

gigawatts (GW) ao ano. A perspectiva para 2017 é de 8,7 GW, segundo a ABEEólica.   
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Os parques eólicos mudam a paisagem de partes do litoral nordestino, principalmente no Rio 

Grande do Norte. O conjunto de aerogeradores tem altura de 100 metros e pode ser visto a 

quilômetros. Não é só próximo ao mar que estão sendo instalados. Os parques no semiárido da 

Bahia ficam a cerca de 800 quilômetros do litoral. A rápida expansão, entretanto, trouxe 

problemas em algumas regiões, como por exemplo a falta de linhas de transmissão para ligar 

os parques à rede de energia. 

O desenvolvimento da indústria eólica nacional, junto com a previsão de aumento da 

capacidade instalada em quase cinco vezes em apenas cinco anos, gerou a discussão dos efeitos 

do crescimento do setor na geração de empregos e nas atividades econômicas do país, devido 

ao alto volume de investimento gerado. 

A energia eólica tem um grande potencial para a geração de empregos, podendo gerar mais de 

195 mil empregos-ano até 2020. A maior contribuição, tanto em termos quantitativos como em 

contribuição para o desenvolvimento sustentável, é a dos empregos em construção e, em menor 

número, os empregos em O&M.  

Enquanto os primeiros são os mais numerosos, correspondendo a cerca de 50% de todos os 

empregos gerados pela tecnologia, os últimos geram postos de trabalhos permanentes, que 

estarão presentes durante toda a vida útil do projeto. Ambas as atividades têm alto potencial 

para a geração de empregos no nível local, gerando oportunidade de geração de renda, muitas 

vezes em localidades rurais com baixas oportunidades de crescimento econômico. 

A geração de empregos não deve, no entanto, ser o único parâmetro a decidir a adoção de uma 

tecnologia. Além da geração de empregos, a energia eólica pode trazer ainda outros benefícios 

sociais, podendo aumentar a renda total das comunidades atingidas pelos parques e oferecer 

oportunidades de empregos temporários. 

A maneira como os empreendedores e os proprietários de terra se relacionam é de maneira 

inovadora, diferente de outras fontes de energia. Em parques eólicos, que ocupam menos de 

10% da área total da propriedade, podem coexistir diversas atividades econômicas, geralmente 

agricultura e pecuária. Os proprietários das terras não são desalojados, mas pelo contrário, as 

terras são arrendadas por uma quantia paga mensal ou anualmente, que pode ser utilizada para 



 
 

28 
 

reinvestimento na propriedade, constituindo diversificação da renda do proprietário e um meio 

de melhorar a produtividade das atividades econômicas em áreas rurais. 

Assim, o rápido crescimento da energia eólica no Brasil pode trazer diversos benefícios 

regionais e contribuir para o desenvolvimento sustentável no Brasil, especialmente em locais 

com baixo desenvolvimento econômico, como é o caso do interior da Bahia e do Rio Grande 

do Norte, dois locais com grande volume de projetos contratados que serão construídos nos 

próximos anos.  

A instalação de parques eólicos, combinada com políticas eficientes de gestão de recursos e de 

desenvolvimento regional, poderá contribuir significativamente para o desenvolvimento de 

comunidades rurais, especialmente no litoral e no interior do Nordeste. 

 

A energia eólica vem atraindo diversas oportunidades de emprego. 

Fonte: http://www.metalica.com.br/artigos-tecnicos/energia-eolica-gerac-o-de-empregos-e-

desenvolvimento-sustentavel 
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3.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA ENERGIA EÓLICA 

A utilização da energia eólica comporta numerosas vantagens face às energias tradicionais e 

mesmo em comparação com outros tipos de energias renováveis, em função do seu maior 

desenvolvimento. 

 

Apesar das aparentes vantagens no uso de energia eólica para a produção de energia elétrica, 

este tipo de aproveitamento energético eólico apresenta também desvantagens e impactos 

significativos principalmente no uso de grandes aerogeradores, parques e usinas eólicas, além 

dos impactos sociais. 

 

Portanto, as vantagens e desvantagens da energia eólica que podem ser constatadas são: 

Vantagens para a sociedade em geral: 

 

 É inesgotável; 

 

 Não emite gases poluentes nem gera resíduos; 

 

 Diminui a emissão de gases de efeito de estufa (GEE). 

. 

Vantagens para as comunidades onde se inserem os Parques Eólicos: 

 

 Os parque eólicos são compatíveis com outros usos e utilizações do terreno como a 

agricultura e a criação de gado; 

 

 Geração de empregos; 

 

 Geração de investimento em zonas desfavorecidas; 

 

 Benefícios financeiros (proprietários e zonas camarárias). 

 

http://www.portal-energia.com/energia-eolica/
http://www.portal-energia.com/category/energias/
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Vantagens para o estado: 

 Reduz a elevada dependência energética do exterior, nomeadamente a dependência em 

combustíveis fósseis; 

 

 Poupança devido à menor aquisição de direitos de emissão de CO2 por cumprir o 

protocolo de Quioto e diretivas comunitárias e menores penalizações por não cumprir; 

 

 Possível contribuição de cota de GEE para outros sectores da atividade económica; 

 

 É uma das fontes mais baratas de energia podendo competir em termos de rentabilidade 

com as fontes de energia tradicionais. 

. 

Vantagens para os promotores: 

 Os aerogeradores não necessitam de abastecimento de combustível e requerem escassa 

manutenção, uma vez que só se procede à sua revisão em cada seis meses; 

 

 Excelente rentabilidade do investimento. Em menos de seis meses, o aerogerador 

recupera a energia gasta com o seu fabrico, instalação e manutenção. 

 

Trabalhadores no topo de uma turbina. 



 
 

31 
 

Fonte: http://mikamienvironmentalblog.blogspot.com.br/2010/11/para-um-mundo-

melhor-for-better-world_10.html 

 

Um benefício importante: a grande geração de empregos 

Fonte: http://www.fragmaq.com.br/blog/energia-renovavel/energia-eolica-e-os-seus-

beneficios/ 

Embora seja uma fonte de energia higiênica, limpa, renovável e ecológica, não significa que 

seus impactos sejam nulos. Esse tipo de energia, porém, ajuda a reduzir a contaminação causada 

pela queima dos combustíveis fósseis. 

Em termos rigorosos praticamente não há impactos ambientais oriundos da utilização da energia eólica 

que sejam nocivos ao meio-ambiente. Os prejuízos são muito menores do que o bem estar que ela produz 

 

Principais desvantagens da energia eólica: 

 

 A intermitência, ou seja, nem sempre o vento sopra quando a eletricidade é necessária, 

tornando difícil a integração da sua produção no programa de exploração; 

 

 Pode ser ultrapassado com as pilhas de combustível (H2) ou com a técnica da 

bombagem hidroeléctrica; 

 

 Provoca um impacto visual considerável, principalmente para os moradores em redor, 

a instalação dos parques eólicos gera uma grande modificação da paisagem; 
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 Impacto sobre as aves do local: principalmente pelo choque destas nas pás, efeitos 

desconhecidos sobre a modificação de seus comportamentos habituais de migração; 

 Impacto sonoro: o som do vento bate nas pás produzindo um ruído constante (43dB(A)). 

As habitações mais próximas deverão estar, no mínimo a 200m de distância. 

 

Impacto ambiental: Aves acabam colidindo com as hélices. 

Fonte: http://oglobo.globo.com/blogs/ecoverde/posts/2010/12/18/avanco-chines-em-energia-

eolica-preocupa-os-eua-350618.asp 

 

 

Impacto visual, causado pela concentração de várias turbinas. 

Fonte: http://amdro.blogspot.com.br/2011/11/parque-de-energia-eolica-em-morro-do.html 
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CONCLUSÃO 

Embora o Brasil não invista tanto nos parques eólicos, a energia eólica vem crescendo e se 

desenvolvendo cada vez mais no Brasil, e se mostra promissora, juntamente com outras formas 

de energias sustentáveis.  

O fato de não agredir com tanta intensidade o meio ambiente (por se tratar de uma fonte 

renovável e limpa) e gerar uma grande taxa de empregos, torna a energia eólica uma energia 

renovável de extrema importância para a matriz econômica brasileira, e necessita de 

investimentos e apoio por parte do governo. 

Portanto, com o crescimento e o desenvolvimento da energia eólica, o Brasil está cada vez mais 

se aperfeiçoando no desenvolvimento sustentável.  

  



 
 

34 
 

REFERÊNCIAS  

CRESCIMENTO da energia eólica. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/economia/noticias/energia-eolica-deve-crescer-4-na-matriz-

brasileira>. Acesso em: 3 abr. 2014. 

EMPREGOS gerados pela energia eólica. Disponível em: 

<http://www.cruzeirodosul.inf.br/materia/514085/crescimento-de-energia-eolica-no-brasil-

gera-empregos-e-impulsiona-industrias-em-sorocaba>. Acesso em: 6 abr. 2014. 

ENERGIA eólica. Disponível em: <http://www.ammonit.com/pt/energia-eolica/energia-

eolica>. Acesso em: 9 mar. 2014. 

ENERGIA renovável no Brasil. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_renovável_no_Brasil>. Acesso em: 21 mar. 2014. 

ENERGIA eólica no Brasil. Disponível em: 

<http://www.suapesquisa.com/energia/energia_eolica_brasil.htm>. Acesso em: 25 abr. 2014. 

SUSTENTABILIDADE. Disponível em: 

<http://www.energiasustentaveldobrasil.com.br/sustentabilidade.asp>. Acesso em: 5 mar. 

2014. 

 ESTRANGEIROS se interessando pela energia eólica do Brasil. Disponível em: 

<http://revistaecoturismo.com.br/turismo-sustentabilidade/oportunidades-na-cadeia-de-

energia-eolica-nacional-sao-apresentadas-a-investidores-estrangeiros/>. Acesso em: 30 abr. 

2014. 

APOIO estrangeiro. Disponível em: 

<http://www.ecofidelidade.com.br/noticias.aspx?msgid=74>. Acesso em: 20 abr. 2014. 

PARQUES eólicos brasileiros. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/economia/noticias/energia-eolica-sopra-com-impeto-no-brasil-

veja-quem-lidera>. Acesso em: 4 abr. 2014. 

 

 



 
 

 
 

 

PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

SÃO PAULO 

Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e 

Atuariais. 

 

 

 

 

 

 

O TURISMO RURAL: UM ALIADO POUCO CONHECIDO 

 

 

 

 

 

Maria Helena Hegermann Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

1º Semestre 2014 



 
 

 
 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 3 
 

CAPÍTULO I – TURISMO GERAL ............................................................................ 4 

1.0 – TURISMO .......................................................................................................... 4 

1.1 – O TURISMO NO BRASIL ............................................................................... 4 

 

CAPÍTULO II – O TURISMO RURAL......................................................................12 

2.0 – O QUE É TURISMO RURAL? .................................................................... 132 

2.1 – QUAL A IMPORTÂNCIA DESSE TURISMO? ........................................ 132 

2.3 – EXEMPLOS DE TURISMO RURAL – O QUE É ABRANGIDO? ........... 15 

2.3 - ASPECTOS NEGATIVOS DO TURISMO RURAL .................................... 16 

2.4 – O PAPEL DO TURISMO NA SOCIEDADE, CULTURA E AMBIENTE 18 
 

CAPÍTULO III – FORMAS DE CONSCIENTIZAR O CIDADÃO À  

UTILIDADE ............................................................................................................... 200 

3.0 – UMA MANEIRA ALTERNATIVA AO TURISMO URBANO ............... 200 

3.1 – APROVEITAMENTOS DOS RECURSOS JÁ EXISTENTES ................ 222 

3.2 – TENDÊNCIA PARA O BRASIL ................................................................. 233 

3.3 - PESQUISA DOCUMENTAL – ESTADO DE MINAS GERAIS ................ 24 
 

CONCLUSÃO ............................................................................................................... 26 
 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 27 
 

 

 



 
 

3 
 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, encontramos diversos modelos de crescimento econômico. Um deles e que 

se tornou uma poderosa arma para o melhoramento social, cultural e econômico foi o turismo. 

O turismo agrega valores a atividades que antes não eram muito apreciadas. Ele pode ser 

encontrado em várias facetas, como por exemplo, o turismo religioso, turismo ecológico, 

turismo de negócios e turismo rural.  

Dada essa diversidade, essa pesquisa foca no turismo rural, um aliado à economia que 

ainda caminha aos poucos e recebe pouca atenção da sociedade, que ainda não percebeu nele 

uma ótima oportunidade de negócio.  

Tal atividade acompanha o crescimento que o turismo apresenta e agrega estratégias de 

desenvolvimento e complementação da renda.  A pesquisa tenta apresentar o turismo rural como 

uma forma alternativa ao meio urbano e as suas formas de entretenimento já desgastadas pelo 

excesso de propagandas e uso excessivo.   

O turismo rural é uma estratégia de desenvolvimento para comunidades e famílias 

rurais. Além disso, observado que o turismo pode ser uma ótima estratégia para o 

desenvolvimento de pequenos produtores, pois adiciona melhorias na vida das famílias que 

estão inseridas na atividade rural. 

A própria área rural, hoje em dia, não está mais presa apenas na agricultura e pecuária. 

Nos últimos anos, o aparecimento de novas oportunidades vem trazendo recursos para manter 

a vida do produtor em um padrão mais adequado e com menores índices de desigualdade. 

Luziana da Silva Sousa, afirma na pesquisa “Turismo e desenvolvimento local 

sustentável na Paraíba (2006)” que “O turismo rural é algo mais que a publicidade de um 

cenário e a proteção de alguma espécie; pretende oferecer opção real de desenvolvimento para 

as populações locais e regiões localizadas em escassas alternativas para outro tipo de atividade 

produtiva. (...)Para tanto, há a necessidade de se promover políticas e programas de incentivos 

para se desenvolver turisticamente o Estado, no aproveitamento dos potenciais locais e estímulo 

ao desenvolvimento econômico e social.” 
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CAPÍTULO I – TURISMO GERAL 

1.0 – TURISMO 

Dá-se a denominação “Turismo” àquela atividade exercida pelo individuo durante suas 

viagens ou estadias em lugares diferentes do seu habitual por um período inferior a um ano. 

Embora possua em seu caráter principal a modalidade de lazer, o turismo também pode ser 

considerado: turismo cultural (pessoas que se deslocam para conhecer lugares históricos), 

turismo de consumo (viagens organizadas com a intensão de compra), turismo de formação 

(relacionado com os estudos), turismo gastronômico (destinado a experimentar a gastronomia 

de uma certa cidade ou região), turismo ecológico-rural (baseado no contato não invasivo com 

a natureza), turismo de aventura (para a prática de esportes radicais), turismo religioso 

(relacionado a destinos considerados religiosos). Dito isso, podemos afirmar que existe um tipo 

de turismo pronto para suprir cada interesse humano que seja desenvolvido.  

O turismo, como é conhecido hoje em dia, remonta do século XIX, na sequência da 

Revolução Industrial, que possibilitou ao empregado o direito de descansar das suas atividades, 

exercendo o ócio do trabalho. Seus descansos podem ser ligados a modos sociais e/ou culturais. 

Anteriormente a Rev. Industrial, as viagens eram ligadas ao comércio, viagens de negócios, 

movimentos migratórios causados por guerras, buscas por novas oportunidades de vida ou 

conquistas de território.  

Hoje em dia o turismo é uma das principais fontes da economia global. 

 

1.1 – O TURISMO NO BRASIL 

 No Brasil, o Turismo é apresentado como uma forma de propulsor do desenvolvimento 

socioeconômico do País. É também utilizado como fator de integração social, desenvolvimento 

cultural, construção de valores e resgate de patrimônios. 

Com sua dimensão continental, inúmeras riquezas naturais, uma enorme diversidade 

cultural e ainda integrado pelo mesmo idioma, o Brasil apresenta um cenário muito otimista 

para a ótica do turismo. Em pesquisa feita pelo Ministério do Turismo em 2013, dados revelam 

que as 80 maiores empresas do setor de turismo no Brasil faturaram R$ 57,6 bilhões e 

empregaram 115 mil pessoas nos 27 Estados brasileiros em 2012. O setor cresceu 13,1% em 

2012 em comparação ao ano anterior. 
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Contendo 5 regiões e 27 Estados, o Brasil apresenta um estilo de Turismo em cada uma 

delas.  Exemplos: 

Região Nordeste – É uma região muito conhecida pelas belas praias, consequência do 

extenso litoral que banha todos os estados. Essas praias, até comparadas ao Caribe, estão entre 

as grandes rotas do turismo mundial, atraindo milhões de turistas ao longo dos anos. Segundo 

pesquisa realizada em 2009 pelo Vox Populi, a Bahia é o destino preferido dos brasileiros, já 

que 21.4% dos turistas optam pelo estado. Pernambuco fica em segundo lugar na mesma 

pesquisa com 11,9% dos votos. O Arquipélago de Fernando de Noronha, que é mundialmente 

conhecida como modelo de preservação ambiental também é situado na região Nordeste. 

Além das praias, o Nordeste é vastamente conhecido pelas festividades como o Carnaval 

de Salvador, que é classificado no Guinness Book como a maior festa popular do planeta, as 

Micaretas (carnavais fora de época) e São João. O ecoturismo ainda é pouco explorado no 

Nordeste, porém apresenta grande potencial. 

A gastronomia é um dos grandes atrativos da região. Novamente o estado da Bahia leva 

a fama de possuir a culinária mais conhecida, apesar de não ser a mais consumida no país. É 
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baseada em especiarias e temperos fortes de muitos tipos diferentes. A maioria dos pratos 

nordestinos é à base de mandioca e cana – de – açúcar.  

 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Fernando_noronha.jpg 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Resort_muroalto.jpg 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Resort_muroalto.jpg
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Acaraj%C3%A9.jpg  

 

Região Norte – A Região Norte é uma região pouco habitada e de ocupação tardia. Tem 

um sua maior parte o ecoturismo devido à preservação do ecossistema. Possui um 

desenvolvimento do turismo sustentável, o que contribui para o aumento do turismo na região.  

Na Região Norte, o turista pode entrar em contato com tribos indígenas, fazer o percurso 

de trilhas na floresta, além de visitar centros históricos em Manaus, Belém, Rio Branco e Boa 

Vista, participar da festividade folclórica de Parintins, visitar cachoeiras e praticar a pesca 

esportiva em alguns dos rios que são considerados os maiores do mundo, em especial o Rio 

Amazonas.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Acaraj%C3%A9.jpg
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    http://www.mundoeducacao.com/upload/conteudo/cultura%20da%20regiao%20norte3.jpg 

               http://www.noticiasdabahia.com.br/admin/editoria/3052f8ea5c175c302f4caf30ed76b66c.jpg 

 

Região Sudeste – A Região Sudeste tem o Turismo como umas das atividades 

econômicas mais importantes. Composto por 4 estados, tem o Rio de Janeiro como principal 

polo turístico por suas praias e pelo Carnaval, além de ser um grande centro cultural, possuindo 

museus, teatros e casa de espetáculos. É o destino brasileiro para lazer mais procurado por 

estrangeiros. Entre os maiores eventos do calendário carioca, destacam-se o Carnaval, 

o Festival Internacional de Cinema, a Mostra do Filme Livre, a Bienal do Livro, o Fashion Rio, 

o Anima Mundi e a festa do réveillon em Copacabana. São Paulo, apesar de ser conhecida como 

maior centro financeiro do país, conta com diversos centros culturais e espaços para 

entretenimento como shows e eventos de magnitude internacional. É o destino mais procurado 

do Brasil para o Turismo de Negócios. Foi considerada a capital mundial da gastronomia por 

muitos dos melhores restaurantes do mundo estarem na capital paulista. Os principais eventos 

http://www.noticiasdabahia.com.br/admin/editoria/3052f8ea5c175c302f4caf30ed76b66c.jpg
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do calendário paulistano são: o réveillon da Avenida Paulista, a Parada do Orgulho Gay, 

a Bienal de Arte de São Paulo, a Bienal do Livro de São Paulo, a São Paulo Fashion Week, 

o Carnaval de São Paulo, o Anima Mundi, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, 

o Salão do Automóvel e o Grande Prêmio do Brasil. Entre os principais pontos de visitação, 

encontram-se a Avenida Paulista, o MASP, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu do 

Ipiranga, o Memorial da América Latina, o Parque do Ibirapuera e o Parque da Independência. 

Minas Gerais é conhecido pelo seu grande valor histórico e rica culinária. É nesse estado que 

se localizam os centros históricos de Ouro Preto, Tiradentes e Diamantina. O estado possui 

diversas opções de ecoturismo, como a região da Serra do Cipó e a Serra da Canastra, onde está 

localizada a nascente do histórico Rio São Francisco. O Espirito Santo atrai pessoas devido às 

praias. Demonstra grande potencial para o ecoturismo, porém pouco explorado. Possui 

construções históricas, belezas naturais e até cidades fundadas por alemães e italianos que estão 

inteiramente preservadas desde suas construções. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:OuroPretoView.jpg 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rio_de_Janeiro_Helicoptero_49_Feb_2006_zoom.jpg 

 

Região Sul – A Região Sul tem como principais atrações turísticas as belezas naturais, 

praias, centros históricos e cidades em estilo europeu.  

O Turismo Ecológico é marcado pela presença das mundialmente famosas Cataratas do 

Iguaçu, que está localizada no estado do Paraná. As praias mais famosas e procuradas por 

brasileiros e estrangeiros estão localizadas no estado de Santa Catarina, onde é apresentada uma 

ótima estrutura para receber o turista. 

As colônias europeias podem ser encontradas em qualquer dos três estados que compõe 

a região, onde algumas colônias deram origem à grandes cidades como Blumenal e Joinville. 

Apesar das grandes cidades, as colônias ainda continuam pequenas e mantem vivos os costumes 

de seus antepassados, vivendo basicamente da agricultura. A maioria das colônias são alemãs 

e italianas, contando com colônias eslavas no Paraná. O Rio Grande do Sul possui grande 

potencial para o turismo paleontológico, onde encontra-se diversos sítios arqueológicos que 

datam de 230 milhões de anos (período triássico).  
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  http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:NaufragadosBeachFlorian%C3%B3polis.jpg 

Região Centro – Oeste – Nessa Região é onde se encontra o Pantanal, região muito 

famosa por ser a maior bacia inundável do mundo e possuir uma flora e fauna únicas.  Outros 

pontos de visitação são: Chapada dos Veadeiros e Chapada dos Guimarães em Goiás e Mato 

Grosso, respectivamente. Há também o Distrito Federal, construído para receber a capital do 

País.  

No estado de Goiás, existe também diversos Parques Nacionais e reservas de águas 

termais em Caldas Novas e Rio Quente. Na capital Goiânia, encontra-se o maior acervo de art-

decò do País, além de serem oferecidos feiras e eventos culturais.  

O grande atrativo do estado do Mato Grosso é a natureza exuberante. O estado é uma 

das portas de entrada para o Pantanal. Os parques nacionais do estado contam com ótima 

infraestrutura para receber o turista, oferecendo guias, restaurantes e banheiros.  
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O estado do Mato Grosso do Sul é famoso por possuir o Complexo do Pantanal. Além 

da sua biodiversidade, o estado conta com a cidade de Bonito, que é um destino turístico 

procurado por turistas para a prática do ecoturismo.                                   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Vale_do_.jpg 

                   http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Monumental_axis.jpg 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Vale_do_.jpg
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CAPÍTULO II – O TURISMO RURAL 

2.0 – O QUE É TURISMO RURAL? 

De acordo com o Ministério do Turismo, Turismo Rural é “Conjunto das atividades turísticas 

desenvolvidas no meio rural, comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a 

produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade”.  

Turismo Rural é a oportunidade de viver a experiência da vida no campo, onde o turista tem a 

chance de experimentar atividades que não são comuns em seu dia a dia como: andar a cavalo, 

tirar leite e tratar de animais. Tem por objetivo permitir um contato mais direto com a natureza, 

agricultura e tradições locais. 

 

 

http://www.guarapari.es.gov.br/v3/images/circuitos-turisticos/turismo-rural/logo_turismo_rural.jpg 

 

2.1 – QUAL A IMPORTÂNCIA DESSE TURISMO? 

A importância do tema se dá pelo aumento da demanda pelos serviços no país, que tende 

a aumentar com a chegada da Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Isso exigirá 

remodelações nos métodos de investimento, administração de mercado e gerenciamento para 

promoção de oportunidades nos setores. Essa tendência não será diferente para o turismo rural, 

já que incontáveis consumidores chegarão em terras brasileiras e pretendem não apenas 

desfrutar das grandes cidades, praias e shoppings. Uma parte dos turistas internacionais deseja 

conhecer o Brasil do interior, que é centrado na agricultura e que conta com uma cultura muito 

rica e acolhedora.  
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As tendências mundiais de lazer, consumo e férias tem se alterado de acordo com o 

enriquecimento da população. Pessoas que trabalham em grandes cidades e contam com um 

padrão de vida confortável, não desejam passar suas férias e feriados no mesmo lugar onde 

trabalham e por isso optam por lugares mais afastados da urbanização e, consequentemente, 

mais tranquilos. 

A atividade turística nos últimos anos tem sido de extrema importância no que diz 

respeito ao desenvolvimento e crescimento da economia mundial. O Turismo detém hoje 

grande parte do PIB de muitos países que têm melhorado suas condições econômicas em 

decorrência do avanço que o setor tem proporcionado. 

No Brasil, o setor representou 2,55% do PIB nacional no ano de 1989, segundo a EMBRATUR, 

e entre os anos de 1987 a 1995 o PIB turístico passou de R$38,7 bilhões para R$52,7 bilhões, 

gerando um crescimento de 36% em menos de dez anos. Isto vem provar como a atividade 

turística é importante para contribuir na melhoria da qualidade de vida da população e 

prosperidade da economia brasileira, uma vez que o Turismo tem aumentado o ingresso de 

divisas no país de maneira considerável. Em 2001 o número foi de US$4,23 bilhões. 

Alguns outros fatores nos ajudam a entender o porquê desse turismo estar sendo tão procurado 

para a dinamização social e econômica do território rural e em alguns benefícios como:  

 Diversificação da economia regional, pelo estabelecimento de micro e pequenos negócios; 

 Geração de novas oportunidades de trabalho e renda; 

 Incorporação da mulher ao trabalho remunerado; 

 Agregação de valor ao produto primário; 

 Diminuição do êxodo rural; 

 Melhoria da infraestrutura de transporte, comunicação e saneamento  

do meio rural; 

 Melhoria dos equipamentos, dos bens imóveis e das condições de vida  

das famílias rurais. 

 Interiorização do turismo; 

 Conservação dos recursos naturais e do patrimônio cultural; 

 Promoção de intercâmbio cultural e enriquecimento cultural; 

 Integração das propriedades rurais e comunidade local; 
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 Valorização das práticas rurais, tanto sociais quanto de trabalho; 

 Resgate da autoestima do campesino 

 

2.3 – EXEMPLOS DE TURISMO RURAL – O QUE É ABRANGIDO?  

As atividades turísticas no meio rural são constituídas da oferta de serviços, equipamentos e 

produtos de: 

 Hospedagem 

 Alimentação 

 Recepção à visitação em propriedades rurais 

 Recreação, entretenimento e atividades pedagógicas vinculadas ao contexto rural 

 Bebidas e alimentos in natura – cereais, peixes, frutas, legumes, verduras orgânicas - ou 

processados – vinho, doce, mel, aguardente, pão, embutidos; 

 Artesanato e outros produtos associados ao turismo;   

 Criação de animais;  

 Atividades equestres e de pesca; 

 Atividades de ecoturismo, esportes de aventura, caminhadas; 

 Atividades pedagógicas no ambiente rural; 

 Manifestações folclóricas, música, dança, tradições religiosas; 

 Gastronomia, saberes e fazeres locais;  

 Atividades recreativas no meio rural; 

 Visitação a fazendas, casas de cultura e ao patrimônio. 

Os hotéis (hotel fazenda e pousadas rurais) e restaurantes são exemplos do portfólio das 

empresas do segmento, considerando que além da infraestrutura para lazer, o hóspede também 

necessita de infraestrutura de hospedagem e alimentação durante sua estadia no local escolhido. 
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http://www.idestur.org.br/download/20111111085035.pdf 

 

 

2.3 - ASPECTOS NEGATIVOS DO TURISMO RURAL  

Para começarmos a entender a problematização que envolve o turismo rural, devemos prestar 

atenção em seu recente início. A cultura de visitas rurais data desde a antiguidade, porém foi 

somente a partir do início da década de 80 que essas visitas passaram a ser mais coordenadas e 

se tornaram um negócio para o morador local, tornando esse tipo de turismo, um turismo muito 

recente. 

Analisando o perfil dos empresários de hoje em dia, conseguimos identificar poucos que ainda 

são vistos como “percussores” e que se mantém no mercado por mais de dez anos. Porém são 

apresentados novos empresários com uma média já de seis anos no mercado.  
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http://www.idestur.org.br/download/20111111085035.pdf  

O turismo rural necessita de apoio para seu desenvolvimento. De acordo com o IDESTUR – 

2011 67% dos empresários contam com algum tipo de suporte de alguma entidade não 

governamental ou governamental na implantação dos negócios. Porém esse apoio é inicial, 33% 

desses empresários não conhecem ou mantém a parceria com as entidades para dar continuidade 

no negócio.  

Dentre as empresas que mais apoiam o empresário, destaca-se o SEBRAE, que exerce o poder 

de fornecer ao empresário ferramentas que possibilitam uma administração correta do 

empreendimento.  

Em termos estaduais, observa-se que nem todos os estados apresentam políticas de incentivo 

ou até mesmo de apoio ao empresário. Quando analisamos em termos federais, o incentivo se 

torna quase insignificante e se mostra clara a necessidade de aumento na política de apoio e 

desenvolvimento do setor em nível nacional.  
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http://www.idestur.org.br/download/20111111085035.pdf  

Os empresários que reclamam da falta de incentivo do Governo, também queixam de outros 

problemas. Falta de profissionalização, baixa qualificação da mão de obra existente, impactos 

sociais, culturais e ambientais, falta de infraestrutura adequada, fatores externos como clima, 

dificuldade de acessar o mercado e falta do espírito associativista dos empresários do ramo.  

Além da falta de incentivo, o outro maior ponto de reclamação é a falta de profissionalização 

que o setor apresenta. A grande necessidade de profissionais (administradores, gestores, 

gerentes e colaboradores) aptos à administração rural se mostra clara quando um empresário 

decide fazer um investimento nesse setor. O conhecimento sobre normas, tarifas, estruturação 

é mínimo e, apesar de possuir uma demanda crescente, a atividade no país ainda é incipiente. 

Alguns empresários perdem o interessem em investir pois desconhecem o potencial econômico 

do segmento.  

 

2.4 – O PAPEL DO TURISMO NA SOCIEDADE, CULTURA E AMBIENTE 

¹Muitas das cidades brasileiras têm como fatores de produção econômica a agricultura, 

pecuária, indústria, comércio entre outros. Porém hoje, têm aberto suas portas para um novo 

setor, o Turismo, que tem no município o cenário de produção e de consumo. A atividade 

turística pode constituir um investimento inicial gerador do processo ramificador da economia 

local, e por extensão, regional. É com esta idéia que, investir no Turismo pode ser uma 

alternativa positiva para os municípios que buscam saída para complementar sua economia e 

fazer com que haja um maior desenvolvimento da cidade. 
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O impacto resultante deste tipo de produção é menos imediato do que a indústria 

tradicional, por exemplo. Tem, entretanto, a vantagem de consolidar uma estrutura econômica 

sólida, se for mantida viável, através da preservação do que for implantado. A longo prazo, os 

benefícios trazidos pelo Turismo na cidade serão muitos, tanto sociais como econômicos. A 

participação da comunidade durante o processo direta ou indiretamente, cuidando da limpeza 

de sua rua, da fachada da casa, arborização, colaborará para que estes benefícios sejam ainda 

maiores. 

Com o sucesso da realização do planejamento, as vantagens se refletem das mais 

variadas formas. O emprego de mão-de-obra em geral ocupada na produção de bens e serviços 

aumentará consideravelmente, fazendo crescer a rentabilidade de famílias de menor poder 

aquisitivo. A necessidade de mão-de-obra especializada, com a prestação de serviços diretos ao 

consumidor como guias, recepcionistas, recreacionistas, etc, incentivará a população local a se 

profissionalizar.  

O setor exige grandes investimentos de capital, principalmente em sua fase inicial de 

implantação e o processo se mostra lento até atingir o mercado consumidor. O mau uso do 

Turismo na cidade, originado da falta de informação e conhecimento das peculiaridades de sua 

produção representam desvantagens que impedirão a atividade de se desenvolver de forma bem 

sucedida. Com a valorização dos espaços físicos que poderão se tornar futuros atrativos, o setor 

imobiliário pode agir de forma desenfreada, supervalorizando o espaço, tornando-o inviável 

pelos altos custos. O desequilíbrio ambiental como poluição atmosférica além do desgaste dos 

atrativos, pode causar grandes malefícios à própria população, criando situações complicadas 

até mesmo à saúde e causando a perda do que já foi implantado.’’ 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

¹ Larissa Reynaldes Dias e Rebecca Bonomo Montanheiro 

Acadêmicas de Turismo da Universidade Estadual do oeste do Parana-UNIOESTE – Junho/03 
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CAPÍTULO III – FORMAS DE CONSCIENTIZAR O CIDADÃO 

À UTILIDADE 

3.0 – UMA MANEIRA ALTERNATIVA AO TURISMO URBANO 

Uma oportunidade de mercado que fortalece o turismo e gera renda agregando valores 

é o Turismo Rural na Agricultura Familiar. Já que essa deve ter por base a exploração do 

estabelecimento, o pequeno produtor pode compartilhar seu modo de vida e tudo que acontece 

no âmbito de sua propriedade (criação de animais, pomar, produção de leite, de bens 

alimentícios) com quaisquer outros envolvidos, proporcionando qualidade e bem estar para 

ambos, além de apresentar culturas tradicionais, valorizar a gastronomia típica e apresentar a 

produção sustentável de alimentos, o produtor tem a oportunidade de manter viva as suas raízes 

e costumes, mas também conta com a oportunidade de modernizar suas instalações, meios de 

produção e maneira de oferecer o produto. 

Além do TRAF, outras maneiras de exploração também podem ser largamente 

aproveitadas. O uso de alimentos caseiros (alimentos orgânicos, doces, queijos, embutidos, 

pães), que é um exemplo que carrega atributos da vida rural, pode ser usado como atrativo de 

hotéis, pousadas e resorts já que esse produto é visto como saudável e, normalmente, possui um 

certificado de qualidade. O aumento do turismo no campo pode alavancar o agronegócio de 

uma maneira extremamente promissora. Pode gerar oportunidades de emprego àqueles que 

antes faziam o êxodo rural; pode diversificar a produção, gerando trabalho necessário para a 

produção constante de novos bens; pode aumentar a renda e a receita viabilizando novas 

ferramentas de marketing e pode aumentar a demanda externa e interna de produtos locais. 

O Turismo Rural se faz presente na atualidade já que apresenta novas perspectivas de 

entretenimento à sociedade, onde o público não deseja ser apenas um expectador, mas deseja 

ser o protagonista de sua viagem. Além disso, esse segmento contribui para novas parcerias 

entre empreendedores que desejam investir em um novo e lucrativo ramo. De acordo com o 

Panorama Empresarial do Turismo Rural – PETR 2011, o Brasil se encontra em 4º lugar no 

ranking dos países com a maior atividade turística voltada ao ruralismo, e até 2014, a previsão 

é de que o país suba nesse ranking devido ao aumento de investimentos na atividade.  
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http://www.clickfozdoiguacu.com.br/static/image/midia/turismo_rural_jie.jpeg 

 

 

http://www.ecoviagem.com.br/fotos-anuncios/brasil/minas-gerais/sao-jose-do-

barreiro/pousada/pousada-bela-vista-da-canastra/2844med1489384-farto-cafe-da-manha.jpg 
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3.1 – APROVEITAMENTOS DOS RECURSOS JÁ EXISTENTES 

O aproveitamento dentro segmento de Turismo Rural vem da necessidade do pequeno 

produtor em expandir sua área de atuação e aumentar sua renda, e a vontade de pessoas que 

moram em áreas urbanas de entrar em contato com a natureza, novos modos de vida, tradições 

e valores. Ao juntarmos esses dois fatores, percebemos que o Turismo Rural propicia o contato 

direto do produtor com o consumidor, onde além de ofertar serviços de hospedagem (no caso 

de pousadas e hotéis fazendas), o produtor também oferece produtos naturais, caseiros e frescos. 

Devido à produção ser local e não-terceirizada, o consumidor conta com um dispêndio menor 

e uma nova experiência.  

Outra maneira é fazer da paisagem rural um atrativo ao turismo. Essa deve ser 

preservada e mantida para a possibilidade da criação de, por exemplo, um hotel fazenda. 

Pousadas, restaurantes rurais, cavalgadas são mais alguns exemplos que podem ser abordados 

como maneiras de larga exploração. Nesses lugares são oferecidos serviços e alimentos 

preparados localmente, passeios guiados por guias locais, vivência de experiências da fazenda 

como, por exemplo, a ordenha, ou somente relaxamento em um ambiente natural. 

        

http://turismofapthe.blogspot.com.br/2010_06_01_archive.html  
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   http://www.turismovaledocafe.com/2011/12/fazenda-murycana-paraty-rj.html 

 

3.2 – TENDÊNCIA PARA O BRASIL 

Em 1950, 64% da população brasileira era rural. Ao longo dos anos essa porcentagem 

foi diminuindo e hoje ocupa um patamar consideravelmente menor. Porém, hoje em dia, o meio 

rural não é visto somente como agrícola ou pecuarista. Dados de 2009 apontam que 44,7% dos 

brasileiros que residem na área rural não têm renda proveniente da agropecuária. Essa mudança 

começou a ser analisada em 1997, através de um projeto chamado “Rurbano”.  

Além de chamar a atenção sobre a nova perspectiva do meio rural, o projeto consegue 

ter um forte impacto nas políticas públicas, onde conseguiu alterar créditos de benefício e 

aumentou a possibilidade de financiamentos para o pequeno produtor que deseja aumentar sua 

fonte de renda. 

O espaço rural agrícola e pecuarista, segundo os pesquisadores, “cede lugar para a 

criação de aves nobres e exóticas, vendidas a supermercados, restaurantes e à agroindústria; aos 

pesque-pague; ao turismo ecológico ou rural; e aos condomínios de classe média e alta. Isso 

sem falar nas festas de rodeio, estimadas em mais de mil em todo o país. Só a do Peão de 

Boiadeiro de Barretos, em São Paulo, movimenta anualmente algo em torno de R$ 20 milhões, 

além de criar mais de 5 mil empregos diretos e 10 mil indiretos, nas contas dos organizadores”. 

O turismo rural se encaixa no perfil do “Rurbano”, pois apresenta uma maneira alternativa ao 
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setor agropecuário, já que oferece produtos e serviços que são distintos de atividades exercidas 

com esse perfil. 

A pesquisa ainda mostrou que 7,7 milhões de famílias que moram em áreas rurais 

praticam a pluriatividade, ou seja, combinam atividades do campo com atividades não 

agrícolas. 

 

3.3 - PESQUISA DOCUMENTAL – ESTADO DE MINAS GERAIS 

O Estado de Minas Gerais, no Sudeste do país, é uma ótima opção para quem está a 

procura de Turismo Rural. Podemos exemplificar com algumas regiões do estado, famosas por 

suas opções de lazer e cultura para a população que se interessa pela vida rural. 

 

A região da Serra da Canastra, por exemplo, apresenta a majestosa cachoeira Casca 

d’Anta, e ainda disponibiliza um roteiro aos turistas com bares (com comidas mineiras típicas), 

armazéns, pousadas, hotéis-fazenda, etc. Há também locais como a Fazenda Asa Branca, em 

que é possível acompanhar e degustar a fabricação da cachaça. Além de outros parques e 

fazendas nos arredores que apresentam mais alternativas de hospedagem, restaurantes e 

cachoeiras. A Pousada Fazenda Bebedouro, em Guaranésia, por exemplo, oferece além da 

hospedagem, passeios à cavalo, à lagos, à trilhas, etc. 

 

Um outro atrativo particular de Minas Gerais é a Rota Turística Queijo do Serro, onde 

visitantes podem acompanhar a produção (desde a ordenha ao pé da vaca, até a maturação) e 

experimentar os sabores dos queijos mineiros e suas tradições. Já o Parque Nacional da Serra 

do Cipó contém mais de cinquenta cachoeiras, turismo de aventura, passeios a cavalo, 

restaurantes e fazendas com comida caseira. 

 

O circuito Vilas e Fazendas, na região de Carandaí e Santana dos Montes oferece ao 

turista uma série de fazendas centenárias, que ainda mantêm as atividades produtivas e de lazer 

rural, além da proximidade com cidades históricas como Ouro Preto. Nesse circuito há fazendas 

com criação de animais domésticos à criação de gado, e o cultivo de alimentos orgânicos que 

propiciam refeições caseiras e típicas. 

 

Próximo de Ouro Preto há também o Circuito do Ouro e Estrada Real, para aqueles que 

querem aliar o turismo rural com história e cultura, com belas feiras de artesanato. Já em 
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Jequitibá acontece o Festival do Folclore, importante atrativo aos turistas no roteiro Circuito 

das Grutas. 

 

Esses são alguns exemplos, dentre variados, de regiões mineiras que atraem à população 

para participar do turismo nas propriedades rurais, sendo muito comum passeios à cachoeiras, 

produção e degustação de queijo e cachaça, hospedagem em pousadas e hotéis-fazendas, 

festivais de danças típicas, criação de animais rurais e domésticos, feiras de artesanato, e bares 

e restaurantes com comidas típicas. Fora isso, é notável a quantidade de regiões mineiras que 

se preocupam proporcionar o turismo dentro de normas ecologicamente corretas. 
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CONCLUSÃO 
Após realização da pesquisa pode-se perceber a real importância que o turismo rural 

traz para a sociedade da região onde ele é exercido. Apesar de possuir ainda um longo 

caminho para se tornar um dos carros-chefes da economia, ele aparece muito disposto a tomar 

essa frente.  

Os problemas enfrentados pelos empresários e pequenos produtores, apesar de serem 

bastante, poderiam ser facilmente resolvidos com um maior incentivo do Governo Federal, já 

que esse apareceu como o menor investidor na causa. 

O turismo rural carrega com si a força de plantar na sociedade projetos de 

desenvolvimento sustentável, já que a pessoa que vive dele não pode se dar ao luxo de usar 

seus recursos indevidamente até o esgotamento de toda e qualquer reserva que exista na 

região. Ele deve presar pelo bem estar do espaço físico, pois depende completamente dele.  

Além disso, também carrega um potencial muito grande para a criação de novos 

empregos e oportunidades devido à diversificação que se pode encontrar no empreendimento.  

Vale voltar a ressaltar a importância econômica que esse turismo tem para as regiões 

interiores do país, pois atrai diversos novos consumidores que estão dispostos a terem novas 

experiências com atividades que não são encontradas nas cidades. Com a agitação da 

sociedade atual, todos procuram por momentos de tranquilidade e o turismo rural pode suprir 

essa necessidade. 

Isso mostra que o espaço rural está se tornando uma tendência mais conhecida pelo 

cidadão urbano que busca novas formas de entretenimento, e, além disso, contribui para a 

desmarginalização do meio que antes era visto como lugar de pessoas de baixa renda e que não 

possuíam maneiras de se manter a não ser pela produção de grãos ou criação de gado. 
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INTRODUÇÃO 

Os clientes de hoje estão mais difíceis de agradar. Mais conscientes em relação 

aos preços, e exigentes, eles perdoam menos e são abordados por mais 

concorrentes com ofertas iguais ou superiores. (KOTLER, 2000). 

No mundo atual, onde empresas e indústrias crescem em um nível muito rápido, e o consumidor 

está mais informado e com isso mais exigente, é preciso traçar estratégias e buscar algo que 

diferencie nesse meio. 

Empresários e executivos utilizam de técnicas de marketing, principalmente para entender o 

processo de decisão de compra e descobriram o poder da marca sobre os consumidores, 

começando assim a investir na mesma. 

A marca se tornou o principal patrimônio das empresas e passa a valer mais que todos os demais 

ativos das mesmas. 

Empresas como Coca-Cola e Apple lideram o mercado, principalmente por sua marca.  

Mas não basta somente chamar a atenção para sua marca, é preciso também fidelizar o cliente 

a ela, fazendo com que ele em um mar de opções, escolha sua marca, deixando de comprar 

outras que atendem às mesmas necessidades. Para isso é preciso estabelecer uma confiança, 

que começa num primeiro momento, onde o consumidor recebe boas opiniões sobre o produto, 

marca e a empresa. 

Essa relação de confiança é delicada, pois onde se encontra uma alta competitividade, basta 

uma propaganda ou uma opinião negativa, que o consumidor, diante de inúmeras marcas passa 

a dar preferência a elas. 

Desta forma, a marca tem como principal finalidade ajudar o consumidor a identificar produtos 

e serviços e de transmitir aos mesmos algum tipo de significado. Ao definirem suas marcas, as 

empresas estimulam os consumidores a identificar os produtos e serviços que desejam que 

sejam consumidos, acelerando seu processo de decisão de compra. 
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CAPÍTULO I: A MARCA 

1.0 O QUE É MARCA? 

Marca é a representação simbólica de uma entidade; identifica e diferencia a empresa e seus 

produtos ou serviços dos concorrentes. 

Conjunto de elementos que gerenciados de forma adequada, criam influência e geram valor. 

Em propaganda, nome, expressão, desenho ou símbolo, ou uma combinação desses elementos, 

que serve para identificar as mercadorias ou serviços de uma firma. (Dicionário Michaelis) 

Segundo Kotler (1993) uma marca é essencialmente uma promessa da empresa de fornecer uma 

série específica de atributos, benefícios e serviços uniformes para os compradores. 

A marca, segundo a lei brasileira, é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica 

e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com 

determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário 

o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao 

mesmo tempo, sua percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos 

produtos ou serviços. 

Ela cria valor para o consumidor; A marca diminui o risco que o consumidor corre ao adquirir 

o produto, garante um nível de performances, independentemente da forma de distribuição; 

Numa oferta com produtos muitas vezes indiferenciáveis a marca facilita o reconhecimento e 

favorece a fidelidade; Valoriza aquele que a usa ou a consome, ela transmite a sua identidade 

as pessoas.  

 

1.0.1 COMPONENTES DA MARCA 

*O logótipo: é a bandeira da marca, pode evoluir para permanecer atual, mas sem perturbar a 

percepção dos consumidores. O logótipo é a particularização escrita de um nome e tem 

obrigatoriamente letras. 

*O símbolo: consiste num sinal gráfico que passa a identificar um nome, uma ideia, um produto 

ou serviço. O símbolo, associado ou não ao logótipo, tem um sinal específico e desperta nas 

pessoas uma série de informações e experiências armazenadas. 
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*O jingle: designa, geralmente, um refrão publicitário. Neste caso, o seu papel pode ser 

efêmero. O jingle de marca é uma música, passível de se identificar com a marca para depois a 

apresentar para sempre. 

*A assinatura da marca: reserva-se o termo slogan para as frases publicitárias e o termo 

“assinatura” de marca para expressões que acompanham, na maioria dos casos, as marcas 

institucionais e, menos, as marcas produtos. 

*O grafismo de marca: são elementos permanentes de expressão formal de uma marca. 

Favorecem a identificação e a atribuição da marca em todos os registros de expressão: 

documentos internos da empresa como o papel de carta, as embalagens, a publicidade, a 

promoção, etc. 

 

1.0.2 GESTÃO DE MARCA 

A gestão de uma marca está relacionada com a criação e a manutenção da confiança, o que 

implica o cumprimento de promessas.  

Não é fácil construir uma marca de sucesso, muitas marcas novas falham (morrem mesmo à 

nascença, ou prematuramente). Assim a gestão de marca é acima de tudo a criação e a 

manutenção de confiança. As melhores marcas são geridas de forma completamente coerente, 

cada aspecto do que são e de como se relacionam reforçam a marca. As melhores têm uma 

consistência que é construída e mantida por pessoas no interior da sua organização, totalmente 

absorvidas por aquilo que ela simboliza. 

Segundo Wally Olins (Guru de Branding autor do livro “A Marca”) a Gestão de Marca pode 

ter onze diretrizes: 

Primeira Diretriz – Os quatro vetores: O modo mais claro de começar a compreender uma 

marca é olhar para ela tendo em atenção os quatro vetores em que se manifesta: Produto; 

Ambiente; Comunicação e Comportamento. Pode designar como os quatro sentidos da marca. 

O Produto é aquilo que a organização faz ou vende. O Ambiente é onde o faz e vende. A 

Comunicação é o modo como diz às pessoas, a cada consumidor, aquilo que faz. O 

Comportamento e como se comporta, o modo como cada pessoa que trabalha no interior da 
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marca se comporta, em qualquer gênero de interação, com outros indivíduos ou organizações. 

O significado comparativo de cada um destes vetores varia de acordo com a natureza da Marca. 

Segunda Diretriz – Arquitetura da Marca: A estrutura da marca tem três opções: A primeira 

era corporativa, onde se utiliza um nome e uma ideia visual para descrever tudo o que a 

organização faz (ex. NOKIA). A segunda opção é a validada (endorsed), quando uma 

organização tem uma série de marcas, cada qual com o seu próprio nome e identidade (ex. 

Grupo ACCOR e as marcas da cadeia como é o caso da Sofitel e Mercure). A terceira é a 

Individualizada (branded), nessa estrutura cada unidade ou Marca é projetada separadamente 

ao consumidor e é vista como sendo completamente independente, muito embora, claro seja, 

na realidade administrada por uma entidade que a gere, comercializa e distribui. (ex. Diageo 

que administra a GUINESS) 

Terceira Diretriz – Inventada e reinventada e mudanças de nome: Existe uma grande 

diferença entre as Marcas inventadas e reinventadas, quando se inventa uma nova Marca, não 

existe negócio, ninguém trabalha para ela começa-se literalmente de uma folha em branco, mas 

quando se reinventa uma Marca as coisas são distintas, já existe uma estrutura, uma cultura, 

uma tradição, reputação. Assim nestes casos existe uma necessidade de a empresa se deslocar 

para um novo sentido, precisará ser reinventada, reposicionada. 

Quarta Diretriz – Qualidade do Produto: Quando se lança ou relança uma Marca, é 

necessário ser-se muito claro acerca da qualidade do produto. Se o produto é o melhor que 

existe em termos de preço, qualidade e serviço, isso constitui um reforço para entrar na corrida. 

Se o produto é o melhor de quantos existem, convém não dormir na forma, porque de certeza 

os concorrentes se aproximarão. Se o produto não for bom quanto os melhores, então é certo 

que não terá sucesso. 

Quinta Diretriz – O Interior e Exterior: A regra elementar no Marketing diz que o cliente 

final está em primeiro lugar. Se não compreender e cativar o cliente final, tudo está perdido. 

Embora seja verdade que as Marcas morrem se não tiverem clientes, também é verdade que as 

Marcas com mau serviço se suicidarão, porque o seu pessoal acabará por destruir a base de 

clientes. As Marcas têm assim dois papéis, persuadir quem está fora, a comprar e persuadir 

quem está dentro, a acreditar. 

Sexta Diretriz – Diferenciadores ou ideias centrais: Um produto ou um serviço tem de ser 

diferente. Deve haver algo nele invulgar, único. Por vezes, é uma grande ideia concebida pelo 
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design que se cria a diferença. Concebe-se um produto para que este seja mais bonito, mais leve 

ou pequeno, ou mais fácil de utilizar, ou mais atraente num mercado específico. (ex. as 

máquinas de café Nespresso). 

Sétima Diretriz – Romper com o modelo: Por vezes torna-se necessário o aparecimento de 

um novo produto ou serviço, tal poderá constituir uma oportunidade para rejeitar as convenções 

existentes que rodeiam um negócio e começar algo inteiramente novo. (ex. Quando a Apple 

surgiu em 1976 rompeu com o modelo). 

Oitava Diretriz – Reduzir o risco/pesquisar: Os executivos gastam muito tempo atentar 

reduzir o risco. Mas toda gestão de marcas implica risco. Grande parte do trabalho de pesquisa 

é extremamente útil, sobretudo a um nível macro. Mas é melhor não confiar muito nele ao nível 

micro. A pesquisa não é uma muleta, é uma ferramenta para reduzir o risco, mas nunca para 

evitar ou anular totalmente o risco, pois a Gestão de Marcas implica sempre riscos. 

Nona Diretriz – Promoção: Não possível uma Marca ter sucesso se ninguém a conhecer. A 

maioria das pessoas que gerem as Marcas com sucesso já está familiarizada com o mecanismo 

da Promoção. 

Décima Diretriz – Distribuição: É verdade que a Internet mudou bastante os padrões de 

distribuição de alguns produtos e serviços, mas para a maioria tornou-se apenas outro canal de 

distribuição importante, mas não revolucionário. Uma boa distribuição necessita de boa 

cobertura. Para se gerir a distribuição é necessário ter muito conhecimento do seu potencial de 

mercado, da sua capacidade de produção e aperfeiçoar sua logística para que o produto sempre 

esteja disponível no ponto de venda (PDV) quando o consumidor for impactado. Todos os 

esforços de comunicação e promoção convergem para o ponto de venda, seja ele online ou 

offline. Se o produto estiver disponível no lugar e na hora certa, a chance de conversão desse 

consumidor é muito maior. 

Décima Primeira Diretriz – Coerência, Clareza e Congruência: Por fim temos a coerência. 

Todas estas diretrizes são importantes, mas numa Marca, toda a experiência, do primeiro 

contacto até ao último tem de reforçar e sublinhar a confiança. Tudo tem de encaixar, ser 

coerente. A Marca tem de ser a mesma, onde quer que se toque ou onde quer que se entre em 

contacto com ela. Quer esteja a comprá-la ou a vendê-la, se tenha com ela parceria ou se esteja 

a negociar as suas ações, tem haver uma consistência de atitude, estilo e cultura. Nada pode ser 

deixado ao acaso, nada deve destoar. 
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1.0.3 Tipos de Nomes de Marcas 

Iniciais: um nome feito das iniciais; 

Descritivas: Nomes que descrevem um benefício ou a função do produto; 

Rima: Nomes que são divertidos de dizer e ficam na mente; 

Evocativas: Nomes que evocam uma imagem vívida relevante; 

Neologismos: palavras completamente inventadas; 

Palavra estrangeira: Adoção de uma palavra de outra língua; 

Nomes dos fundadores: Usam os nomes de pessoas reais, (especialmente o nome de um 

fundador; 

Geografia: Muitas marcas são nomeadas para as regiões e pontos turísticos; 

Personificação: Muitas marcas levam seus nomes das mentes dos executivos de publicidade. 

 

 

Exemplos de marcas no mundo. 
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A marca estampada no ser humano. 

 

1.1 - COMO AS ORGANIZAÇÕES UTILIZAM A MARCA COMO DIFERENCIAL? 

A princípio, a marca servia apenas para identificar a origem do produto, porém no mundo atual, 

onde empresas e indústrias crescem em um nível muito rápido, e a concorrência é grande, é 

preciso algo que destaque a organização. 

Empresários e executivos utilizam de técnicas de marketing, principalmente para entender o 

processo de decisão de compra e descobriram o poder da marca sobre os consumidores, 

começando assim a investir na mesma. 

Para Guimarães e Pinheiro (2008, p. 109): “marca deixou de ser apenas um instrumento de 

marketing responsável por vendas e passa a ser um ativo estratégico, uma das maiores garantias 

de resultado futuro para a organização (...)” 

Segundo Tavares (2008), pode-se entender que o significado de marca cresceu inicialmente 

para atingir além da origem e aspectos do produto, mas também para dar destaque a suas 

características únicas. 

Para Pinho (1996): “marca passa a significar não apenas um produto ou serviço, mas incorpora 

um conjunto de valores e atributos tangíveis e intangíveis relevantes para o consumidor e que 

contribuem para diferenciá-la daquelas que lhe são similares. Assim ao adquirir um produto, o 

consumidor não compra apenas um bem, mas todo o conjunto de valores e atributos da marca”. 
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Entendeu-se que a marca cria um vínculo entre as organizações e seu público, e passou a ser 

uma ferramenta fundamental contra a concorrência e para a manutenção de clientes 

conquistados. 

 

1.1.1 CONHECIMENTO DA MARCA 

A percepção da marca (brand awareness) refere-se à capacidade dos clientes de lembrar e 

reconhecer a marca em diferentes condições, e associar ao nome da mesma, ao logotipo, jingles 

e assim sucessivamente para certas associações na memória. 

O conhecimento da marca ajuda os clientes a entender a que categoria de produto ou serviço 

uma determinada marca pertence, e quais produtos e serviços são vendidos com o nome dela. 

A percepção da marca é de fundamental importância, já que os consumidores não a 

considerarão se não estão cientes de sua existência.  

Existem vários níveis de conhecimento da marca que exigem diferentes níveis e combinações 

de reconhecimento da mesma:  

Top-Of-Mind é o objetivo da maioria das empresas, ocorre quando sua marca é a primeira que 

vem à mente dos consumidores quando pedidos para citar uma marca em uma categoria de 

produto.  

Aided ocorre quando um consumidor lê uma lista de marcas e expressa familiaridade com a sua 

marca apenas depois de ouvir ou vê-la, como uma espécie de assessor de memória. 

Strategic ocorre quando a sua marca não é apenas top-of-mind para os consumidores, mas 

também tem qualidades distintivas que se destacam para eles, e que até fazem com que o 

produto desta marca seja melhor que os outros.  
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Importância da marca (brand). 
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1.2 – QUAL SUA IMPORTÂNCIA EM UMA ORGANIZAÇÃO? 

As marcas possuem grande responsabilidade pela venda de um produto, é um dos elementos 

mais eficazes para ter ligação com seu público, e é um dos meios de superar a concorrência. É 

muitas vezes por ela que o consumidor sabe se a empresa é confiável, isso porque geralmente 

as marcas mais conhecidas são as mais compradas também pelo próprio consumidor, que já 

possui essa experiência com a mesma, podendo julgá-la.  

Se corretamente gerenciadas, as marcas têm um grande poder de influenciar o consumidor a 

optar pelo serviço que aquela empresa oferece, e deixando outra de lado. 

O papel da marca é identificar o fabricante e permitir que os consumidores - finais ou 

organizacionais – identifiquem suas características e atribuam a responsabilidade do 

produto/serviço ao seu fabricante/prestador. Os consumidores podem avaliar um produto 

idêntico de forma diferente, dependendo de como sua marca é estabelecida (KOTLER E 

KELLER -2006). 

A principal vantagem de se ter uma marca forte, é o atalho que se cria na hora da venda, 

enquanto uma marca desconhecida gera desconfiança na mente do consumidor. 

Marca adequada pode resultar em um aumento das vendas de não apenas um produto, mas em 

outros produtos associados a ela. Por exemplo, se um cliente gosta muito de consumir um 

produto e confia na marca, ele tem mais chances de experimentar outros produtos oferecidos 

pela empresa. 

As pessoas envolvidas na criação de marcas procuram desenvolver ou alinhar as expectativas 

por trás dela, criando a impressão de que uma marca associada a um produto ou serviço tem 

certas qualidades ou características que o tornam especial ou exclusivo. A marca é, portanto, 

um dos elementos mais valiosos em um tema de publicidade, uma vez que demonstra o que o 

proprietário da marca é capaz de oferecer no mercado. 

Do ponto de vista dos empresários, produtos ou serviços da marca conhecida também impõem 

preços mais elevados. Onde dois produtos semelhantes entre si, mas um dos produtos não tem 

nenhuma marca associada (genérico), muitas vezes as pessoas selecionam o produto de marca 

mais cara, com base na sua qualidade e/ou sua reputação.  
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CAPÍTULO II – O CONSUMIDOR 

2.0 – O QUE É O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR? 

Primeiramente precisamos entender o que é consumidor. 

Consumidor é qualquer pessoa natural ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final, ou seja, para seu uso pessoal ou de sua família, não comercializando o 

serviço ou produto. 

Ou seja, é aquele que compra bens e serviços para uso próprio ou de sua família e não para 

revendê-los ou usá-los como insumos. 

Devemos assumir que estamos sempre a consumir algo: pode ser tempo, oxigênio, comida, 

entretenimento, prazer… praticamente qualquer coisa, mesmo que por vezes não pareça óbvio. 

Geralmente quando se fala de consumo, nos referimos ao plano econômico, quando compramos 

um produto ou um serviço, por exemplo. 

E, ao adquirir um produto, pensa-se muito sobre como escolher, como pagar, etc. 

Existem inúmeras visões de diversos autores sobre o que é o comportamento do consumidor; 

Para Kotler (1998), a área do comportamento do consumidor estuda como pessoas, grupos e 

organizações selecionam, compram, usam e descartam produtos, serviços, ideias ou 

experiências para satisfazer suas necessidades e seus desejos. 

 

Kardes, Cronley e Cline: “O Comportamento do Consumidor envolve todas as atividades associadas 

à compra, uso e disposição de bens e serviços, incluindo as respostas emocionais, mentais e 

comportamentais que precedem, determinam e sucedem a essas atividades” 

 

Segundo Blackwell, Miniard e Engel apud Almeida (2006) “para entender o comportamento 

do consumidor é preciso fazer uma análise do ambiente em que o consumidor vive e identificar 

os fatores que mais os influenciam.” 

 

E para realizar essa análise, estudos de marketing revelam os passos dados pelo consumidor 

antes e na hora de sua decisão de compra. 
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2.1 – COMO FUNCIONA ESSE COMPORTAMENTO? 

O comportamento do consumidor, segundo estudos de marketing, é dividido em etapas: 

reconhecimento de um problema e/ou necessidade, busca de informações, avaliação de 

alternativas e avaliação da compra. 

 Reconhecimento de um problema e/ou necessidade: 

O processo de decisão começa nessa etapa, quando o consumidor reconhece que há um 

problema a ser resolvido ou uma necessidade a ser satisfeita. Ele está em uma posição na qual 

a aquisição será necessária para satisfazer a situação. 

Quanto mais intensa essa necessidade, mais forte será o impulso de procura, e aquisição de um 

produto que satisfaça essa necessidade. 

 Busca de informações 

O consumidor sai em busca de seu produto desejado baseado em experiências passadas (o que 

chamamos de busca interna), ou em informações de terceiros (busca externa). 

Na busca externa o publicitário tem a oportunidade de influenciar na decisão do consumidor. 

 Avaliação de alternativas 

Nessa etapa o consumidor passa por um processo de avaliação, na qual ‘’colocam em uma 

balança’’ todas as opções encontradas durante a busca. 
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Quando avaliadas as opções, o consumidor pode formar crenças, atitudes e intenções sobre as 

alternativas consideradas. 

 Avaliação da compra 

Depois de completos esses passos, o consumidor finalmente decide comprar o produto, e o 

consome, podendo ter satisfação ou frustração, até que tenha uma nova necessidade, voltando 

ao primeiro passo. 

Existem outras opiniões e outros estudos sobre a decisão de compra, autores que citam outras 

variáveis além das mais conhecidas, (influências sociais, cultura, classe social, etc.) que 

influenciam na decisão de compra. São elas: experiências passadas do consumidor, suas 

características, influências ambientais, ações de marketing, entre outras.   

Há também influências externas, segundo Churchill e Peter (2000) muitas coisas interferem no 

comportamento do consumidor, não apenas os produtos que os clientes elegem, mas qual 

processo eles utilizam para chegar a uma decisão. Existem três categorias de influências: 

sociais, de marketing e situacionais. 

Nas influências sociais, o indivíduo é influenciado por vários grupos, como os culturais, 

subculturais e de classes sociais. 

Nas influências de marketing, o consumidor é influenciado por propagandas na TV, rádio, 

Outdoors, etc. 

Nas situacionais, segundo Churchill e Peter, os consumidores são influenciados por características 

da situação, as principais influências situacionais incluem o ambiente físico e social, o tempo, além de 

humores e condições momentâneas. 
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2.2 – COMO A MARCA INFLUENCIA NELE? 

A grande gama de informações, o estresse, os fatores individuais como estilo de vida, a 

personalidade, as atividades e opiniões de cada um condicionam mudanças constantes 
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no comportamento humano. Este cenário altamente turbulento tem forçado as empresas a 

buscarem constantemente um diferencial competitivo, a terem um cuidado maior com 

qualidade e preço e satisfazer as necessidades dos seus consumidores. Neste contexto, 

principalmente devido ao ciclo de vida cada vez mais curto dos produtos, a marca exclusiva ou 

grife pode ser um diferencial decisivo na escolha de compra. 

Na década de 1960, David Ogilvy, publicitário e pesquisador, realizou pesquisas de mercado 

que o levou a conclusão de que as marcas são percebidas pelos consumidores através de traços 

de personalidade e características humanas. Eram relacionadas pelo charme, modernidade, 

inteligência, simpatia, elegância, tradição, inovação, e outras. Desta forma ele criou o termo 

brand personality que descreve as características emocionais da marca que vão além da 

funcionalidade atribuída ao produto (MARTINS, 1999, p. 19). 

Consumidores chegam a preferir uma determinada marca, pelo conhecimento que eles têm 

sobre ela, a confiança e a segurança que ela passa, deixando de comprar outro produto que 

também atende as mesmas necessidades. Um consumidor considera uma marca como preferida 

quando ela concentra seus benefícios desejados. 

A busca de informações sobre um produto não é a prioridade do consumidor, não porque lhe 

falta interesse, mas sim porque a marca em si já os faz sentir completamente seguros para uma 

boa decisão de compra. 

O conhecimento, confiança e a segurança que esse consumidor tem pela marca, vêm de 

experiências que teve com a mesma. Se a experiência foi boa, o consumidor passa a confiar na 

marca, optando na maioria das vezes por ela. 

“Uma das características das marcas é de adicionar valor aos produtos e serviços, sendo que 

este valor emerge da experiência de utilização da marca. Assim a confiança, familiaridade, 

redução de riscos são exemplos deste aprendizado.” (Palumbo e Herbig, 2000). 

Desta forma, a marca tem como principal finalidade ajudar o consumidor a identificar produtos 

e serviços e de transmitir aos mesmos algum tipo de significado. Ao definirem suas marcas, as 

empresas estimulam os consumidores a identificar os produtos e serviços que desejam que 

sejam consumidos, acelerando seu processo de decisão de compra. 

Entendemos que a marca tem grande influência no processo de compra, e para Kotler e 

Armstrong (2008), a marca é tudo o que o produto ou serviço significa para o consumidor. As 
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marcas representam as percepções e sentimentos do consumidor em relação ao referido bem, 

elas existem na mente do consumidor. A força de uma marca varia conforme seu potencial de 

conquistar a preferência e a fidelidade do consumidor. 

 

As marcas têm o poder de persuadir graças às estratégias de 

 marketing e publicidade. 

 

 

O que influencia a preferência por uma determinada marca. 
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2.2.1 O PROSUMIDOR 

O termo vem do inglês prosumer – que é a junção dos termos producer e consumer (produtor e 

consumidor respectivamente).  

Prosumidor é o consumidor que produz e consome, ou seja, é o produtor + consumidor. 

Diferencia-se do consumidor comum, pois esse novo indivíduo é mais envolvido no processo, 

não querendo mais ser enganado pela publicidade no modo geral. 

O termo foi criado por Alvin Toffler, escritor de “A Terceira Onda“ para indicar o novo papel 

do consumidor na sociedade pós-moderna. O prosumidor é capaz de dividir suas experiências, 

pautar tendências e contribuir no processo de criação de produtos e serviços. 

Ele corre atrás de outras fontes, entende seus direitos e busca por eles e, enfim, cria voz nas 

redes propagando seus conhecimentos. A partir daí temos dois cenários que são encarados pelas 

marcas todos os dias: o prosumidor feliz e o prosumidor indignado. 

O prosumidor feliz relata suas boas experiências com uma empresa, elogiando ao extremo o 

atendimento, serviço ou produto. Para esse a marca precisa estar em conexão com seus 

comentários, respondê-los e replicar para outros consumidores relatando a eficiência de sua 

companhia. Além disso, através desse elogio é possível criar afinidade com o prosumidor feliz 

e recompensá-lo por sua “ajuda”, transformando-o em um exímio evangelizador da marca. 

Como exemplo de um prosumidor feliz, podemos citar a manifestação da marca Kit Kat, onde 

o prosumidor criou uma campanha para a venda do produto no Brasil. 

O prosumidor indignado faz críticas ao produto ou serviço em redes sociais, pois recebeu um 

péssimo serviço, não foi atendido quando deveria ou percebeu que o produto não era 

satisfatório. Esse tipo de prosumidor é considerado uma ameaça para a marca, já que 

independente da reputação da mesma, todos os outros acabam se envolvendo com a reclamação 

e replicam sem parar o ponto negativo da empresa.  

A solução para esse caso vem somente da empresa, que deverá resolver urgentemente a situação 

e mostrar preocupação em atender as frustrações do prosumidor. 

O prosumidor acredita ter tudo ao seu alcance (comum a quem tem conhecimento), e decide se 

paga ou não pelo serviço. Buscam a simplificação, menos marcas, menos intromissão em sua 

vida, menos confusão e mais produtividade. 

http://www.submarino.com.br/produto/1/62618/terceira+onda,+a
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Este novo modelo de cliente é considerado mais pró-ativo, buscando experimentar novidades, 

pois sabe que o tempo de lazer é curto, é mais equilibrado, responsável e comprometido, do que 

um simples consumidor. O prosumidor visa uma nova vida social, onde a geografia, o tempo, 

a política e a religião não são mais tão importantes, e 

sim a honestidade na propaganda, que ofereça o que realmente promete. Uma experiência 

inovadora. 

 

Utilização na área de tecnologia  

Neste caso, o termo é utilizado para qualificar produtos que apesar de serem vendidos para o 

consumidor final, são destinados a usuários avançados. Trata-se, portanto, de um segmento de 

clientes com foco em produtos de tecnologia de ponta cujos recursos são mais extensos que os 

disponibilizados ao restante do mercado de massa. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
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CAPÍTULO III – A MARCA E O CONSUMIDOR NO BRASIL 

3.0 – QUAIS AS MARCAS QUE SE DESTACAM NO BRASIL? 

Quando falamos em marcas que se destacam no Brasil, inúmeras vem a nossa mente; citaremos 

algumas delas nesse capítulo. 

 

Coca-Cola   

Coca-Cola é a marca de um refrigerante produzido pela The Coca-Cola Company, sediada em 

Atlanta. 

Foi inventada no final do século XIX pelo farmacêutico John Pemberton, comprada depois pelo 

empresário Asa Griggs Candler, cujas táticas publicitárias levaram a bebida ao domínio do 

mercado de refrigerantes no mundo ao longo do século XX. 

A empresa produz o produto concentrado, que depois é vendido para engarrafadores licenciados 

pela Coca-Cola em todo o mundo. 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

Apple  

A Apple é uma empresa multinacional norte-americana que tem o objetivo de projetar e 

comercializar produtos eletrônicos de consumo,software de computador e computadores 

pessoais. 

Foi fundada por Steve Wozniak, Steve Jobs e Ronald Wayne com o nome de Apple Computers 

INC., em 1976, na Califórnia. 

Iphone, Ipod, Ipad e MacBook são um de seus principais produtos. 

 

 

Iphone                                Ipod Touch                   Ipad 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computadores_pessoais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computadores_pessoais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Steve_Wozniak
http://pt.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ronald_Wayne
http://pt.wikipedia.org/wiki/1976
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B3rnia
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Macbook 

Nike  

Nike é uma empresa norte-americana líder mundial em vendas de material esportivo. 

A ideia de criar a Nike surgiu de um projeto de MBA de Phil Knight, um ex-atleta de corridas 

de média distância da universidade de Oregon, enquanto este freqüentava o curso de gestão 

administrativa da tradicional universidade de Standford. 

Seus produtos variam de tênis a acessórios, todos relacionados a esporte. 

 

  

Bola Nike                                         Bolsa Nike 
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Um dos modelos do tênis Nike 

 

DO BRASIL: 

Banco Itaú  

O Banco Itaú é um banco brasileiro, sediado em São Paulo que oferece serviços de finanças e 

seguros a dezenas de milhões de clientes. Tornou-se o maior banco do hemisfério sul em 3 de 

Novembro de 2008. 

Fundado em 30 de Dezembro de 1943 por Alfredo Egydio de Sousa Aranha na cidade de São 

Paulo. 

 

Banco Bradesco  

Fundado em 10 de Março de 1943, na cidade de Marília por Amador Aguiar. 

Bradesco é o segundo maior banco privado do Brasil (em ativos totais), o Bradesco sempre se 

manteve à frente no mercado de varejo. Hoje, está entre os líderes em diferentes segmentos, 

como: Corporate, Private e no atendimento de micro, pequenas e médias empresas. Em 64 anos 

de história, o Bradesco tornou-se reconhecido internacionalmente pela solidez e tradição de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Egydio_de_Sousa_Aranha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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bons serviços prestados aos clientes. Um dos principais indutores da inclusão bancária e da 

democratização do crédito em todo território nacional, o Bradesco é hoje o maior empregador 

privado do país, com aproximadamente 83 mil funcionários. 

 

Banco do Brasil  

O Banco do Brasil é um dos cinco bancos estatais do governo brasileiro. 

Foi criado o primeiro Banco do Brasil, sendo igualmente o primeiro banco em território 

do Império Português, por Alvará de 12 de outubro de 1808, pelo então Príncipe-regente Dom 

João de Bragança (futuro Rei Dom João VI de Portugal) 

Atualmente ocupa posição de destaque no sistema financeiro nacional, sendo o primeiro 

em ativos financeiros, volume de depósitos totais, carteira de crédito, base de clientes pessoas 

físicas, câmbio exportação, administração de recursos de terceiros (o maior da América Latina) 

e faturamento de cartão de crédito. 

Ambev  

A Ambev é uma empresa de capital aberto produtora de bens de consumo do Brasil. Atualmente 

é a maior empresa da América Latina com um valor de mercado de U$120,1 bilhões, à frente 

da Ecopetrol e Petrobras. Nasceu da fusão entre a Antarctica e a Brahma. Esta última era 

controlada pelos antigos donos do Banco Garantia: Jorge Paulo Lehmann, Carlos Alberto 

Sicupira, Marcel Telles e Juan Vergara; estes dois últimos acabaram virando dirigentes da 

AmBev. 

Dentro de um processo controverso, a Ambev associou-se à cervejaria belga Interbrew e o 

resultado desta associação foi a criação da InBev, uma das principais cervejarias do mundo 

A Ambev domina boa parte do mercado de bebidas no Brasil, onde também produz e distribui 

a marca Stella Artois no Brasil. Têm licença para os produtos da Pepsi Co no Brasil. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_estatal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo_do_Brasil#Poder_Executivo_Federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Portugu%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1808
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_regentes_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_VI_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_VI_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_financeiro_nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_capital_aberto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bens
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecopetrol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrobras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cia_Antarctica_Paulista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brahma_(cerveja)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Garantia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Paulo_Lehmann
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Alberto_Sicupira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Alberto_Sicupira
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcel_Telles&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Vergara&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Interbrew
http://pt.wikipedia.org/wiki/InBev
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stella_Artois
http://pt.wikipedia.org/wiki/PepsiCo
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Produtos Ambev 

 

Pão de Açúcar   

Pão de Açúcar é uma rede de supermercados pertencente ao Grupo Pão de Açúcar. É um tipo 

de "supermercado de vizinhança" instalado geralmente em bairros nobres, e possuem o foco 

nos consumidores de perfil cosmopolita das classes A e B, primando pela variedade e qualidade 

em produtos e serviços personalizados. 

O início da história do Pão de Açúcar remete a 1929, quando Valentim dos Santos Diniz 

embarcou num navio com o sonho de começar uma vida nova na América. O imigrante 

português tinha acabado de cruzar o Atlântico e encantou-se com a beleza de um maciço de 

pedra no horizonte. “É o Pão de Açúcar”, avisou um passageiro. A partir de uma discreta 

padaria, o jovem lusitano ergueu, em 1948, um estabelecimento que se tornou ponto de encontro 

das madames paulistanas na época: a doceira Pão de Açúcar, inaugurada 7 de setembro, na Av. 

Brigadeiro Luiz Antônio 3138. Era o início de um dos maiores grupos empresarial brasileiros. 

Natura  

Natura é uma empresa brasileira que atua no setor de produtos de tratamento para o rosto e o 

corpo, banho, óleos corporais, perfumaria,cabelos, proteção solar, infantil e higiene oral.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Supermercado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_P%C3%A3o_de_A%C3%A7%C3%BAcar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro_nobre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Perfumaria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabelos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protetor_solar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infantil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Higiene_oral
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Fundada em 1969 por Antônio Luiz Seabra, hoje está presente 

no Brasil, Argentina, Chile,Colômbia, México, Peru, Venezuela e França, com planos de 

expansão para os Estados Unidos da América. 

 

Preservação Ambiental 

Comprometida historicamente com a preservação do meio ambiente, a Natura foi, em 1983, a 

primeira empresa a introduzir refis no setor de cosméticos brasileiro. Em 2007 passou a fornecer 

aos seus consumidores produtos de carbono neutro, graças ao seu Programa Carbono Neutro, 

destinado a reduzir e compensar as emissões de gases geradores do efeito estufa (GEEs), desde 

a atividade de extração de matérias-primas até a disposição final do produto no meio 

ambiente. No mesmo ano, foi pioneira ao disponibilizar aos seus clientes a Tabela Ambiental: 

um quadro informativo impresso nas embalagens dos produtos, que apresenta dados técnicos 

sobre as formulações e embalagens. Inspirada na tabela nutricional de produtos alimentícios 

traz informações como o percentual de ingredientes de origem vegetal renovável e número 

recomendado de refilagens.  

Sua fábrica, na cidade de Cajamar, na Grande São Paulo, foi projetada com 

conceitos arquitetônicos que priorizam a sustentabilidade e a ampliação do convívio humano.  

 

Alguns de seus produtos: 

                 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1969
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Luiz_Seabra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chile
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
http://pt.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/1983
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_estufa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cajamar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sustentabilidade_ambiental
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3.1 – COMO SE COMPORTAM OS CONSUMIDORES BRASILEIROS DIANTE 

DESSAS MARCAS? 

Em relação às marcas que não são originais do Brasil, os consumidores seguem as tendências 

de fora do país. A Apple lança aparelhos novos e Nike novas tecnologias para roupas esportivas, 

e patrocina grandes nomes do esporte que viram ídolos usando a imagem dessas pessoas para 

divulgar suas marcas, exemplo: Neymar, Ronaldo e a própria seleção brasileira. 

Para as marcas originais do Brasil, no caso dos bancos, passam a maior credibilidade para o 

consumidor tentando ao máximo atender a sua necessidade. 

Por deter grande parte do mercado de bebida, as marcas da Ambev (Skol, Brahma, Antártica) 

concentram grande parte do consumo de bebidas no Brasil onde seus 

consumidores são fieis a certas marcas, acreditando estar consumindo o melhor produto dentro 

desta categoria (cerveja, por exemplo). 

A Natura trabalha com o modelo da venda direta. É por meio das consultoras e consultores 

Natura que os produtos chegam às mãos dos clientes. Estimuladas a estabelecer relações de 

qualidade, baseadas no entendimento e no atendimento das necessidades dos clientes fazem 

parte da atividade da consultoria o conhecimento, a utilização e a vivência dos benefícios dos 

produtos Natura antes de oferecê-los. 

O Pão de Açúcar proporciona algo que vai além de uma simples compra num supermercado, 

nele o consumidor encontra as melhores opções para cada uma das categorias de produto, com 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Venda_direta
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ambiente e atendimentos especializados suas lojas chegam o mais próximo possível do 

consumidor. 

 

3.1.1 RELEVÂNCIA RELATIVA NAS CLASSES A, B E C 

É relevante comentar como essas marcas atingem as diferentes classes sociais. 

Coca-Cola 

Referencia no mercado que atua a Coca-Cola não possui distinção entre classes sociais. Seus 

consumidores são fieis a marca e são capazes de pagar o preço necessário para obter o produto 

de diferentes canais. 

Apple 

Muito presente na classe A, a marca vem ganhando espaço e “popularidade” entre os 

consumidores da classe B, mas ainda um pouco distante da classe C. Com produtos desejados 

por todas as classes, a baixa penetração nas classes mais baixas é devida principalmente pelo 

seu alto preço.  

Nike 

Presente em todas as classes sociais, a marca é considerada referencia em material esportivo 

pelos seus consumidores. Nas classes mais baixas sua presença é alavancada principalmente 

por cópias não autorizadas (produtos piratas), que possuem preços bem mais baixos, o que 

possibilita o acesso da classe aos produtos. 

Bancos Itaú, Bradesco e do Brasil 

Presente em todas as classes sociais, os três maiores bancos de varejo do Brasil atuam de acordo 

com a necessidade do seu cliente. Com diferentes tipos de atendimento, dentro da mesma 

empresa, é possível observar uma segmentação de públicos de acordo com a 

renda/investimentos de cada um de seus clientes como Bradesco Prime ou Itaú Personalité. 

Ambev 

Também presente em todas as classes sociais, a empresa possui uma das maiores penetrações 

de mercado em bens de consumo. Com um mix de produtos extenso, ao longo dos anos a Ambev 
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adquiriu empresas regionais e nacionais aumentando seu portfólio sendo capaz de atingir todas 

as classes. 

Pão de Açúcar 

Por possuir suas lojas em bairros e oferecer produtos com preços algumas vezes acima da média 

do mercado, o Pão de Açúcar recebe em sua maioria consumidores das classes A e B. 

Consumidores pertencentes a classe C, procuram fazer suas compras no supermercado em 

ocasiões especiais, ou quando procuram produtos diferenciados, mas na maioria das vezes 

fazem suas compras em hipermercados como Extra, Carrefour e WallMart ou em 

supermercados como Dia, Compre Bem e com bandeiras regionais (Guanabara, Bergamais, 

D´avó, etc). 

Natura 

Por possuir sua comercialização porta a porta (através de seus consultores), a empresa está 

presente em todas as classes sociais.  

Considerada uma empresa com produtos de alta qualidade, a Natura está presente em um 

mercado indulgente de cuidados pessoais, o que a favorece tanto nos preços aplicados como na 

forma de atendimento, onde o consultor é capaz de agregar mais valor aos produtos.  

Muitas dessas marcas são conhecidas no Brasil, porém não são originais daqui: a Coca-Cola, 

Apple e a Nike. Essas marcas são de extrema importância, pois vêm de países de grande 

influência para o Brasil, que é um país com mercado emergente, ou seja, seu mercado é 

necessário para a venda e divulgação de produtos. 

Outras são conhecidas e originais do nosso país: os bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, a 

Ambev, o Pão de Açúcar e no setor de cosméticos, a Natura. Essas marcas geram grande 

impacto no Brasil, pois tiveram em seu início forte influencia de empresas internacionais, 

adaptando-se ao mercado nacional, como por exemplo, o modelo de negócio utilizado pela 

Avon usado como uma das referências para a Natura. Também por serem marcas conhecidas, 

de grande influência no mercado, e por isso, preferência de certos consumidores.  
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CONCLUSÃO 

Com as constantes mudanças tecnológicas e em relação ao consumidor (que está cada vez mais 

exigente), as empresas sentiram a necessidade de buscar recursos para atrair novos 

consumidores e manter os que já conquistaram. 

E um desses recursos que foi estudado nessa pesquisa, foi da marca: o que é e como ela afeta o 

consumidor. 

A conclusão foi de que este recurso tem extrema importância no quesito atrair e fidelizar um 

consumidor, e também dentro de uma mesma marca é possível observar uma segmentação na 

entrega do serviço/produto final para atender as diferentes classes sociais. 
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INTRODUÇÃO 

Estudo relacionado às empresas que possuem índice de LER/DORT, identificando os 

casos que o diagnostico está ligado à postura inadequada e esforços físicos que leva às lesões, 

prejudicando o colaborador e os rendimentos da produção, com aumento do absenteísmo e 

queixas trabalhistas. Para evitar esta situação a empresa conta com seu SESMT para orientar e 

identificar doenças relacionadas ao trabalho. 

Para entender como o funcionário adquire doenças ligadas ao esforço repetitivo, veremos 

também como isso pode ocorrer pelo estresse causado no constante nível de qualidade de vida 

baixo. 

Sabe-se que a qualidade de vida no trabalho é um dos desafios do ambiente atual das 

organizações. As organizações precisam estar atentas à qualidade de vida das pessoas que dela 

fazem parte, pois isto reflete diretamente nos resultados da empresa. 

Verifica-se a importância de haver uma mudança na forma de pensamento dos 

administradores, e o ditado “prevenir é melhor que remediar” também se aplica às organizações 

na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores.  

Quanto maior o investimento em qualidade de vida maior será o retorno em termos de 

produtividade, qualidade e financeiramente para a organização. 
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CAPÍTULO I: QUALIDADE DE VIDA NAS ORGANIZAÇÕES 

1.0 - CONCEITOS DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

O termo qualidade de vida no trabalho foi cunhado por Louis Davis, na década de 1920. 

Para ele, o conceito de qualidade de vida no trabalho “refere-se à preocupação com o bem estar 

geral e a saúde dos trabalhadores no desempenho de suas tarefas”.  

Atualmente, o conceito de qualidade de vida no trabalho envolve tanto os aspectos físicos 

e ambientais e psicológicos do local de trabalho. 

A expressão qualidade de vida tem sido usada com a frequência para descrever certos 

valores ambientais e humanos, negligenciados pelas sociedades industriais em favor do avanço 

tecnológico da produtividade econômico. 

Existem oitos fatores que afetam qualidade de vida no trabalho, a saber:  

1 - Remuneração justa e adequada, que trata da equidade salarial.  

 

2 - Segurança e salubridade do trabalho, que se refere às condições ambientais, jornada de 

trabalho.  

 

3 - Oportunidade de utilizar e desenvolver habilidades, referente ao uso e desenvolvimento 

das capacidades, como autonomia, variedade de habilidades, informação e perspectiva da 

atividade, significado e planejamento da tarefa;  

 

4 - Oportunidade de progresso e segurança no emprego, que se manifestam na avaliação 

acerca das possibilidades de desenvolvimento da carreira e na sensação de ter um mínimo 

de estabilidade e segurança no emprego;  

 

5 - Integração social na organização, relativo à percepção de um ambiente favorável às 

relações pessoais, com ausência de preconceitos e com democracia social, ascensão na 

carreira, companheirismo, união e comunicação aberta;  
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6 - Leis e normas sociais, referente de maneira geral à cultura organizacional, e de forma 

mais específica ao direito à privacidade e à liberdade de expressão de ideias, com 

tratamento equitativo e normas claras; 

 

7 - Trabalho e vida privada verificam em que medida as condições de crescimento na 

carreira interferem no descanso e na vida familiar do empregado;  

8 - Significado social da atividade do empregado, referente à ideia de que a atuação social 

da organização tem significado importante para os empregados, tanto em sua percepção da 

empresa, quanto em sua autoestima.  

 

Podemos dizer então, que a qualidade de vida hoje vem da mudança social, política e 

ideológica.  

A qualidade de vida deve ser considerada como uma gestão dinâmica porque as 

organizações e as pessoas mudam constantemente, e é contingencial porque depende da 

realidade de cada empresa no contexto em que está inserida.  

A Qualidade de Vida é um tema cada vez mais abordado na mídia, nas empresas e até 

mesmo no ambiente familiar. As pessoas se conscientizaram de que o termo tem um significado 

amplo que engloba diferentes áreas da vida, e vêm incorporando a questão no seu dia-a-dia, 

tanto individualmente quanto coletivamente. 

 O mundo corporativo já está consciente da importância da qualidade de vida e da 

necessidade de criar melhores condições para o bem-estar dos colaboradores. Aqueles que 

investiram, já começam a colher os frutos dessa colaboração entre empresa e colaborador, 

comprovando que o profissional produz mais e melhor quando se sente feliz e motivado. 

 Essa busca por qualidade de vida insere-se no contexto da Responsabilidade Social, prática 

que deve ser incorporada tanto pelas empresas quanto pelos próprios profissionais. Assim, para 

que os programas de qualidade de vida gerem benefícios efetivos, o que vai se propagar para 

toda a sociedade, o comprometimento deve ser completo: a empresa desenvolve políticas, ações 

e programas de estímulo a uma vida saudável, e o funcionário, por sua vez, deve perceber que 

seu papel é fundamental para que os objetivos sejam alcançados por ambas as partes. 
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A iniciativa de promover projetos visando a satisfação pessoal dos colaboradores cresce cada 

vez mais no mercado de trabalho, de microempresas a grandes corporações multinacionais. 

Num futuro próximo, o que diferenciará uma empresa da outra será a qualidade de vida de seus 

colaboradores, bem como o clima que predomina no local de trabalho, diminuindo a 

importância do tamanho da empresa e ressaltando a produtividade e a qualidade, resultantes do 

bem-estar organizacional. 

Para que os programas sejam eficazes, porém, é preciso alguns cuidados, como: partir da 

realização de uma pesquisa sobre o perfil dos colaboradores e suas reais necessidades; 

implantação de ações contínuas, transparentes, de curto, médio e longo prazos; envolvimento 

da alta cúpula; contar com uma equipe multidisciplinar que saiba lidar com as diferenças 

internas; avaliações constantes sobre os resultados do programa; inserir o programa dentro da 

Política de Recursos Humanos. 

Já o colaborador deve se comprometer em cultivar um estilo de vida saudável, o que faz uma 

grande diferença para seu rendimento no mercado de trabalho. É preciso adquirir uma condição 

física boa e manter a saúde sempre em dia, por meio de exercícios e de uma alimentação 

equilibrada. 

Cuidar dos aspectos emocionais e psicológicos também é indispensável, o que inclui uma 

atenção muito especial à questão da autoestima. Guardar um tempo para curtir momentos de 

lazer e conectar-se com o lado espiritual é essencial. O importante é saber conciliar afazeres 

profissionais com a vida pessoal, dedicar-se a si mesmo e aos familiares. A Responsabilidade 

Social é conquistada, primeiramente, por meio da Responsabilidade Pessoal. 

Toda atitude tomada para valorizar as virtudes do ser humano deve ser valorizada e 

incentivada. 

Portanto, com as empresas e colaboradores trabalhando em conjunto para promover o bem 

estar físico e emocional de todas as atitudes positivas, e a integração entre organizações e 

sociedade, a Qualidade de Vida deixará em breve de ser uma bandeira para se tornar um bem 

comum. 
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A missão estratégica de um programa de Qualidade de Vida canaliza seus esforços para 

alcançar os seguintes resultados: 

 

• Aumentar os níveis de SATISFAÇÃO E SAÚDE do colaborador/ consumidor/ comunidade. 

(Força de trabalho mais saudável) 

 

• Melhorar o CLIMA ORGANIZACIONAL (ambiente, relações e ações saudáveis) 

 

• Afetar beneficamente no processo de FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO humano, 

agregando competências (capacidade e atributos) 

 

• Influenciar na diminuição da PRESSÃO NO TRABALHO e do DISTRESSE individual e 
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organizacional (Menor absenteísmo/rotatividade; Menor número de acidentes) 

 

• Melhorar a capacidade de DESEMPENHO das atividades do dia-a-dia. (Maior 

produtividade) 

Estas dimensões facilitam a consciência e o desenvolvimento da saúde integral, assim 

como a possibilidade de se ter uma visão sistêmica e seu posterior equilíbrio e expansão, pois 

sabemos que na vida sempre estamos buscando uma inter-relação harmoniosa dos vários 

aspectos e dimensões do ser humano.  

Desde que o mundo exigiu novas e complexas interações em termos de excelência em 

relação à produtividade e a qualidade dos serviços prestados, estamos tendo que constantemente 

se adaptar a todos estes estímulos, comprometendo de alguma forma nosso aprendizado e saúde. 

O psiquiatra Carl Gustav Jung dizia que se as coisas vão mal no mundo, algo deve estar mal 

comigo. Assim seria sensato, em primeiro lugar, ficar bem. Viver uma vida vibrante e feliz, na 

qual se utiliza o máximo que possui, com enorme prazer é um objetivo de vida. É o que dá 

qualidade à vida. 

1.1 – PROGRAMAS DE QUALIDADE DE VIDA NAS EMPRESAS 

O ser humano tem buscado como regras simples, maneiras para se obter uma vida mais 

satisfatória. Um exemplo desse anseio é a busca pela qualidade de vida. Alcançá-la vem se 

tornando o grande anseio do ser humano, que busca tudo que possa proporcionar maior bem 

estar e o equilíbrio físico, psíquico e social.  

Atualmente, a saúde, não é vista por um conceito simplista de ausência de doença e, sim 

determinada também por influências externas variadas do meio ambiente, além do estilo de vida 

dos indivíduos e o equilíbrio entre fatores externos e internos do ser humano. Acredita-se que 

tal equilíbrio está intimamente relacionado à harmonia entre todos os âmbitos vitais que 

circundam o trabalhador.  

O mercado cada vez mais competitivo e exigente movido pelos avanços tecnológicos 

redefine o trabalhador como sendo a verdadeira potência. A motivação e o comprometimento 

são os combustíveis dessa potência. Portanto a promoção de qualidade de vida nas empresas 

vem se tornando a maneira essencial para manter-se a motivação e o comprometimento.  
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Assim, muitas empresas têm buscado incorporar programas padronizados de Qualidade de 

Vida no Trabalho de forma imediatista, sem planejamento estratégico e os devidos 

investimentos.  

Os programas de Qualidade de Vida no Trabalho têm como objetivo criar uma organização 

mais humanizada, mediante maior grau de responsabilidade e de autonomia no trabalho, 

recebimento mais constante de feedback sobre desempenho, maior variedade e adequação de 

tarefas e ênfase no desenvolvimento pessoal do individuo.  

Estes programas constituem uma das mais eficazes formas de obtenção do 

comprometimento das pessoas, uma vez que favorecem o envolvimento dos empregados nas 

decisões que influenciam suas áreas de trabalho dentro da empresa. 

Os programas de QVT envolvem a resolução participativa dos problemas, reestruturação 

do trabalho, inovações do sistema de recompensas e melhoria do meio ambiente do trabalho. 

Costumam, às vezes, apresentar dificuldades para serem implantados. Como envolvem custos 

para a empresa e têm poro alvo principal os empregados e não a organização, algumas vezes é 

difícil conseguir a adesão da alta administração. 

Esses programas, no entanto, orientam-se também em direção à melhoria na eficácia 

organizacional, já que esta tem como pré-requisito a satisfação do individuo que se intensifica 

por meio da participação nas decisões e na melhoria das condições em que se desenvolvem seu 

trabalho. 

Um programa de QVT tem geralmente três componentes: 

 

1 – Ajudar os funcionários a identificar riscos potenciais de saúde, 

 

2 – Educar os funcionários a respeito de riscos de saúde, como pressão sanguínea 

elevada, fumo, obesidade dieta pobre e estresse, 

 

3- Encorajar seus funcionários a mudar seus estilos de vida através de exercícios, boa 

alimentação e monitoramento da saúde. 
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As estratégias para a prevenção de doenças e a promoção da saúde ganham cada vez mais 

importância nas empresas. Por dois motivos em especial: "o absenteísmo relacionado a 

afastamentos custa caro e quanto mais os funcionários utilizam o plano de saúde, mais ele pesa 

para os cofres da organização", explica André Alexandre Osmo, diretor médico do Hospital 

Sírio Libanês, em São Paulo, que tem um serviço especial de check-up para executivos.  

A preocupação com a qualidade de vida é um fator em ascensão no âmbito organizacional. 

Inúmeros fatores externos (doenças e adversidades) permeiam o trabalho das pessoas.  

Os programas de qualidade de vida podem ser de vital importância para o desenvolvimento 

pessoal e profissional de seus colaboradores, bem como com o desenvolvimento eficaz das 

organizações.  

A vida do homem moderno, nos grandes centros urbanos, está cada vez mais amarrada ao 

enfrentamento de situações críticas para a sua subsistência, tais como alimentação, moradia, 

transporte, ensino, saúde e a própria manutenção do seu emprego. Todas elas geradoras de 

prejuízos físicos e psicológicos. Hoje, exige-se dos funcionários eficiência e alta 

produtividade em tempo limitado, porém, em condições inadequadas de trabalho, com 

problemas de ambiente e equipamentos.      Tais condições acabam levando a insatisfações, 

cansaços excessivos, queda de produtividade, problemas de saúde e acidentes de trabalho. 

As empresas procuram hoje qualidade de vida no trabalho, na esperança de promover um 

envolvimento e motivação do ambiente e proporcionar assim um aumento da produtividade, 

além disso, a atividade física, no âmbito da empresa é uma questão relacionada à promoção de 

saúde, não apenas como ausência de doença, mas como estado completo de bem- estar físico, 

mental e social. 

 

Ações/Programas Principais resultados observados 

 

 

Exercícios físicos (Ex: Ginástica laboral)  

Aumenta a disposição e satisfação dos 

trabalhadores, aumenta a tolerância ao 

estresse, redução do absenteísmo, 

melhora do relacionamento interpessoal, 

redução dos acidentes de trabalho, 

redução dos gastos médicos. 
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Treinamento e desenvolvimento dos 

trabalhadores  

Aumento do capital intelectual, 

aperfeiçoamento das atividades, 

satisfação profissional, aumento da 

produtividade. 

Ergonomia Aumento do desempenho nas atividades, 

redução dos acidentes de trabalho. 

 

 

Ginástica Laboral 

Prevenção e reabilitação de doenças 

ocupacionais, prevenção de acidentes de 

trabalho, melhor integração entre os 

trabalhadores, diminuição do 

absenteísmo, aumento da produtividade.  

 

Benefícios 

Motivação, satisfação profissional, 

satisfação das necessidades pessoais, 

aumento da produtividade. 

 

Avaliação de desempenho 

Aumento do desempenho do 

trabalhador, aumento da produtividade, 

aumento da satisfação profissional.  

 

 

Higiene e segurança do trabalho 

Gera um ambiente mais saudável, 

prevenção de riscos à saúde, diminuição 

dos acidentes de trabalho, diminuição do 

absenteísmo e rotatividade, aumento da 

produtividade. 

 

 

 

 

Estudo de cargos e salários  

 

 

 

 

 

Mantêm seus recursos humanos, 

aperfeiçoamento da administração dos 

recursos humanos, aumento da 

motivação e satisfação dos 

trabalhadores, aumento da 

produtividade. 

 

 

Controle de álcool e drogas 

Redução de riscos, melhora na 

segurança operacional e da saúde dos 

trabalhadores, melhora na autoestima, 

diminuição dos acidentes de trabalho e 

absenteísmo.  

 

 

 

Preparação para aposentadoria  

Motivação, satisfação profissional, 

aumento da autoestima, melhora na 

relação interpessoal, descobrimento de 

novas habilidades e competências, 

benefícios na vida social e familiar do 

trabalhador 
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Orientações nutricionais  

Diminuição da obesidade, mudança no 

comportamento de risco, aumento do 

desempenho e disposição, aumento da 

produtividade.  

 

Terapias alternativas  

Aumento da tolerância ao estresse, 

melhora no relacionamento interpessoal, 

aumento da produtividade.  

 

 

Musicoterapia 

 

 

 

Aumento da autoestima, aumento do 

desempenho profissional, melhora no 

relacionamento interpessoal, aumento da 

tolerância ao estresse, prevenção de 

doenças. 

 

Antitabagismo  

Aumento da autoestima, aumento do 

desempenho e disposição, prevenção de 

doenças.  

 

 

1.2 – O BRASIL E O ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA 

Um novo índice que mede a qualidade de vida, o Brasil ficou em 46° lugar entre 132 países 

em um ranking que mediu o Índice de Progresso Social (IPS), um novo indicador global que 

avalia mais de 50 parâmetros que compõem a qualidade de vida dos cidadãos, como saúde, 

moradia, segurança pessoal, acesso à informação e à educação, saneamento básico, 

sustentabilidade e tolerância a diferenças. O Brasil somou 69,97 pontos na média geral, em uma 

escala de 0 a 100 pontos. 

A Nova Zelândia aparece em primeiro lugar, com 88,24 pontos, seguida por Suíça, Islândia, 

Holanda, Noruega e Suécia. Dos dez primeiros colocados, sete são da Europa – os outros dois 

são Canadá e Austrália. O último colocado foi o Chade, país da África, com 32,60 pontos. 

Segundo esse novo índice, o Brasil ficou mais bem colocado que outras nações com 

Produto Interno Bruto (PIB) semelhante. O país foi também o primeiro entre os Brics, grupo de 

potências emergentes da economia global, formado por Brasil, Rússia (80° lugar), Índia (102°), 

China (90°) e África do Sul (69°). 

O país se saiu melhor especialmente nos itens "liberdade e escolha pessoal" (foi o 27° no 

mundo), "tolerância e respeito" (33°) e "acesso ao conhecimento básico" (38°). Já no parâmetro 
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"segurança pessoal", o Brasil ficou na 122ª colocação e, em "acesso à educação", na 76ª – 

desempenho baixo em comparação a países com PIB per capita (por pessoa) parecido. 

- América Latina 

Segundo o relatório divulgado junto com o IPS, a maioria dos países da América Latina e 

do Caribe excedeu as expectativas e se saiu melhor que o esperado, levando em conta sua força 

econômica. 

O Brasil foi o sexto colocado entre os latino-americanos. O país mais bem-sucedido da 

região foi a Costa Rica, que apareceu em 25° lugar. Em seguida, vieram Uruguai (26°), Chile 

(30°), Panamá (38°) e Argentina (42°). 

Segundo o índice, a América Latina e o Caribe se saíram bem em parâmetros como 

"nutrição e cuidados médicos basicos" e "acesso ao conhecimento básico", que mede a 

porcentagem de adultos alfabetizados e crianças na escola. Já os itens "segurança pessoal" e 

"acesso à educação superior" foram considerados falhos na região. 

-Crescimento x progresso social 

A ideia do IPS é avaliar "se um país pode satisfazer as necessidades básicas de seu povo" 

e se tem "infraestrutura e capacidade para permitir que seus cidadãos possam melhorar a 

qualidade de suas vidas e alcançar seu pleno potencial". 

"O índice mostra que o crescimento econômico não leva automaticamente ao progresso 

social", afirma Michael Green, diretor-executivo da organização sem fins lucrativos Social 

Progress Imperative, que publica o índice. "Se queremos enfrentar problemas como a pobreza 

e a desigualdade, o índice mostra que medir o crescimento econômico por si só não é 

suficiente", completa. 

Algumas das maiores economias do mundo não se saíram tão bem no ranking, como a 

Alemanha (12° lugar), o Reino Unido (13°), o Japão (14°), os Estados Unidos (16°) e a França 

(20°). Todos eles, exceto a Alemanha, tiveram baixa pontuação no quesito "sustentabilidade 

ambiental". 

Em relação aos Brics, os baixos resultados obtidos por Rússia, China e Índia mostram que 

o rápido crescimento econômico desses países ainda não está sendo convertido em uma vida 

melhor para seus cidadãos, destacou Green. 
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Outro indicador que mede a qualidade de vida dos países é o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), da Organização das Nações Unidas (ONU). Em 2012, o Brasil ficou em 85° 

lugar entre 187 países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação ao estresse desencadeado no trabalho, estudos indicam que pode aumentar o 

risco cardíaco. Um estudo que revisou 13 trabalhos europeus descobriu que ter um emprego 

altamente exigente, pode ser uma combinação perigosa para a saúde do coração. Para a British 

Heart Foundation, a principal questão não é o emprego em si, mas como o indivíduo lida com 

o estresse do dia a dia. A análise foi feita por um time de especialistas daUniversity College 

London, no Reino Unido. 

Ao todo, a pesquisa envolveu 200 mil pessoas. Todos foram questionados sobre se o tempo 

de trabalho era suficiente para realizar suas tarefas ou não e sobre a liberdade que tinham de 

tomar decisões. Os participantes foram classificados, como sendo vítimas do estresse do 

trabalho ou não e acompanhados por cerca de sete anos. 

Os resultados mostraram que a tensão no trabalho estava associada a um risco 23% maior 

de ataques cardíacos e mortes por doenças coronarianas. Segundo os pesquisadores, 3,4% dos 

casos poderiam ser evitados se os funcionários aprendessem a lidar com a rotina agitada. O 

risco de ter um ataque cardíaco ou uma doença coronariana ainda cairia 36% se todos parassem 

de fumar. 
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Vale ressaltar que quem não saber lidar com o estresse geralmente cultiva hábitos de vida 

prejudiciais, como fumar, pular refeições e ser sedentário. É preciso lembrar, entretanto, que 

esse estilo de vida favorece ainda mais a tensão e problemas do coração. 

Diante essas informações sabe-se que a qualidade de vida no trabalho é um dos desafios 

do ambiente atual das organizações. As organizações precisam estar atentas à qualidade de vida 

das pessoas que dela fazem parte, pois isto reflete diretamente nos resultados da empresa. 

Verifica-se a importância de haver uma mudança na forma de pensamento dos 

administradores, e o ditado “prevenir é melhor que remediar” também se aplica às organizações 

na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores.  

Quanto maior o investimento em qualidade de vida maior será o retorno em termos de 

produtividade, qualidade e financeiramente para a organização.  
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CAPÍTULO II: DEFINIÇÃO DE LER/DORT 

2.0 - O QUE É LER/DORT? 

Os danos à saúde surgiram na antiguidade com afecções dolorosas decorrentes dos 

movimentos contínuos com trabalhos manuais e repetidos esforços. Com a revolução industrial 

os quadros clínicos ficaram mais evidentes com o desequilíbrio e exigências das tarefas 

tornando-se mais numerosos. Atualmente essas expressões de desgaste de estruturas do sistema 

músculo-esquelético atingem várias categorias profissionais e têm várias denominações, entre 

as quais Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho (DORT), adotadas pelo ministério da Saúde e da Previdência Social. 

Considerando as necessidades de qualidade dos produtos e serviços e com o aumento da 

competitividade, o mercado exige e não são levados em conta os limites físicos e psicossociais 

dos trabalhadores. A exigência da adequação dos trabalhadores com as características 

organizacionais das empresas intensifica maiores jornadas do trabalho, tais exigências 

psicossociais não compatíveis com características humanas tanto na área ocupacional quanto 

na área executiva, está ligado ao aspecto físico-motor que demanda de movimentos repetitivos 

ou tempo prolongado numa mesma posição com total atenção aos procedimentos. Os 

mobiliários, equipamentos e instrumentos inadequados, não propiciam conforto à postura.  

 

Diferentemente do que ocorrem com doenças não ocupacionais, as doenças relacionadas 

ao trabalho têm implicações legais que atingem a vida dos pacientes e das empresas. 
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O seu reconhecimento é regido por normas e legislação, conforme a finalidade. 

A Portaria 3214/78 e suas atualizações e a Portaria GM 777, do Ministério da Saúde, de 28 

de abril de 2004 que tornou de notificação compulsória vários agravos relacionados ao trabalho, 

entre os quais LER/DORT. Neste caso, não há implicações diretas para o paciente, pois a 

finalidade é a notificação para prevenção de novos casos, de agravamento dos já existentes e 

organização de serviços e especialidades necessárias, por meio de intervenções nas áreas de 

assistência, vigilância e planejamento. Para os segurados do Seguro Acidente de Trabalho 

(SAT), além da notificação ao sistema de informação da Saúde, é necessário notificar à 

Previdência Social e neste caso, há consequências diretas para o paciente, pois a partir do 

reconhecimento de uma doença ocupacional pela Previdência Social e incapacidade para o 

trabalho, há concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho para trabalhadores com 

necessidade de afastamentos maiores de 15 dias (auxílio-doença de espécie 91 – B91). A 

concessão de auxílio doença por acidente de trabalho implica manutenção do recolhimento do 

fundo de garantia durante o afastamento do trabalho e estabilidade durante um ano após o 

retorno ao trabalho. 

No Brasil as LER/DORT foram identificadas como tenossinovite ocupacional. No 

Congresso Nacional de Prevenção de Acidente de Trabalho em 1973 foram recomendado pausa 

de trabalho aos trabalhadores que operavam intensamente com as mãos. Na década de 80, o 

sindicato dos trabalhadores em processamento de dados lutou pelo enquadramento da 

tenossinovite como doença do trabalho. Nos últimos anos outras entidades nosológicas, além 

da tenossinovite passaram a ser incluída entre as LER/DORT pelo Ministério da Saúde. 

Com o tipo de atividade profissional desenvolvida realizado de forma por vezes inadequada 

tivemos o aparecimento da lesão e ter um quadro de LER de origem profissional, nos casos 

específicos a LER se equiparará a DORT, permitindo a correlação do quadro clinico com a 

atividade ocupacional realizada pelo trabalhador. A relação entre trabalho e lesão serviu de base 

para a terminologia Distúrbios-osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), nestes 

casos, equiparando-os a Ler. 

LER e DORT podem ou não serem coincidentes dependendo de diversos fatores a serem 

analisados. De todos eles, a relação direta trabalho-lesão é o mais importante. 
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Dentre os sintomas das LER/DORT, o mais frequente é a dor que surge lentamente e com 

o tempo se torna cada vez mais contínua e intensa, de modo afetar a produção e qualidade de 

vida do trabalhador. 

A identificação do grau é importante para determinação do tratamento a ser realizado. Os 

sintomas são o seguinte: 

 Grau 1: Surge uma sensação de desconforto no local afetado. Alguma dor não 

muito forte poderá surgir eventualmente durante a execução de trabalhos, embora não 

represente impedimento para continuação das atividades. 

 Grau 2: Aqui a dor será mais frequente e intensa, mas ainda será tolerável, permitindo 

a realização das tarefas, embora atrapalhe o desempenho quando um maior esforço for 

exigido. Poderão ocorrer também formigamentos e leve perda de sensibilidade, além de 

serem perceptíveis nódulos no local atingido. 

 Grau 3: Neste estágio a dor será mais forte e persistente, sendo perceptível o local de 

onde se origina e não cessará completamente com o repouso. A força do músculo será 

reduzida e a produtividade, inevitavelmente, cairá. Haverá inchaço e sensibilidade será 

irregular. O simples ato de apalpar o local causará dor e o trabalho geralmente será 

contra indicado, pois poderá agravar a situação. 

 Grau 4: Caracterizado por dor mais forte, persistente e não raras vezes insuportável, 

principalmente ao movimentar o membro, embora exista dor até quando a pessoa estiver 

imóvel. A perda de força e coordenação dos movimentos do musculo também é 

perceptível. Há inchaço e podem ocorrer atrofias. A invalidez para o trabalho é 

inevitável neste estágio e até mesmo as atividades do cotidiano serão prejudicadas. Não 

raramente haverá outro quadro de ansiedade e depressão, sendo que a reabilitação é 

muito difícil. 

http://www.tudobox.com/93/sintomas_da_ler_dort.html
http://www.tudobox.com/93/sintomas_da_ler_dort.html
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Normalmente os sintomas acima serão verificados na coluna, nas mãos, nos punhos, nos 

antebraços, nos cotovelos, braços e ombro. 

 

Sintomas da LER/DORT 

Geralmente são sintomas de evolução lenta, que são desencadeadas ou agravadas após 

período de maior quantidade de trabalho ou jornadas prolongadas, o trabalhador desenvolve o 

seu trabalho mesmo com dor. A diminuição da capacidade física é percebida no trabalho e nas 

atividades cotidianas. Queixas mais frequentes são: 

 Dor localizada, irradiada ou generalizada, 

 Desconforto, 

 Fadiga, 

 Sensação de peso, 

 Formigamento, 

 Dormência, 

 Sensação de diminuição de força, 

 Inchaço, 

 Enrijecimento muscular, 

 Choques nos membros e 

 Falta de firmeza nas mãos. 
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Nos casos mais crônicos e graves, pode ocorrer: 

 Sudorese excessiva nas mãos e 

 Alodínea (sensação de dor como resposta a estímulos não nocivos em pele normal) 

 

 

Segundo o Instituto Nacional de Prevenção a LER/DORT 

 

2.1 – MANIFESTAÇÃO DA DOENÇA 

Dor: experiência sensorial ou emocional que pode decorrer da lesão tecidual ou experiência 

emocional elevando o número de consultas médicas mesmo sem ter um diagnóstico concluído. 

A Organização Mundial de Saúde define a Saúde como um bem estar físico e mental, sem 

a ocorrência de fatores agravantes que causem o seu desequilíbrio. 

Com o advento dos tempos modernos, em que o conceito do “TER” passou a ser 

preponderante e determinante na sociedade capitalista, cada vez mais são as pessoas compelidas 

a sacrifícios na tentativa de alcançar uma meta maior de poder e status social. A não obtenção 

deste sonho causa conflitos e insatisfação. 

Não só os Trabalhadores, mas também donas de casa, jovens e até crianças, muitas vezes 

submetidas a sobrecargas emocionais, entram em uma zona de conflito desencadeando quadros 

dolorosos que não são físicos, e sim, emocionais. 
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Não importa se as dores são do corpo ou da alma; o fato é que elas geram incapacidade. 

Cada vez mais dores da alma são confundidas com dores físicas e doenças profissionais. 

Inúmeros afastamentos são efetuados por médicos especialistas em ortopedia, clínica 

médica, geriatria, reumatologia, fisiatria e mesmo socorristas que, não atentos às realidades 

empresariais, firmam diagnóstico de doenças físicas/emocionais imputando à empresa a 

pressuposição de ser a causadora do mal. 

Tais diagnósticos são por vezes realizados de uma maneira superficial através, muitas 

vezes, de consultas rápidas e mal remuneradas, não sendo embasadas em exames clínicos e 

pesquisas minuciosas de doenças concomitantes, nem mesmo em visitas aos locais de trabalho. 

Para o diagnóstico de uma doença de origem profissional como nos casos das DORTs, é 

imprescindível uma formação em medicina do trabalho, uma visita ao local de trabalho e a 

exclusão de outras doenças de caráter não profissional. 

Diagnósticos errados e precipitados de doenças músculos esqueléticas presumidas como 

de causa profissional têm gerado um ônus financeiro, não só às empresas empregadoras, como 

ao próprio poder público e a todos nós cidadãos que, de uma forma indireta iremos pagar essa 

conta. 

Laudos emitidos em consultórios de profissionais não familiarizados com a realidade das 

indústrias têm servido de cobertor para a abertura de benefícios, muitas vezes superiores ao 

salário habitual do afastado que, a partir deste momento, se sente desmotivado ao retorno as 

suas atividades. 

Esta síndrome vem se expandindo de forma perigosa apesar de proporcionalmente poucos 

casos serem notificados, e esta se tornando quase uma epidemia. 

A LER/DORT pode se manifestar isoladamente ou em conjunto, atualmente é a doença 

ocupacional mais notificada. 

Incluem varias doenças, entre elas as: 
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Tenossinovite 

É uma inflamação dos tecidos sinoviais * que recobrem os tendões* em sua passagem 

pelos túneis fibrosos dos ossos. 

(* Tecidos Sinovial: membrana que recobre e lubrifica as articulações e tendões, 

Tendões: cordões fibrosos que inserem os musculos nos ossos) 

Tenossinovite De Quervain: Devido ao espessamento do ligamento anular do carpo, na 

parte em que passam os tendões que felxionam e esticam o polegar. Ocorre um processo 

inflamatório no local, que atinge os tecidos sinoviais e tecidos próprios dos tendões desde a 

base do osso rádio do antebraço até o polegar, paralisando seu funcionamento bem como o do 

punho. 

Tenossinovite dos Extendores dos Dedos: Inflamação aguda ou crônica nos tendões 

extensores (que esticam) os dedos e nas bainhas que os recobrem, caudando dor local. 

 

 

Tenossinovite De Quervain (A) e 

Tenossinovite dos Extendores dos Dedos 

(B) 

1- ligamento anular do carpo 

2- bainhas que recobrem os tendões 

3- tendão do músculo abdutor do polegar 

4- Tendão do músculo extensor do polegar 

5- tendões dos músculos extendores dos 

dedos 
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Os distúrbios osteomusculares ocupacionais mais frequentes são as tendinites 

(particularmente do ombro, cotovelo e punho), as lombalgias (dores na região lombar) e as 

mialgias (dores musculares) em diversos locais do corpo. 

 

Qualquer forma de estresse psicológico pode influenciar diretamente na percepção da dor 

ou de outros sintomas. A ansiedade, a depressão e outros distúrbios psicológicos podem 

também gerar ou agravar a tensão muscular (a qual causa contração e dor no músculo).  

Em muitos casos, a insatisfação com o trabalho, ou outro componente emocional, tem sido 

a principal responsável pela perpetuação da sintomatologia. 

 

2.2 – A RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS 

PROFISSIONAIS 

A importância do nexo causal reside no cumprimento do protocolo terapêutico que 

preconiza o afastamento de exposição, para que se evite o agravamento do quadro. Argumentam 

que o que falta quando a relação entre o nexo causal e o agravo ao trabalho não é caracterizada, 

é a realização de uma analise detalhada do trabalho (GLINA et.al, 2001). 

Assistimos, a uma grande polêmica em relação ao nexo das lesões por esforços 

repetitivos (LER) com o trabalho. Múltiplos discursos, de acordo ou desacordo, aparecem neste 

cenário, delineando o novo território da doença relacionada ao trabalho, que seria explicitado 



 
 

24 
 

pela descaracterização do nexo das LER com o trabalho e pela produção de um entendimento 

particular da pessoa lesionada. 

Para estabelecer o nexo, torna-se fundamental a descrição detalhada da situação de 

trabalho, quanto ao ambiente, à organização e à percepção da influência do trabalho no processo 

de adoecer (BINDER & CORDEIRO, 2003). 

É uma realidade dentro das empresas ocorrerem afastamentos onde, por meio de 

atestados médicos, começam a ser identificadas como incapacitantes, gerando um maior 

número de benefícios e elevando o índice de absenteísmo.  

Nas hérnias discais assintomáticas, lesões músculo esqueléticas antigos processos 

degenerativos, sequelas de fraturas já consolidadas, estados depressivos etc., passam a ser ponto 

de apoio para a concessão de benefícios e estabilidade no emprego. 

Ao analisar o nexo de Causalidade deve o setor de administração juntamente com o médico 

do trabalho e o perito aterem-se a princípios básicos que são fundamentais para que erros de 

avaliação e concessão de benefícios não ocorram. Podemos citar alguns destes: 

1. A lesão apontada como incapacitante existe? 

2. O motivo que levou à lesão é o referido pelo reclamante? 

3. A lesão apontada era pré-existente? 

4. Existe relação direta de causa e efeito entre a lesão apontada e a atividade do autor ou o 

acidente relatado na CAT ¹? 

5. A data e hora apontada como do acidente corresponde ao atendimento realizado na 

unidade de saúde? 

Se essas condições básicas não forem observadas acarretará um desequilíbrio não só no 

sistema previdenciário como nas empresas. Cabe ao perito, à empresa e ao SESMT fiscalizar. 

Há uma demanda de casos de LER/DORT relacionados à Justiça do Trabalho no Brasil que 

não é prontamente atendida em virtude de fatores que incluem o despreparo dos setores que 

cuidam da saúde das empresas, a falta de profissionais de saúde capacitados a avaliar os 

trabalhadores reclamantes de LER/DORT e estabelecer a existência de nexo causal, o 

desconhecimento da parte de alguns magistrados de que o fisioterapeuta é um profissional 

habilitado a exercer avaliações em pacientes com LER/DORT e elaborar pareceres ou laudos 

técnicos. 
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O diagnóstico e o estabelecimento de nexo causal devem ser feitos em conjunto por 

profissionais que estejam familiarizados com a questão, incluindo-se neste grupo médicos e 

psicólogos, entre outros. Embora haja quem acredite que os ortopedistas sejam os mais 

indicados para verificação do nexo causal, a formação com base no currículo dos cursos de 

medicina não é a mais indicada para esta análise.  

O fisioterapeuta, no âmbito da sua atividade profissional, está qualificado e habilitado para 

prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria especializada, contribuindo para a 

promoção da harmonia e da qualidade assistencial no trabalho em equipe e a ele integrar-se, 

sem renunciar a sua independência ética e profissional. Considerando as atribuições próprias 

do fisioterapeuta e uma vez adquirido o conhecimento especifico da prática da perícia, este terá 

a plena capacitação para prestar serviços de perícia cinesiológica funcional à Justiça, auxiliando 

na investigação do nexo causal. Portanto, faz-se necessária a maior inserção desta categoria no 

auxílio à Justiça do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

¹ CAT(Comunicação de Acidente de Trabalho): é o instrumento que serve de guia para a caracterização 

do nexo técnico, a pois  a relação deverá ser positiva entre o dano, o risco e a empresa referendada, como 

geradora do risco  
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CAPÍTULO III: CAUSAS, DIAGNÓSTICOS E PREVENÇÃO 

3.0 – COMO IDENTIFICAR UM CASO DE LER/DORT 

Como em qualquer consulta, devem-se coletar dados fornecidos pelo paciente, realizar o 

exame físico, integrá-los com dados epidemiológicos e fazer uma hipótese diagnóstica. A 

organização atual dos serviços de saúde permite que várias das etapas de coleta de dados sejam 

realizadas por outros profissionais, além do médico. Isso não exime o médico de seu papel, 

porém, permite a análise dos casos mediante informações coletadas por equipes de saúde, como 

ocorre no Programa Saúde da Família (PSF).  

A fase de coleta de informações do paciente deve ser obedecida na anamnese clínica em 

sequência:  

a) História das queixas atuais  

b) Indagação sobre os diversos aparelhos  

c) Comportamentos e hábitos relevantes  

d) Antecedentes pessoais  

e) Antecedentes familiares  

f) Anamnese ocupacional  

g) Exame físico geral e específico  

h) Exames complementares e/ou avaliação especializada, se necessário  

i) Investigação do posto/ atividade de trabalho in loco, se necessário  

Esta etapa de coleta de informações é de fundamental importância para que situações de 

sobrecarga do sistema músculo-esquelético sejam identificadas. O relato do paciente costuma 

ser rico em detalhes, propiciando a caracterização das condições de trabalho em boa parte dos 

casos. Devem chamar a atenção às atividades operacionais que envolvam movimentos 

repetitivos, jornadas prolongadas, ausência de pausas periódicas, exigência de posturas 

desconfortáveis por tempo prolongado, exigência de produtividade, exigência de força 

muscular, identificação de segmentos do corpo com sobrecarga e maior grau de exigência, ritmo 

intenso de trabalho, ambiente estressante de cobranças de metas, falta de reconhecimento 

profissional. Equipamentos e instrumentos de trabalho inadequados. Postos de trabalho 

ocupados anteriormente devem ser considerados.  
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        As queixas mais comuns são dor localizada, irradiada ou generalizada, desconforto, fadiga 

e sensação de peso. Muitos relatam formigamento, dormência, sensação de diminuição de força 

e fadiga, edema e enrijecimento muscular, choque, falta de firmeza nas mãos. Nos casos mais 

crônicos e graves, pode ocorrer sudorese excessiva nas mãos e alodínea (sensação de dor como 

resposta a estímulos não nocivos em pele normal). Geralmente os sintomas são de evolução 

insidiosa até serem claramente percebidos. Com frequência, são desencadeados ou agravados 

após períodos de maior quantidade de trabalho ou jornadas prolongadas e em geral, o 

trabalhador busca formas de manter o desenvolvimentos de seu trabalho, mesmo que às custas 

de dor. A diminuição da capacidade física passa a ser percebida no trabalho e fora dele, nas 

atividades cotidianas.  

Deve-se investigar tempo de duração, localização, intensidade, tipo ou padrão, momentos e 

formas de instalação, fatores de melhora e piora.  

 

3.1 – DIAGNÓSTICOS DA LER/DORT 

Para realizar o diagnóstico da LER/ DORT, o médico busca dados por meio da história 

clínica, levando em consideração as atividades realizadas pela pessoa tanto no trabalho, quanto 

no lazer. Em seguida realiza um exame físico geral, dedicando especial atenção aos locais 

afetados. 

Exames complementares podem ser solicitados para esclarecer o diagnóstico, incluindo. 

 Radiografias, 

 Ecografias, 

 Eletroneuromiografia, 

 Ressonância magnética, 

 Exames laboratoriais para condições reumáticas, dentre outros. 

No entanto, no caso de LER/DORT, o quadro clínico é heterogêneo, com múltiplas faces. 

A relação causa-efeito não é direta. Vários fatores extra laborais concorrem para a sua 

ocorrência, sendo obrigatório investigar-se cuidadosamente. Uma analogia pode ser feita com 

fatores que contribuem para a existência de arteriosclerose. Sabemos que há vários, porém 

determinar qual o quais fatores foram mais importantes na produção da arteriosclerose de 

determinada população ou pessoa merece estudo cuidadoso. 
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Outro aspecto complicador decorre da intervenção de quem faz o diagnóstico e de suas 

consequências. Para o médico do setor assistencial, o diagnóstico deve gerar ações preventivas 

e definir o tratamento para recuperação clínica, o que pressupõe identificar os fatores 

desencadeantes e agravantes e determinar a interrupção das atividades que mantenham e 

agravem o quadro. 

Para o médico perito da Previdência Social, o diagnóstico de LER/DORT implica em 

conceder benefícios previdenciários específicos a acidentes do trabalho. Essa decisão exige 

rigor, qualidade, aliás necessária em qualquer campo de atuação. No entanto, não se pode 

confundir rigor com negação de direitos legais. Infelizmente essa confusão ocorre, quando 

alguns peritos tentam “conter a epidemia” de LER/DORT nas estatísticas, e sem conhecer as 

condições de trabalho do paciente, não reconhecem o quadro clínico como sendo de origem 

ocupacional, desconsiderando diagnósticos feitos por colegas do setor de assistência e das 

empresas. 

Para o médico de empresa, que teoricamente teria melhores condições de fazer um 

diagnóstico precoce, a identificação dos casos de LER/DORT deveria gerar ações preventivas. 

Ao contrário, muitas vezes essa identificação de casos pode descontentar a direção da empresa, 

que não tenta enfrentar a situação real, e sim busca ocultar os problemas. 

Finalmente, outro aspecto complicador é que no Brasil, na maioria das vezes, a conclusão 

diagnóstica se toma em condições bastante diferentes da ideal, que seria a obtenção do registro 
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da história pregressa do paciente, acesso aos exames médicos admissionais, periódicos e, às 

vezes, demissionais. O registro das exposições do trabalhador a condições de trabalho adversas 

ao longo da vida seria muito útil. Esse aspecto tem particular importância nas patologias 

inespecíficas, ou seja, nos quadros que costumam decorrer de exposições ocupacionais ou não, 

não se conseguindo definir com certeza o peso ou a participação do trabalho na sua ocorrência 

e evolução. 

 

A incidência de LER/DORT de membros superiores aumentou dramaticamente ao longo 

das últimas décadas em todo mundo. Estudos realizados nos EUA apontam que cerca de 65% 

de todas as patologias registradas como ocupacionais são LER/DORT, observando-se que, nas 

empresas do setor privado dos EUA com mais de 11 empregados, a incidência estimada dessas 

patologias é de 10 por 10.000 homens horas trabalhadas/ano, podendo ser mais alta em alguns 

setores, como por exemplo, em trabalhadores nas indústrias dos quais são exigidos o uso de 

força e repetição, em linhas de produção como nos frigoríficos, em bancários, trabalhadores em 

videoterminais, caixas de supermercado, empacotadores,  entre outros. 

No Brasil, o aumento na incidência de LER/DORT pode ser observado nas estatísticas do INSS 

de concessão de benefícios por doenças profissionais. Segundo os dados disponíveis, 

respondem por mais de 80% dos diagnósticos que resultaram em concessão de auxílio acidente 

e aposentadoria por invalidez pela Previdência Social em 1998. O mesmo fenômeno pode ser 
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observado na casuística atendida nos Serviços e Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador na rede pública de serviços de saúde (NUSAT, 1998). 

 

3.2 – PREVENÇÃO DA LER/DORT 

Prevenir é eliminar as causas de algum evento antes que ele aconteça. Assim, prevenir 

Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios Osteo-musculares Relacionados ao Trabalho 

(LER/DORT) significa eliminar ou neutralizar os eventos ou condições que levam ao seu 

aparecimento. É importante pontuar essa definição porque, em alguns locais de trabalho, a 

gerência e até mesmo os trabalhadores, acreditam que a prevenção está relacionada ao 

tratamento e diagnóstico das afecções. Esses são processos muito importantes para garantir a 

saúde e o bem estar dos trabalhadores e o diagnóstico precoce das afecções podem ser 

importantes para evitar o aparecimento de novos casos ou agravamento dos já existentes, mas 

não são sinônimos de prevenção. A empresa pode ter um bom programa médico de 

acompanhamento dos afetados por LER/DORT, mas não ter um programa de prevenção 

eficiente. 

Se prevenir é eliminar ou neutralizar as causas do problema, temos que investigar quais são 

as causas ou condições de trabalho que estão associadas ao aparecimento das LER/DORT. 

Tendo especificado quais são essas causas, podemos então partir para sua eliminação ou 

neutralização. 

Não iremos nos deter aqui nas diferentes definições e quadros das afecções que compõe as 

LER/DORT, bem como seu tratamento. Como o intuito aqui é propor formas de prevenção da 

LER/DORT, basta defini-la como afecções músculo-esqueléticas onde o ambiente e as 

condições de trabalho contribuem para o  seu aparecimento e que pioram por causa dessas 

mesmas condições. As condições de trabalho que podem levar ao seu aparecimento incluem 

movimentos repetitivos, aplicação de forças, principalmente com as mãos, levantamento e 

transporte de pesos, posturas inadequadas e stress, relacionado às condições psicossociais onde 

o trabalho acontece. O aparecimento das afecções está ligado à exposição dos trabalhadores a 

esses riscos e sua magnitude depende da intensidade, frequência e duração da exposição e da 

capacidade individual de lidar com as exigências do trabalho. 
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Na prevenção é necessária mudar a forma de execução e adaptação do mobiliário e 

instrumentos do trabalho, isto é, adaptar as condições de trabalho que podem potencialmente 

causar a doença.  

A ergonomia tem a ver com a prevenção, uma vez que ela está mais preocupada com o 

conforto dos trabalhadores. Um dos conhecimentos acumulados na ergonomia é que 

desconforto é o precursor das doenças ocupacionais e de várias outras condições prejudiciais 

aos seres humanos.  

A ergonomia é a ciência que lida com o estudo das características dos trabalhadores para 

adaptar as condições de trabalho a essas características. O objetivo da ergonomia é investigar 

aspectos do trabalho que possam causar desconforto aos trabalhadores e propor modificações 

nas condições de trabalho para torna-las confortáveis e saudáveis.  

Um dos princípios da ergonomia é que nenhum trabalho é igual a outro. Cada posto de 

trabalho possui características únicas que devem ser analisadas para uma compreensão real da 

relação entre as condições de trabalho e a saúde e bem estar dos trabalhadores. 

Como prevenir tem a ver com a eliminação das causas dos problemas, a preocupação com 

o conforto do trabalhador, que é anterior ao aparecimento das doenças. 

Como processo de prevenção podemos citar: 

 Identificar tarefas, ferramentas ou situações que causam dor ou desconforto. 

 Fazer pausas obrigatórias de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados, evitando 

ultrapassar 6 horas de trabalho diário e levantar-se de tempos em tempos, andar um 

pouco, espreguiçar-se, fazer movimentos contrários àqueles da tarefa. 

 Auxiliar na identificação das posições incorretas e forçadas no trabalho e procurar 

adotar as posturas corretas.  

 Implementação de ginastica laboral assistida por profissional de fisioterapia 

 Diante dos sintomas de dor ou formigamento relatar ao SESMT (médico do trabalho) 

para tratamento ou encaminhamento ao profissional de ortopedia 

 Em casos específicos abertura de CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) com 

encaminhamento ao INSS. 
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Perguntas frequentes na qual ajudam o empregador a prevenir de forma mais adequada seu 

colaborador: 

 

Ginástica antes do trabalho é uma boa forma de prevenção das LER/DORT? 

Genericamente falando, a prática da ginástica regular é extremamente importante para 

todas as pessoas, desde que respeitados os limites físicos de cada um. No entanto, isoladamente, 

não é uma técnica de prevenção das LER/DORT. Uma política de prevenção de LER/DORT 

deve considerar fatores organizacionais do trabalho, que se não estudados e alterados, 

continuarão sendo fatores de risco para a ocorrência de LER/DORT. 

 

 

 

Evidências demonstram a importância da Ginástica Laboral na prevenção de doenças 

ocupacionais, tais como LER/DORT, na redução dos acidentes de trabalho e das faltas, bem 

como no aumento da produtividade, na diminuição dos gastos com assistência médica e, 

consequentemente, em um maior retorno financeiro para as empresas (Jimenes, 2002; Ferreira, 

1998; Revista Confef, 2007). Há um grande número de trabalhadores portadores de LER/DORT 

e os empresários ainda investem pouco em prevenção. A Ginástica Laboral pode ser 

considerada uma alternativa para o problema, pois é considerado um exercício físico eficaz para 

prevenir doenças relacionadas ao trabalho e, assim, melhorar a qualidade de vida do 

trabalhador. É interessante, entretanto, notar que a ginástica, por si só, não terá resultados 

significativos, se não houver uma elaborada política de benefícios sociais, além de estudos 

ergonômicos, da colaboração dos gerentes, dos técnicos de segurança do trabalho, dos médicos 

ocupacionais e dos profissionais de recursos humanos. Com relação aos resultados positivos da 

Ginástica Laboral, apresentados pelos diferentes autores, destacam-se o alívio das dores 

corporais, a diminuição dos casos de LER/DORT, o aumento da produtividade e um maior 
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retorno financeiro para as empresas (Alves e Vale, 1999; Revista Economia e Negócio, 2001; 

Martins e Duarte, 2001; Jimenes, 2002; Oliveira, 2006; Revista Confef, 2007). Fica evidente, 

portanto, que a Ginástica Laboral é eficiente na prevenção das doenças ocupacionais, na 

melhoria da qualidade de vida do trabalhador e na diminuição do absenteísmo. 

 

Adequar apenas o mobiliário previne a ocorrência de LER/DORT? 

Não. É preciso ter claro que só o dimensionamento adequado do mobiliário de trabalho não 

previne problemas do sistema músculo-esquelético, porém, a sua inexistência pode levar à 

adoção de posturas e métodos de trabalho que poderão provocá-los ou agravá-los. No caso de 

LER/DORT, vários fatores de risco predisponentes são identificados. Ao se adaptar o 

mobiliário apenas, mascara-se a realidade, dando-se uma pretensa solução aos problemas, não 

se discutindo o universo de fatores, principalmente os organizacionais. Faz-se de conta que um 

estudo ergonômico foi realizado, e os que contrataram o profissional o aceitam, ou porque 

acreditam em sua competência ou porque não lhes interessa solucionar os verdadeiros 

problemas, considerados por eles como imutáveis, geralmente por desconhecimento de 

alternativas. Essa situação traz sérias consequências, pois os trabalhadores tenderão a pensar 

que “alguém” está preocupado com a sua saúde, e que o problema está sendo resolvido. Se 

outras pessoas adoecerem, pode-se reforçar a opinião de que a culpa é de que adoeceu, pois os 

“especialistas” teoricamente já resolveram o problema. 

 

LER/DORT são incuráveis? 

Há uma fase bem inicial na qual os sintomas são fruto basicamente de um processo de 

fadiga incipiente ou inflamação. É a fase na qual o paciente sente desconforto e não 

necessariamente dor, e passa despercebida em muitos casos. Nessa fase pode-se obter um 

completo restabelecimento orgânico e funcional, caso haja orientação ao paciente e afastamento 

das causas. Porém, a manutenção das atividades laborais executadas da mesma maneira em 

geral agrava o quadro clínico, levando o paciente a um quadro de dor, formigamento, 

dormência, choque, fadiga precoce, entre outros sintomas, e à incapacidade laboral. Nas fases 

mais avançadas, nas quais estão envolvidos mecanismos neurogênicos, e nos quais já há uma 
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alteração do sistema modulador da dor, o que se pode obter é o controle e o equilíbrio dos 

sintomas, mas dificilmente a sua regressão total. É importante ressaltar a diferença existente 

entre dor e incapacidade laboral. A dor pode ou não gerar incapacidade laboral. A capacidade 

ou incapacidade laboral dependerão da existência ou não de uma política de prevenção e 

reabilitação na empresa, do estado físico e psicológico do paciente. 
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CONCLUSÃO 

Diversas empresas apresentam agravos à saúde de seus colaboradores por falta de uma 

maior e mais detalhada analise e atenção por parte da administração das empresas cobrando 

seus SESMTs e atentando para que a ânsia por maiores índices de produtividade não traga um 

aumento do absenteísmo e processos judiciais trabalhistas que acarretaria um aumento no custo 

desta produção. 

A análise ergonômica dos processos produtivos, a constante avaliação do quadro de 

funcionários pelo médico do trabalho, assim como a atenção do serviço de segurança do 

trabalho quanto ao uso de EPIs e prevenção dos riscos, aliados ao respeito pelo ser humano que 

com sua força de trabalho colabora para o bom e lucrativo funcionamento da engrenagem da 

cadeia produtiva, são parceiros imprescindíveis para o êxito de uma empresa e cabe ao 

profissional do setor administrativo a sua implementação.  

A qualidade do produto final, seus custos de produção e a boa imagem da empresa junto 

ao consumidor final estão diretamente relacionados à qualidade de vida que empresa 

proporciona a seus colaboradores. 
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INTRODUÇÃO 
O bem estar animal tornou-se um assunto de grande importância no mundo que esta começando 

a dar espaço à questão da sustentabilidade e dos feitos politicamente corretos. O uso de animais 

em testes que provem a eficácia tanto de cosméticos como de medicamentos é um tema bastante 

polêmico na atualidade. Esta pesquisa tem como fundamento apresentar as diferentes opiniões 

a respeito do uso de animais para testes de cosméticos, apresentar os métodos alternativos já 

existentes, os tratamentos aos quais os animais estão sujeitos, entre outros tópicos. Porém, a 

pesquisa também tem como objetivo ser a voz e mostrar a realidade dos animais que sacrificam 

suas vidas de forma involuntária por coisas tão banais, como um batom ou blush.  
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CAPÍTULO I: A UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS NAS 

INDÚSTRIAS DE COSMÉTICOS 

1.0 – PAPEL DOS ANIMAIS NA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO COSMÉTICO 

O uso de animais em testes consiste em todo e qualquer experimento cuja  finalidade é a 

obtenção de um resultado seja de comportamento, medicamento, cosmético ou ação de 

substâncias químicas em geral. Experiências na área de genética, na àrea farmacêutica, nas 

descobertas de novos remédios e vacinas, na àrea da estética, em escolas e universidades, entre 

outras, todas fazem o uso de animais antes do ser humano ir ao espaço para ser usado como 

uma segunda forma de experimento. 

Para provar a eficácia de um produto, medicamento é feita uma pesquisa que é dividida em dois 

momentos: 

1. Estudos Não Clínicos  

2. Estudos Clínicos 

FASE NÃO CLÍNICA 

A fase não clínica consiste em testar as substâncias em laboratórios e em animais de 

experimento. Tem como objetivo principal verificar como esta substância se comporta em um 

organismo.  

FASE CLÍNICA 

A fase clínica é a fase de testes em seres humanos. É composta por quatro fases sucessivas e 

somente depois de concluídas todas as fases, o medicamento ou cosmético poderá ser liberado 

para comercialização e disponibilizado para uso da população. As fases clínicas são: 

Fase I 

O estudo de fase I testa o medicamento pela primeira vez. O objetivo principal é avaliar a 

segurança do produto investigado. Nesta fase a medicação é testada em grupos de 10 – 30 

pessoas, geralmente, de voluntários sadios. 

Fase II 



 
 

5 
 

O número de pacientes que participam desta fase é maior, vaia de 70 - 100. O objetivo é avaliar 

a eficácia da medicação ou cosmético, isto é, se ela funciona para tratar determinada doença 

(por exemplo), e também obter informações mais detalhadas sobre a segurança (toxicidade).  

Fase III 

Nesta fase, o novo tratamento é comparado com o tratamento padrão existente. O número de 

pacientes aumenta para 100 a 1.000. Geralmente, os estudos desta fase dividem os pacientes 

em dois grupos: o grupo controle (recebe o tratamento padrão) e o grupo investigacional (recebe 

a nova medicação).  

Fase IV 

Estes estudos são realizados para se confirmar que os resultados obtidos na fase anterior (fase 

III) são aplicáveis em uma grande parte da população. Nesta fase, o medicamento já foi 

aprovado para ser comercializado.  

Cientistas e pesquisadores defendem que os estudos de base foram eficientes em demonstrar o 

quanto várias espécies animais se assemelham em sua estrutura anatômica e fisiológica com o 

organismo humano, fazendo com que modelos de testes que utilizem animais possam ser 

adequados para explicar o que acontece com o nosso próprio organismo. 

Na ciência, animais são utilizados para inúmeros fins. Uma das formas que são utilizados são 

para os testes iniciais sobre como um determinado composto age nos organismos vivos e como 

tais organismos respondem a ele. 

Modelos animais em geral são utilizados porque permitem o acompanhamento de várias 

gerações em um curto intervalo de tempo. Seria impossível, por exemplo, acompanhar a ação 

de uma determinada droga no sistema reprodutivo de humanos, pois seria necessário 

acompanhar a vida do voluntário até sua idade adulta, aguardar sua reprodução e avaliar seus 

descendentes. Além disso, seria impossível manter cada voluntário em condições idênticas e 

controladas para evitar que outros fatores interfiram nos resultados. Problemas como variações 

genéticas também podem interferir nos resultados. É aí que entram os estudos com modelos 

animais. Os animais escolhidos apresentam anatomia ou fisiologia semelhante à dos humanos, 

ciclo de vida curto, podem ter as outras variáveis ambientais reguladas em ambiente controlado 

e são obtidas por processos que minimizam as variações genéticas (são linhagens). 
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Com a chegada da nova fase sustentável e politicamente correta da sociedade, a comunidade 

científica já vem discutindo até quando utilizará animais nos testes. Cientistas afirmam que, 

embora já haja métodos alternativos, eles ainda não suprem a necessidade do uso de cobaias 

nas pesquisas. Alegam também que as pesquisas com animais precisam ser aprovadas antes por 

comitês de ética que são extremamente rigorosos no sentido de prevenir o sofrimento dos 

mesmos. Por isso, desde os anos 90 se busca os 3 Rs – reduzir, repor e refinar. Para uma 

alternativa aos testes (repor) ser utilizada amplamente, ela primeiro precisa ser validada, ou 

seja, é necessário que seja demonstrado que a nova técnica é tão eficiente quanto o uso de 

animais.  

 

1.1 – MÉTODOS USADOS PARA SUA REALIZAÇÃO 

Os métodos mais comuns de uso de animais em experimentos, são: 

 Teste de Irritação dos Olhos:  

 

Este teste é utilizado para medir a ação nociva dos ingredientes químicos encontrados em 

produtos de limpeza e em cosméticos. Os produtos são aplicados diretamente nos olhos dos 

animais conscientes. Os coelhos são os animais mais utilizados nestes tipos de testes, pois são 

baratos e fáceis de manusear. Seus olhos grandes facilitam a observação dos resultados. Para 

prevenir a que arranquem seus próprios olhos (auto-mutilação), os animais são imobilizados 

em suportes, de onde somente as suas cabeças se projetam. É comum que seus olhos sejam 

mantidos abertos permanentemente através de clips de metal que seguram suas pálpebras. 

Durante o período do teste, os animais sofrem de dor extrema, uma vez, que não são 

anestesiados. Embora 72 horas geralmente sejam suficientes para a obtenção de resultado, a 

prova pode durar até 18 dias. Muitas vezes, usam-se os dois olhos de um mesmo coelho para 

diminuir custos. As reações observadas incluem processos inflamatórios das pálpebras e íris, 

úlceras, hemorragias ou mesmo cegueira. No final do teste os animais são mortos para averiguar 

os efeitos internos das substâncias experimentadas.  

 

Entretanto há significativas diferenças entre os olhos de um coelho e os olhos de um ser 

humano, como: 
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- a espessura, estrutura de tecido e bioquímica das córneas do coelho e do humano são 

diferentes; 

- coelhos têm dutos lacrimais mínimos (quase não produzem lágrimas); 

- resultados de testes são sujeitos às interpretações ambíguas; 

- o que aparenta ser um dano grave para um técnico pode parecer brando para um outro. 

 

 Teste Draize de Irritação Dermal:  

Consiste em imobilizar o animal enquanto substâncias são aplicadas em peles raspadas e feridas 

(fita adesiva é pressionada firmemente na pele do animal e arrancada violentamente; repete-se 

esse processo até que surjam camadas de carne viva). Substâncias aplicadas à pele tosada do 

animal. Observam-se sinais de enrijecimento cutâneo, úlceras, edema etc.. 

  

 Teste LD 50:  

Abreviatura do termo inglês Lethal Dose 50 Perercent (dose letal 50%). Criado em 1920, o teste 

serve para medir a toxicidade de certos ingredientes. Cada teste LD 50 é conduzido por alguns 

dias e utiliza 200 ou mais animais. A prova consiste em forçar um animal a ingerir uma 

determinada quantidade de substância, através de sonda gástrica. Isso muitas vezes produz a 

morte por perfuração. Os efeitos observados incluem dores angustiantes, convulsões, diarréia, 

dispnéia, emagrecimento, postura anormal, epistaxe, supuração, sangramento nos olhos e boca, 

lesões pulmonares, renais e hepáticas, coma e morte. Continua-se a administrar o produto, até 

que 50% do grupo experimental morra. A substância também pode ser administrada por via 

subcutânea, intravenosa, intraperitoneal, misturada à comida, por inalação, via retal ou vaginal. 

As cobaias utilizadas incluem ratos, coelhos, gatos, cachorros, cabras e macacos. No fim do 

teste, os animais que sobrevivem são sacrificados. Anualmente, cerca de 4 a 5 milhões de 

animais nos EUA são obrigados a inalar e a ingerir (por tubo inserido na garganta) loções para 

o corpo, pasta dental, amaciantes de roupa e outras substâncias potencialmente tóxicas. Mesmo 

quando o LD 50 é usado para testar substâncias claramente seguras, é praxe buscar a 

concentração que forçará a metade dos animais à morte. Assim os animais têm de ser expostos 

a exorbitantes quantidades da substâncias proporcionalmente impossíveis de serem ingeridas 

acidentalmente por um ser humano. Este teste não se constitui em método científico confiável, 

haja vista que os resultados são afetados pela espécie, idade, sexo dos animais, bem como as 

condições de alojamento, temperatura, hora do dia, época do ano e o método de administração 
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da substância. Um prognóstico seguro da dose letal para os humanos é impossível de ser 

detectado através dos animais. 

 

 Testes de Toxidade Alcoólica e Tabaco:  

Animais são obrigados a inalar fumaça e se embriagar, para que depois serem dissecados, a fim 

de estudar os efeitos de suas substâncias no organismo. Mesmo sabendo que tais efeitos já são 

mais do que conhecidos. 

  

 Experimentos de Comportamento e Aprendizado:  

A finalidade é o estudo do comportamento de animais submetidos a todo tipo de privação 

(materna, social, alimentar, de água, de sono etc.), instigam a dor para observações do medo, 

choques elétricos para aprendizagem e indução a estados psicológicos estressantes. Muitos 

desses estudos são realizados através da abertura do cérebro em diversas regiões e da 

implantação de eletrodos no mesmo, visando ao estímulo de diferentes áreas para estudo 

fisiológico. Alguns exemplos: Animais têm parte do cérebro retirada e são colocados em 

labirintos para que achem a saída; animais com eletrodos implantados no cérebro são ensinados 

a conseguir comida apertando um botão, caso apertem um botão errado recebem um choque 

elétrico; animais operados e com estado meramente vegetativo são deixados durante dias 

inteiros em equilíbrio, sobre plataformas cercadas de água, para evitar que durmam. Filhotes 

recém nascidos são separados de suas mães etc.. 

 

 Experimentos Armamentistas:  

Os animais são submetidos a testes de irradiação de armas químicas (apresentando sintomas 

como vômito, salivação intensa e letargia). São usados em provas biológicas (exposição à 

insetos hematófagos); testes balísticos (os animais servem de alvo); provas de explosão (os 

animais são expostos ao efeito bomba); testes de inalação de fumaça, provas de descompressão, 

testes sobre a força da gravidade, testes com gases tóxicos. São baleados na cabeça, para estudo 

da velocidade dos mísseis. Os animais normalmente usados são ovelhas, porcos, cães, coelhos, 

roedores e macacos. Os testes são executados meramente para testar a eficiência de armas de 

guerra, e não para aperfeiçoar o tratamento de vítimas de guerra. 
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 Pesquisa de Programa Espacial: 

Em geral são usados macacos e cães.  Normalmente os animais são lançados ao espaço por 

meio de balões, foguetes, cápsulas espaciais, mísseis e pára-quedas. São avaliados os 

parâmetros fisiológicos das cobaias por meio de fios, agulhas, máscara etc.. Testes 

comportamentais e de força da gravidade também são realizados. 

 

 Teste de Colisão:  

Os animais são lançados contra paredes de concreto. Babuínos, fêmeas grávidas e outros 

animais são arrebentados e mortos nesta prática. 

 

 

 Pesquisas Dentárias:  

Os animais são forçados a manter uma dieta nociva com açúcaresdurante três semanas ou têm 

bactérias introduzidas em suas bocas para estimular a decomposição dos dentes. Depois disso, 

são submetidos aos testes odontológicos. Muitas vezes, os animais têm suas gengivas 

descoladas e a arcada dentária removida. Os animais mais usados são macacos, cães e 

camundongos. 

 

 Dissecação: 

Animais são dissecados vivos nas universidades e outros centros de estudo. 

 

 

 Cirurgias Experimentais e Práticas Médico-Cirúrgicas:  

Cães, gatos, macacos e porcos são usados como modelos experimentais para o desenvolvimento 

de novas técnicas-cirúrgicas ou aperfeiçoamento das já existentes. Cirurgias toráxicas, 

abdominais, ortopédicas, neurológicas, transplantes são constantemente realizadas. Não é raro 

ver animais mutilados, tendo seus membros quebrados, costurados, decapitado sem nenhum 

uso de anestesia! 

 

 Experimentação Animal na Educação: 

São várias as finalidades dos experimentos realizados com animais em universidades 

brasileiras: observação de fenômenos fisiológicos e comportamento a partir da administração 

de drogas; estudos comportamentais de animais em cativeiro; conhecimento da anatomia 
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interna; e desenvolvimento de habilidades e técnicas cirúrgicas. Os experimentos são comuns 

em cursos de Medicina Humana e veterinária, Odontologia, Psicologia, Educação Física, 

Biologia, Química, Enfermagem, Farmácia e Bioquímica. Essas práticas vêm sendo 

severamente criticadas por educadores e profissionais. Seus argumentos são de ordem ética e, 

em alguns casos, técnica, levantados em favor de educação mais inteligente e responsável. 

Abaixo estão descrições breves dos experimentos mais encontrados nas universidades: 

 

 Miografia: Um músculo esquelético, geralmente da perna, é retirado da rã ainda viva para 

estudar a resposta fisiológica a estímulos elétricos. 

 

 Sistema Nervoso: Uma rã é decapitada e um instrumento pontiagudo é introduzido 

repetidamente na sua espinha dorsal, observando-se o movimento dos músculos 

esqueléticos do restante do corpo. 

 

 Sistema Cardiorespiratório: Um cão é anestesiado, tem seu tórax aberto e observa-se os 

movimentos pulmonares e cardíacos. Em seguida aplicam-se drogas, como adrenalina e 

acetilcolina, para análise da resposta dos movimentos cardíacos. Outras intervenções podem 

ser realizadas. Por fim, o animal é morto. 

 

 Anatomia Interna: Diversos animais podem ser utilizados para tal finalidade. Geralmente 

são mortos ou são sacrificados como parte do exercício, com éter ou anestesia intravenosa. 

 

 Estudos Psicológicos: Ratos, porcos-da-índia ou pequenos macacos podem ser utilizados 

como instrumento de estudo. São vários os experimentos realizados. Privação de alimentos 

ou água (caixa de Skinner, por exemplo); experimentos com cuidado materno (a prole é 

separada dos genitores); indução de estresse (utilizando-se choques elétricos, por exemplo); 

comportamento social em indivíduos artificialmente debilitados ou caracterizados. Alguns 

animais são mantidos durante toda a vida em condições de experimentos, outros são mortos 

pelas condições extremas de estresse ou quando não podem mais ser reutilizados. 

 

 Habilidades Cirúrgicas: Muitos animais, geralmente vivos,  podem utilizados para estas 

práticas. 

 



 
 

11 
 

 Farmacologia: Geralmente pequenos mamíferos, como ratos e camundongos. Drogas são 

injetadas intravenosas, intramuscular ou diretamente no estômago (via trato digestivo por 

catéter ou injeção). Os efeitos são visualizados e registrados. 

 

Algumas imagens de como são feitos os testes em animais: 

 Imagem 1 

 Imagem 2 

 Imagem 3 
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 Imagem 4 

  Imagem 5 

 

1.2 – POSIÇÃO DA SOCIEDADE PERANTE TAL PROCEDIMENTO 

O uso ou não de animais em testes de medicamento, cosméticos, entre outros é um ponto que 

gera grande polêmica mundialmente. Com a nova era da sustentabilidade e do politicamente 

correto, atos desumanos e de crueldade são repugnados e julgados por toda a sociedade. Com 

o aumento da globalização, a sociedade não permite e não aceita mais que animais sejam 

tratados como puros experimentos e objetos, porém há os que defendem o uso de animais em 

testes e os que defendem o não uso dos mesmos, e também aqueles que não possuem uma 

opinião formada sobre o assunto.  

A grande pergunta que não cala a todos é: 

 - Como, com um mundo cheio de tecnologia, não conseguem extinguir 100% dos testes e 

continuam forçando e judiando de animais que não possuem se quer a possibilidade se 
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defender? Será que já estamos num ponto de evolução humana onde os animais não precisarão 

mais serem usados como cobaias? Será que estes ainda precisão abrir mão de suas vidas em 

prol da ciência? 

O argumento usado pela parcela da sociedade que é a favor do uso de animais em pesquisas, é 

que a ciência não esta desenvolvida o suficiente ao ponto de abrir mão do uso dos animais como 

cobaias. Acreditam que ainda não existam métodos alternativos eficientes como os animais, e 

que seu uso é indispensável. Mesmo não concordando e se sentindo confortáveis  com o 

sofrimento causado às cobaias, defendem que é um mal necessário ao progresso da ciência e da 

humanidade.  

Em contrapartida, os protetores dos animais defendem que já existem métodos alternativos tão 

eficientes e que possam proporcionar igual segurança na pesquisa de novas drogas, cosméticos, 

entre outros.  

Na busca de serem a voz dos que não possuem, existem muitos movimentos, até mesmo 

mundiais, em prol do fim dos testes em animais. Muitos ativistas vão as ruas pedir por piedade 

e leis que defendem os cobaias contra este tipo de atrocidade.  

Por exemplo, em São Roque, menos de 70 km de São Paulo, um movimento que tomou grandes 

proporções e levou muita visibilidade ao caso, foi o resgate de cerca de 200 cães beagle do 

Instituto Royal, entidade voltada para a pesquisa e testes de substâncias e produtos 

farmacêuticos. Ativistas relataram que os animais estavam sofrendo maus tratos e vivendo em 

ruins condições. “6 cachorros tinham tumores e estavam mutilados, porém o que mais chocou 

foi um beagle sem os olhos”, segundo uma das ativistas, Giuliana Stefanini.  

Esta atitude levou o Instituto a fechar as portas, declarando que as perdas foram imensuráveis. 

Após este acontecimento, uma pesquisa realizada pelo jornal Galileu em 2013, perguntou a 

sociedade qual sua opinião perante os testes científicos em animais, e os resultados estão 

apresentados no gráfico a seguir:  
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IMAGEM 6 

A QUANTIDADE DE PESSOAS QUE SÃO CONTRA OU A FAVOR FOI A MESMA. 

NENHUM CONCORDA COM O SOFRIMENTO CAUSADO PELOS ANIMAIS, 

PORÉM UNS DEFENDEM QUE É NECESSÁRIO QUE OS TESTES OCORRAM POIS 

NÃO ACREDITAM NA EFICÁCIA DOS MÉTODOS ALTERNATIVOS, OUTRAS 

ACHAM CORRETO QUE JÁ QUE OS REMÉDIOS E COSMÉTICOS SERÃO PARA 

USO HUMANO, NADA MAIS JUSTO QUE SEREM TESTADOS NOS MESMOS. E 

POSSUI AQUELES QUE NÃO SÃO CONTRA NEM A FAVOR, NÃO POSSUEM UMA 

OPINIÃO FORMADA A RESPEITO DO TEMA. 

OUTRO PROTESTO QUE TEVE GRANDE REPERCUSSÃO E QUE CHOCOU O 

MUNDO, FOI DE UMA ATIVISTA DE LONDRES (INGLATERRA), JACQUELINE 

TRAIDE DE 24 ANOS, QUE SE VOLUNTARIOU PARA VIVER UM DIA DE COBAIA 

E SE SUBMETEU À PROCEDIMENTOS IDÊNTICOS AOS VIVIDOS PELOS 

ANIMAIS QUE SOFREM DIARIAMENTE COMO COBAIAS NOS LABORATÓRIOS. 

O INTUITO FOI SENSIBILIZAR AS PESSOAS A RESPEITO DA CRUELDADE DOS 

TESTES QUE USAM ANIMAIS.  

Ela foi arrastada por uma corda pelo pescoço e colocada sentada em um banco. Sua boca foi 

aberta com dois grampos de metal, presos a um elástico em torno de sua cabeça. Um homem 

em um avental branco a segurou pelo seu rabo de cavalo e a puxou até que sua cabeça fosse 

para trás. Cosméticos foram pingados em seus olhos, como nos olhos de animais, engasgou ao 

ser alimentada pelo cientista, se debateu para que conseguisse se soltar. Levou injeções, teve a 

36%

37%

27%

Opinião de 30 pessoas  a respeito de 
testes em animamis 

A Favor Contra Sem opinião formada
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pele esfoliada e melada como loções e cremes, teve parte de seu cabelo raspado, prática comum 

em laboratórios quando monitores ou eletrodos precisam ser colocados na pele de um animal, 

que recebe seqüências de choques.  

 Imagem 7 

 Imagem 8 

 

 Imagem 9 

 

 Imagem 10 

 

http://www.anda.jor.br/wp-content/uploads/2012/04/article-2134555-12BF10E5000005DC-364_634x491.jpg
http://www.anda.jor.br/wp-content/uploads/2012/04/article-2134555-12BF3198000005DC-988_634x419.jpg
http://www.anda.jor.br/wp-content/uploads/2012/04/article-2134555-12BF3AE6000005DC-479_634x420.jpg
http://www.anda.jor.br/wp-content/uploads/2012/04/article-2134555-12BF2B7D000005DC-650_634x369.jpg
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 Imagem 11 

A diferença é que Jacqueline, após o termino dos procedimentos, foi para casa. Um animal 

teria tido uma morte terrível. 

 “Espero que isso plante uma semente de consciência nas pessoas, para que elas comecem a 

pensar sobre o que elas compram e consumem, e o que acontece quando um produto é 

produzido”, disse Jacqueline. 

Com essa campanha, os ativistas conseguiram mais de 200 mil assitanuras. Portanto, fica 

provado que a sociedade prefere fechar os olhos diante dos problemas que acontecem no 

mundo.  Segundo o  gerente da campanha Tamsin Omnond: “O irônico é que, se fosse um 

beagle na vitrine passando por isso, a polícia e a Sociedade Protetora estariam aqui em minutos. 

Mas em algum lugar do mundo, um animal é submetido a este teste. A diferença é que o público 

não vê. Nós precisamos lembrar as pessoas que isto ainda acontece. Cientistas têm usados 

animais em laboratórios para testes de medicamentos e cosméticos, e não pararam.” 

 

 

  

http://www.anda.jor.br/wp-content/uploads/2012/04/article-2134555-12BF296E000005DC-727_634x420.jpg
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CAPÍTULO II: MÉTODOS ALTERNATIVOS QUE PROVAM A 

EFICÁCIA DE COSMÉTICOS SEM A NECESSIDADE DO USO 

DE ANIMAIS 

2.0 – MÉTODOS ALTERNATIVOS EXISTENTES 

Atualmente, métodos alternativos que substituam os animais em pesquisas estão cada vez mais 

viáveis e eficientes. Há uma demanda e um desejo por esta substituição tanto pela sociedade 

quanto pela comunidade científica na tentativa de diminuir o número de animais utilizados em 

experimentação e também reduzir o custo dos experimentos, já animais utilizados em pesquisa 

precisam ser acondicionados, alimentados e mantidos nas melhores condições de saúde e 

higiene possível, caso contrário não podem ser utilizados para propósitos científicos. 

Alguns exemplos de métodos já existentes: 

a) Tecnologia in vitro   

A cultura de células, tecidos e órgãos são algumas das várias aplicações deste modelo 

tecnológico, que permite realizar pesquisas de câncer, imunologia, testes toxicológicos, 

produção de vacinas, desenvolvimento de drogas, estudo de doenças infecciosas, diagnose e 

estudo de doenças ou distúrbios genéticos. A tecnologia envolvida na cultura de células in vitro 

vem sendo aperfeiçoada a cada dia.  

Uma importante área de aplicação das metodologias de cultura in vitro é a produção de 

anticorpos, inclusive monoclonais, que podem substituir o método tradicional de obtenção, 

através da injeção de substâncias em cobaias animais.  

Outra aplicação importante é na produção de vacinas. Produzidas a partir da cultura de tecidos 

humanos, são mais seguras que as produzidas a partir de animais, pois evitam que vírus 

desconhecidos cruzem as barreiras das espécies e infectem o ser humano com outras doenças e 

disfunções.  

A placenta humana também pode ser utilizada, pois, além de constituir fonte de células para 

cultura pode ser utilizada como material para testes de toxicidade e carcinogenicidade, e até 

mesmo como instrumento para treinamento de técnica micro cirúrgica.  
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Abaixo constam algumas das principais tecnologias in vitro para utilização em substituição ao 

uso de animais:  

-  Eytex – procedimento in vitro que mede a irritação ocular, através de sistema de alteração 

protéica. Uma proteína vegetal obtida da semente de feijão mimetiza a reação da córnea humana 

a exposição de substâncias estranhas.  

-  Skintex – método in vitro para avaliar irritação cutânea, usando a casca da semente de abóbora 

para mimetizar a reação de substâncias estranhas sobre a pele humana (tanto o EYTEX quanto 

o SKINTEX podem testar mais de 5.000 materiais diferentes).  

-  Neutral red bioassay – consiste em células humanas em cultura, usadas para computar a 

absorção de um pigmento hidrossolúvel, que mede a toxicidade relativa.  

-  Testskin – utiliza pele humana cultivada em saco plástico estéril, podendo ser utilizada para 

medir o grau de irritação cutânea.  

 Pele Reconstituída – utilização de fragmentos de pele humana (a partir de circuncisão ou sobras 

de cirurgias plásticas), para observação de alterações histológicas e/ou liberação de mediadores 

inflamatórios.  

-  RBC (Red Blood Cell Assay) – baseia-se na avaliação da hemólise e na desmaturação 

causadas por produtos (cosméticos) e/ou substâncias tensoativos) perante um controle 

conhecido, geralmente Lauril sulfato de cobre.  

-  WBC (Whole Blood Assay) – possível substituto para o ensaio de detecção de pirogênio em 

coelhos, por meio da liberação de medidores inflamatórios quando um produto injetável é 

colocado em contato com sangue total humano.  

-  Agarose diffusion method – teste de citotoxicidade, que utiliza os parâmetros de morte ou 

alterações fisiológicas de diferentes linhagens celulares. 

- LAL (Limulus Amoebocyte Lysate) – substitui o ensaio de pirogênio em coelhos. Baseia-se 

na relação entre a endotoxina e substrato LAL. Dependendo do método, a presença da 

endotoxina pode ser constatada por meio de coagulação (método gel-clot) ou da liberação de 

cor (método cromogênico). 
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b) Estudos epidemiológicos   

Os estudos epidemiológicos são considerados os verdadeiros responsáveis pelos principais 

avanços na saúde humana. Com estes estudos, conseguiu-se eliminar ou reduzir drasticamente 

a incidência de doenças infecto contagiosa, ao relacioná-las com as condições de higiene e 

saneamento.  

A epidemiologia é baseada em comparações, nas quais pesquisadores obtêm indícios 

comparando os níveis de exposição ao fator investigado.  

Estudos epidemiológicos também estabeleceram relações entre o colesterol e as doenças do 

coração, o câncer com o tabagismo, dietas ricas em gorduras e sua associação com os tipos de 

câncer mais comuns e defeitos de nascimento com a exposição a químicas, entre outros. Os 

mecanismos de transmissão do vírus da AIDS também resultaram de análises epidemiológicas. 

c) Estudos Clínicos e Autópsias  

As descobertas provenientes a partir de estudos de casos clínicos em seres humanos e do seu 

acompanhamento forma e são responsáveis por uma gama de descobertas cruciais para a saúde 

humana.  

Alguns exemplos de avanços relacionados ao trabalho clínico: anestesia, respiração artificial, 

cateterização cardíaca, uso de iodina como anti-séptico, etc. Abaixo, citamos alguns estudos 

clínicos:  

CAT – utiliza computadores na reconstrução de imagens tridimensionais do corpo humano, 

através de raios X.  

MRI (Magnetic Ressonance Imaging) – permite a elaboração de mapas funcionais do cérebro 

humano, assim como diagnóstico de pacientes com epilepsia. Pode monitorar as mudanças de 

fluxo sanguíneo e revelar novas introvisões do mecanismo dos ataques. A técnica também 

permite revelar anomalias no cérebro, causadas por falhas no desenvolvimento psicológico de 

pacientes autistas.  

PET (Position Emission Tomograph) e SPECT (Single Photon Emission Computadorized 

Tomography) – usados em estudos de Mal de Parkinson, Doenças de Alzheimer e Huntington, 

assim como outras doenças cerebrovasculares e distúrbios psiquiátricos. A autópsia é um 

recurso fundamental para a descoberta de detalhes acerca de determinadas doenças. Foi muito 
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utilizada para compreender os mecanismos de ação de doenças que assolaram a humanidade ao 

passar dos anos.  

d) Simulações computadorizadas e modelos matemáticos  

Os computadores podem predizer reações biológicas causadas por drogas novas, baseados no 

conhecimento de sua estrutura tridimensional, eletrônica e química. Uma dessas técnicas é a 

farmacologia quântica – explica o comportamento de drogas através de cálculos matemáticos, 

envolvendo o nível de energia das substâncias químicas.  

As simulações computadorizadas têm sido utilizadas para avaliar a toxicidade de substâncias, 

eliminando os testes LD50 em animais.  

Várias empresas como a Agouron Pharmaceuticals Af ymax Research Institute, Vertex e 

Neurogen Corp. já produzem drogas a partir de simulações computadorizadas, obtendo bons 

resultados, e, o mais importante, sem a utilização de animais. 

Alguns exemplos destas alternativas:  

 QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship) – prediz os efeitos tóxicos, com base na 

comparação estrutura-atividade das substâncias.  

PBPK (Phisiologically Based Pharmaco-Kinetic) – prediz as ações farmacocinéticas 

(absorções, metabolismo, eliminação, etc.).  

TOPKAT (Toxicity Prediction by Computer Assisted Technology) – é um programa de 

computador (software) que avalia a toxicidade, mutagenicidade, carcinogenicidade e 

teratogenicidade, irritação de pele, olhos e LD50.  

e) Culturas de Bactérias e Protozoários   

As bactérias e protozoários são organismos sensíveis a mutagênicos, permitindo que 

identifiquem agentes cancerígenos. Podem ser utilizados também para estimar os níveis de 

vitaminas em estudos farmacológicos e toxicológicos e identificar antibióticos, como no 

exemplo:   

AMES TEST – teste para avaliação de carcinogenicidade, através de uma linhagem de 

Salmonella, chamada de Salmonella typhimurium e através de enzimas. Pode detectar 156 

carcinógenos animais (90% de um total de 174 substâncias testadas).  
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 f) Tecnologia DNA Recombinante   

A tecnologia envolve a síntese de compostos protéicos, através da manipulação genética em 

bactérias, como a Escherichia coli. Um gene responsável pela produção de determinada 

substância é isolado e inserido á bagagem gênica destas bactérias, que passarão a produzir a 

substância. Esta tecnologia também é utilizada para a produção de insulina 

g) Cromatografia  

O método repara e identifica componentes de drogas e amostras de sangue ou urina, por 

exemplo. Pode ainda permitir a identificação de substâncias químicas desconhecidas ou 

estranhas.  

O HPLC (High Performance Liquid Chromatography) é uma destas tecnologias. Mais 

recentemente, o aprimoramento da técnica vem permitindo mensurar insulina por métodos que 

não envolvam o uso de animais, substituindo o teste LD50 na mensuração de antibióticos anti-

tumorais, como a dactinomicina. 

h) Espectrometria de Massas  

Estas alternativas consistem em técnicas utilizadas para identificar e localizar substâncias 

químicas, medir atividade enzimática, determinar constantes de cinética enzimática e medir 

reações, sem a necessidade de invasão do organismo.  

i) Medicina Preventiva  

As práticas que estimulam cuidados com a saúde podem reduzir crucialmente a incidência de 

enfermidades no ser humano. Hábitos maléficos como o tabagismo, alimentação rica em 

gorduras e estresse são os maiores responsáveis pela maioria das doenças que assolam a 

humanidade, principalmente as doenças cardíacas, derrames e câncer. Muitas destas doenças 

podem ser evitadas como a adoção de hábitos de vida mais saudáveis.  

Infelizmente, os gastos com a medicina preventiva são muito menores que os gastos destinados 

às pesquisas.  
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j) Opção à Produção do Soro Antiofídico  

O soro antiofídico, antídoto para veneno de cobras obtido através de um processo caro e 

complicado, envolvendo o sofrimento e martírio de cavalos, criados especificamente para esta 

finalidade, já pode ser considerado um método ultrapassado, através da confirmação dos efeitos 

de testes realizados com algumas plantas apresentarem efeitos semelhantes ao do soro de 

origem animal. 

Os estudos realizados em laboratórios, por cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) comprovaram os efeitos neutralizantes de seis plantas encontradas no Brasil, mas, até 

agora nenhuma indústria farmacêutica manifestou interesse em produzir um medicamento 

antiofídico de origem 100% vegetal.  

 

Exemplo de métodos alternativos ao uso de animas em testes ou em uso: 

1) Teste de irritabilidade: 

No passado, os testes de irritabilidade de substâncias eram comumente realizados diretamente 

aplicando a substância sobre a córnea de coelho (ensaio de Draize). Vários testes foram 

desenvolvidos para substituir essa prática e alguns são indicados abaixo. 

Teste da membrana corio alantóide: utiliza ovos de galinha fertilizados para avaliar a 

irritabilidade da membrana corion alantóide, que possui uma grande quantidade de vasos 

sanguíneos. 

Teste de hemólise: nesse teste são avaliados os fenômenos de hemólise e desnaturação protéica, 

decorrentes da ação da substância teste. 

Teste de opacidade de córnea bovina: onde são testadas a opacidade e permeabilidade de córnea 

provinda de olhos de bovinos (que seriam descartados), após a exposição à substância a ser 

testada. 

Teste em olhos isolados de coelhos ou galinha: em olhos isolados de animais mortos (que 

seriam descartados) são testadas, após a exposição à substância teste, o edema e opacidade da 

córnea bem como a retenção de fluorescência. 



 
 

23 
 

Teste de viabilidade celular: substâncias são adicionadas aos meios de cultura de células 

específicas (MDCK, 3T3-L1, SIRC) e são testados alguns parâmetros de sua viabilidade (danos 

em suas membranas ou em suas junções, por exemplo). 

 

2) Teste de toxidade 

Culturas de células de diversos tecidos podem ser utilizadas e nelas podem ser realizados testes 

de toxicidade de várias substâncias. A viabilidade celular bem como danos em sua estrutura são 

utilizados como parâmetros de análise dessa toxicidade. O teste de toxicidade durante o 

desenvolvimento e reprodução podem ser realizados em embriões de galinha, peixe e anfíbios 

e essa metodologia mostrou ser bastante importante.  

 

2.1 –EFICÁCIA DOS MÉTODOS ALTERNATIVOS 

Os métodos alternativos vêm ganhando grande espaço do mundo de pesquisas e testes de 

eficácias de cosméticos, medicamentos, entre outros. Como citado no item 2.0, já existem 

alguns modelos alternativos ao uso de animais sendo utilizados, que permite a substituição em 

alguns procedimentos. Porém, apesar de todos os esforços para a redução e substituição de 

animais de laboratório na experimentação biológica, ainda não é possível abandonar totalmente 

a utilização desses animais na avaliação da segurança de produtos, nos seus mais diversos 

aspectos. Os animais de laboratório deverão ser utilizados sempre que não existam métodos 

alternativos validados que os substituam ou, em casos específicos, após “screening” com 

métodos in vitro e/ou matemáticos válidos, precedendo dessa forma, os estudos clínicos. 

Atualmente, já existe consenso de que os estudos com animais devem ser conduzidos somente 

quando:  

 

1)  O objetivo é de importância justificável;  

2)  Não existem métodos alternativos válidos; 

3)  Todas as estratégias relevantes de redução e refinamento já foram identificadas e 

implementadas;  

4)  O desenho e a condução do estudo minimizem o prejuízo causado ao bem estar animal, 
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não somente com relação ao número de animais utilizados, mas também em relação à dor e ao 

sofrimento causado e  

5)  Exista benefício científico máximo. 

Com base neste conceito e na tendência de harmonização internacional, a validação e a 

implementação de métodos alternativos necessitam do envolvimento de diversas agências, 

assim como das áreas científicas, econômicas e políticas, como ocorre nos Estados Unidos e na 

Comunidade Européia, por se tratar de processo extremamente complexo, visando à posterior 

aceitação internacional do método validado. Diversas modificações nos setores científicos e 

regulatórios estão previstas, como já ocorreu com o processo de classificação toxicológica, que 

resultou na elaboração do Global Harmonization System of Classification and Labelling of 

Chemicals (GHS), que é um sistema harmonizado de classificação do perigo de substâncias e 

de misturas de acordo com os efeitos para a saúde e para o ambiente, além de apresentar 

elementos harmonizados para comunicação do perigo, que devem estar presentes nos rótulos e 

na ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) ou Material Safety Data 

Sheet (MSDS). Entretanto, a discussão sobre a utilização de animais na pesquisa, a intenção de 

redução do seu uso e o desenvolvimento de novas metodologias ainda têm sido timidamente 

introduzidos na realidade brasileira. Por esta razão, torna-se de importância significativa a 

maior discussão e a participação por parte da Academia, da Indústria e dos Órgãos 

Regulamentadores, visto que estas alterações mundiais afetarão diretamente todos aqueles 

envolvidos com a pesquisa, o registro e a aprovação de novas substâncias. 

 

2.2 – VANTAGENS NO USO DESTES MÉTODOS 

O uso de métodos alternativos aos animais em pesquisas possui diversas vantagens:  

- Humanitário e Ético: 

Testes com animais inevitavelmente causam sofrimento. 

- Econômico: 

 A fim de baratear a pesquisa, já que o uso de animais é caro (necessidade de serem 

acondicionados, alimentados e mantidos nas melhores condições de saúde e higiene possível). 

-Logístico: 
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Testes alternativos dão resultados mais rapidamente e necessitam de instalações menos 

complexas. 

- Legal: 

Leis nacionais e internacionais exigem os 3 R´s (reduzir o número de animais/aprimorar seu 

uso/substituir) 

- Político: 

Testes com animais não são populares. 

- Confiabilidade: 

Modelos animais não são tão confiáveis. 

Conforme o quadro a seguir, descrito por Fadali (1996), são relacionados alguns dos efeitos de 

drogas em animais e seres humanos 

Analisando, conseguimos chegar à conclusão de que os organismos dos humanos e dos animais 

são diferentes, apresentando diferentes efeitos e conseqüências ao uso de determinadas drogas. 

O que para uma cobaia pode ser ideal, para um humano pode ser mortífero. 
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49 Consequências Fatais da Experimentação em Animais 

 

1. Pensava-se que fumar não provocava câncer, porque câncer relacionado ao 

fumo é difícil de ser reproduzido em animais de laboratório. As pessoas 

continuam fumando e morrendo de câncer.  

 

2. Embora haja evidências clínicas e epidemiológicas de que a exposição à 

benzina causa leucemia em humanos, a substância não foi retida como produto 

químico industrial. Tudo porque testes apoiados pelos fabricantes para 

reproduzir leucemia em camundongos a partir da exposição à benzina 

falharam.  

 

3. Experimentos em ratos, hamsters, porquinhos-da-índia e macacos não 

revelaram relação entre fibra de vidro e câncer. Não até 1991, quando, após 

estudos em humanos, a OSHA - Occupational, Safety and Health 

Administration - os rotulou de cancerígenos  

 

4. Apesar de o arsênico ter sido reconhecido como substância cancerígena para 

humanos por várias décadas, cientistas encontraram poucas evidências em 

animais. Só em 1977 o risco para humanos foi estabelecido, após o câncer ter 

sido reproduzido em animais de laboratório.  

 

5. Muitas pessoas expostas ao amianto morreram, porque cientistas não 

conseguiram produzir câncer pela exposição da substância em animais de 

laboratório. 

 

6. Marca-passos e válvulas para o coração tiveram seu desenvolvimento adiado, 

devido a diferenças fisiológicas entre humanos e os animais para os quais os 

aparelhos haviam sido desenhados. 

 

7. Modelos animais de doenças cardíacas falharam em mostrar que colesterol 

elevado e dieta rica em gorduras aumentam o risco de doenças coronárias. Em 

vez de mudar hábitos alimentares para prevenir a doença, as pessoas 

mantiveram seus estilos de vida com falsa sensação de segurança. 
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Pacientes receberam medicamentos inócuos ou prejudiciais à saúde, por causa 

dos resultados de modelos de derrame em animais. 

 

8.  Erroneamente, estudos em animais atestaram que os Bloqueadores Beta não 

diminuiriam a pressão arterial em humanos, o que evitou o desenvolvimento 

da substância. Até mesmo os vivisseccionistas admitiram que os modelos de 

hipertensão em animais falharam nesse ponto. Enquanto isso, milhares de 

pessoas foram vítimas de derrame. 

 

9. Cirurgiões pensaram que haviam aperfeiçoado a Keratotomia Radial (cirurgia 

para melhorar a visão) em coelhos, mas o procedimento cegou os primeiros 

pacientes humanos. Isso porque a córnea do coelho tem capacidade de se 

regenerar internamente, enquanto a córnea humana se regenera apenas 

superficialmente. Atualmente, a cirurgia é feita apenas na superfície da córnea 

humana. 

 

10. Transplantes combinados de coração e pulmão também foram "aperfeiçoados" 

em animais, mas os primeiros três pacientes morreram nos 23 dias 

subseqüentes à cirurgia. De 28 pacientes operados entre 1981 e 1985, 8 

morreram logo após a cirurgia, e 10 desenvolveram Bronquiolite Obliterante , 

uma complicação pulmonar que os cães submetidos aos experimentos não 

contraíram. Dos 10, 4 morreram e 3 nunca mais conseguiram viver sem o 

auxílio de um respirador artificial. Bronquiolite obliterante passou a ser o 

maior risco da operação  

 

11.  Ciclosporin A inibe a rejeição de órgãos e seu desenvolvimento foi um marco 

no sucesso dos transplantes. Se as evidências irrefutáveis em humanos não 

tivessem derrubado as frágeis provas obtidas com testes em animais, a droga 

jamais teria sido liberada.  

 

12.  Experimentos em animais falharam em prever toxidade nos rins do anestésico 

geral metoxyflurano. Muitas pessoas que receberam o medicamento perderam 

todas as suas funções renais. 
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13. Testes em animais atrasaram o início da utilização de relaxantes musculares 

durante anestesia geral. 

 

14.  Pesquisas em animais não revelaram que algumas bactérias causam úlceras, 

o que atrasou o tratamento da doença com antibióticos. 

 

15. Mais da metade dos 198 medicamentos lançados entre 1976 e 1985 foram 

retirados do mercado ou passaram a trazer nas bulas efeitos colaterais, que 

variam de severos a imprevisíveis. Esses efeitos incluem complicações como 

disritmias letais, ataques cardíacos, falência renal, convulsões, parada 

respiratória, insuficiência hepática e derrame, entre outros. 

 

16.  Flosin (Indoprofeno), medicamento para artrite, testado em ratos, macacos e 

cães, que o toleraram bem. Algumas pessoas morreram após tomar a droga. 

 

17.  Zelmid, um antidepressivo, foi testado sem incidentes em ratos e cães. A 

droga provocou sérios problemas neurológicos em humanos. 

 

18. Nomifensina, um outro antidepressivo, foi associado a insuficiência renal e 

hepática, anemia e morte em humanos. Testes realizados em animais não 

apontaram efeitos colaterais. 

 

19. Amrinone, medicamento para insuficiência cardíaca, foi testado em inúmeros 

animais e lançado sem restrições. Humanos desenvolveram trombocitopenia, 

ou seja, ausência de células necessárias para coagulação. 

 

20. Fialuridina, uma medicação antiviral, causou danos no fígado de 7 entre 15 

pessoas. Cinco acabaram morrendo e as outras duas necessitaram de 

transplante de fígado. A droga funcionou bem em marmotas.  
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21.  Clioquinol, um antidiarréico, passou em testes com ratos, gatos, cães e 

coelhos. Em 1982 foi retirado das prateleiras em todo o mundo após a 

descoberta de que causa paralisia e cegueira em humanos. 

 

22. A medicação para a doença do coração Eraldin provocou 23 mortes e casos de 

cegueira em humanos, apesar de nenhum efeito colateral ter sido observado 

em animais. Quando lançado, os cientistas afirmaram que houve estudos 

intensivos de toxidade em testes com cobaias. Após as mortes e os casos de 

cegueira, os cientistas tentaram sem sucesso desenvolver em animais efeitos 

similares aos das vítimas.  

 

23.  Opren, uma droga para artrite, matou 61 pessoas. Mais de 3500 casos de 

reações graves têm sido documentados. Opren foi testado sem problemas em 

macacos e outros animais. 

 

24. Zomax, outro medicamento para artrite, matou 14 pessoas e causou sofrimento 

a muitas. 

 

25. A dose indicada de isoproterenol, medicamento usado para o tratamento de 

asma, funcionou em animais. Infelizmente, foi tóxico demais para humanos, 

provocando na Grã-Bretanha a morte de 3500 asmáticos por overdose. Os 

cientistas ainda  

encontram dificuldades de reproduzir resultados semelhantes em animais.  

 

26. Metisergide, medicamento usado para tratar dor de cabeça, provoca fibrose 

retroperitonial ou severa obstrução do coração, rins e veias do abdômen. 

Cientistas não estão conseguindo reproduzir os mesmos efeitos em animais. 

 

27. Suprofen, uma droga para artrite, foi retirada do mercado quando pacientes 

sofreram intoxicação renal. Antes do lançamento  

da droga, os pesquisadores asseguraram que os testes tiveram "perfil de 

segurança excelente, sem efeitos cardíacos, renais ou no SNC (Sistema 

Nervoso Central) em nenhuma espécie" 
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28. Surgam, outra droga para artrite, foi designada como tendo fator protetor para 

o estômago, prevenindo úlceras, efeito colateral comum de muitos 

medicamentos contra artrite. Apesar dos resultados em testes feitos em 

animais, úlceras foram verificadas em humanos  

 

29. O diurético Selacryn foi intensivamente testado em animais. Em 1979, o 

medicamento foi retirado do mercado depois que 24 pessoas morrerem por 

insuficiência hepática causada pela droga.  

 

30.  Perexilina, medicamento para o coração, foi retirado do mercado quando 

produziu insuficiência hepática não foi prognosticada em estudos com 

animais. Mesmo sabendo que se tratava de um tipo de insuficiência hepática 

específica, os cientistas não conseguiram induzi-la em animais.  

 

31. Domperidone, droga para o tratamento de náusea e vômito, provocou 

batimentos cardíacos irregulares em humanos e teve que ser retirada do 

mercado. Cientistas não conseguiram produzir o mesmo efeito em cães, 

mesmo usando uma dosagem 70 vezes maior.  

 

32. Mitoxantrone, usado em um tratamento para câncer, produziu insuficiência 

cardíaca em humanos. Foi testado extensivamente em cães, que não 

manifestaram os mesmos sintomas.  

 

33.  A droga Carbenoxalone deveria prevenir a formação de úlceras gástricas, mas 

causou retenção de água a ponto de causar insuficiência cardíaca em alguns 

pacientes. Depois de saber os efeitos da droga em humanos, os cientistas a 

testaram em ratos, camundongos, macacos e coelhos, sem conseguirem 

reproduzir os mesmos sintomas.  

 

34. O antibiótico Clindamicyn é responsável por uma condição intestinal em 

humanos chamada colitepseudomembranosa. O medicamento foi testado em 
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ratos e cães, diariamente, durante um ano. As cobaias toleraram doses 10 vezes 

maiores que os seres humanos.  

 

35. Experiências em animais não comprovaram a eficácia de drogas como o 

valium, durante ou depois de seu desenvolvimento. 

 

36. A companhia farmacêutica Pharmacia & Upjohn descontinuou testes clínicos 

dos comprimidos de Linomide (roquinimex) para o tratamento de esclerose 

múltipla, após oito dos 1200 pacientes sofrerem ataques cardíacos em 

conseq¸ência da medicação. Experimentos em animais não previram esse 

risco. 

 

37. Cylert (pemoline), um medicamento usado no tratamento de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade, causou insuficiência hepática em 13 crianças. Onze 

delas ou morreram ou precisaram de transplante de fígado. 

 

38. Foi comprovado que o Eldepryl (selegilina), medicamento usado no 

tratamento de Doença de Parkinson, induziu um grande aumento da pressão 

arterial dos pacientes. Esse efeito colateral não foi observado em animais, 

durante o tratamento de demência senil e desordens endócrinas. 

 

39. A combinação das drogas para dieta fenfluramina e dexfenfluramina - ligadas 

a anormalidades na válvula do coração humano - foram retiradas do mercado, 

apesar de estudos em animais nunca terem revelado tais anormalidades.  

 

40. O medicamento para diabetes troglitazone, mais conhecido como Rezulin, foi 

testado em animais sem indicar problemas significativos, mas causou lesão de 

fígado em humanos. O laboratório admitiu que ao menos um paciente morreu 

e outro teve que ser submetido a um transplante de fígado.  

 

41. Há séculos a planta Digitalis tem sido usada no tratamento de problemas do 

coração. Entretanto, tentativas clínicas de uso da droga derivada da Digitalis 

foram adiadas porque a mesma causava pressão alta em animais. Evidências 
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da eficácia do medicamento em humanos acabaram invalidando a pesquisa em 

cobaias. Como resultado, a digoxina, um análogo da Digitalis,  

tem salvo inúmeras vidas. Muitas outras pessoas poderiam ter sobrevivido se 

a droga tivesse sido lançada antes.  

 

42. FK506, hoje chamado Tacrolimus, é um agente anti-rejeição que quase ficou 

engavetado antes de estudos clínicos, por ser extremamente tóxico para 

animais. Estudos em cobaias sugeriram que a combinação de FK506 com 

cyclosporin potencializaria o produto. Em humanos ocorreu exatamente o 

oposto.  

 

43. Experimentos em animais sugeriram que os corticosteróides ajudariam em 

casos de choque séptico, uma severa infecção sang¸ínea causada por bactérias. 

Em humanos, a reação foi diferente, tendo o tratamento com corticosteróides 

aumentado o índice de mortes em casos de choque séptico.  

 

44.  Apesar da ineficácia da penicilina em coelhos, Alexander Fleming usou o 

antibiótico em um paciente muito doente, uma vez que ele não tinha outra 

forma de experimentar. Se os testes iniciais tivessem sido realizados em 

porquinhos-da-índia ou em hamsters, as cobaias teriam morrido e talvez a 

humanidade nunca tivesse se beneficiado da penicilina. Howard Florey, 

ganhador  

do Premio Nobel da Paz, como co-descobridor e fabricante da penicilina, 

afirmou: "Felizmente não tínhamos testes em animais nos anos 40. Caso 

contrário, talvez nunca tivéssemos conseguido uma licença para o uso da 

penicilina e, possivelmente, outros antibióticos jamais tivessem sido 

desenvolvidos. 

 

45. No início de seu desenvolvimento, o flúor ficou retido como preventivo de 

cáries, porque causou câncer em ratos.  

 

46.  As perigosas drogas Talidomida e DES foram lançadas no mercado depois de 

serem testadas em animais. Dezenas de milhares de pessoas sofreram com o 
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resultado (*nota do tradutor: A Talidomina foi desenvolvida em 1954 

destinada a controlar ansiedade, tensão e náuseas. Em 1957 passou a ser 

comercializada e em 1960 foram descobertos os efeitos teratogênicos 

provocados pela droga, quando consumida por gestantes: durante os 3 

primeiros meses de gestação interfere na formação do feto, provocando a 

focomelia que é o encurtamento dos membros junto ao tronco, tornando-os 

semelhantes aos de focas.) 

 

47. Pesquisas em animais produziram dados equivocados sobre a rapidez com que 

o vírus HIV se reproduz. Por causa do erro de informação, pacientes não 

receberam tratamento imediato e tiveram suas vidas abreviadas. 

 

48. De acordo com o Dr. Albert Sabin, pesquisas em animais prejudicaram o 

desenvolvimento da vacina contra o pólio. A primeira vacina contra pólio e 

contra raiva funcionou bem em animais, mas matou as pessoas que receberam 

a aplicação. 

 

49. Muitos pesquisadores que trabalham com animais ficam doentes ou morrem 

devido à exposição a microorganismos e agentes infecciosos inofensivos para 

animais, mas que podem ser fatais para humanos, como por exemplo o vírus 

da Hepatite B. 
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CAPÍTULO III: O FUTURO DOS MÉTODOS ALTERNATIVOS 

3.0 – CRESCIMENTO DOS MÉTODOS ALTERNATIVOS 

O uso de métodos alternativos vem ganhando maior visibilidade. Cientistas estão trabalhando 

em prol de novos métodos que possam substituir as vidas usadas, ativistas estão tentando 

conscientizar mais e mais os consumidores a adquirirem produtos politicamente corretos.  

Em julho de 2013, entrou em vigor na União Europeia, uma proibição completa da 

comercialização de produtos cosméticos desenvolvidos a partir de testes em animais, mesmo 

que tenham sido fabricados fora do bloco. 

Testes do tipo já são proibidos na UE desde 2009. Com a nova legislação, busca-se, ainda que 

de forma indireta, fazer com que seus parceiros comerciais sigam o mesmo caminho. Ativistas 

tratam a medida europeia como um marco, mas dizem que o objetivo principal ainda não foi 

alcançado: o banimento global desse tipo de experimento. 

No Brasil, foi criada em julho de 2012 a Rede Nacional de Métodos Alternativos (RENAMA) 

ao uso de animais. Sua criação vem ao encontro do panorama internacional que fomenta e 

privilegia o princípio dos 3Rs, (Reduction ou Redução, reflete a obtenção de nível equiparável 

de informação com o uso de menos animais; Refinement ou Refinamento promove o alívio ou 

a minimização da dor, sofrimento ou estresse do animal; Replacement ou Substituição, 

estabelece que um determinado objetivo seja alcançado sem o uso de animais vertebrados 

vivos) permitindo a existência de uma infraestrutura laboratorial e de recursos humanos 

especializados capazes de implantar métodos alternativos ao uso de animais, desenvolver e 

validar novos métodos no Brasil. 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) seleciona 

propostas para estruturação da Rede Nacional de Métodos Alternativos ao Uso de Animais em 

Pesquisas (Renama). Tem como objetivo atuar no desenvolvimento, na validação e na 

certificação de tecnologias e de métodos alternativos ao uso de animais para os testes de 

segurança e de eficácia de medicamentos e cosméticos. Outra atribuição da rede é promover 

maior integração de trabalhos e estudos colaborativos de grupos que atuam nessa área. Pelo 

edital, estão previstos recursos no valor de R$ 1,1 milhão para propostas voltadas para as linhas 

temáticas: financiamento de pesquisas para implementação em laboratórios, desenvolvimento 
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e validação de modelo de pele humana na forma de kits para testes de segurança e eficácia, e 

métodos alternativos ao uso de animais.  

 

A mais nova idéia alternativa é foi desenvolvida por um laboratório da USP, que desenvolveu 

uma pele artificial que pode substituir testes de cosméticos em animais e ajudar também em sua 

redução nos testes farmacológicos. 

Agora, as pesquisadoras estão em fase de contatos com empresas para viabilizar o 

financiamento da utilização do modelo desenvolvido, apesar de ele já estar pronto há cerca de 

um ano. 

De acordo com a professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP Silvya Stuchi, 

responsável pela pesquisa, já existem outros modelos de pele artificial sendo utilizados nos 

Estados Unidos e Europa. No entanto, há dificuldades de transporte e importação, já que é um 

material vivo e sensível. 

Assim, quando há a demanda de não usar animais no Brasil –ou pelo menos usar menos–, o que 

acaba acontecendo é o envio dos princípios ativos dos cosméticos para testes no exterior. O 

problema é que a indústria brasileira gasta muito para fazer testes em outros países. 

“Desenvolvemos uma estrutura de pele completa, com três elementos”, diz Stuchi. “o 

melanócito, responsável pela pigmentação; o queratinócito, responsável pela proteção; e o 

fibroblasto, segunda camada”, explica ela. 

 

Tendência: sem animais 

“A partir deste ano, na Europa, já não há testes em animais para cosméticos, é algo mandatório”, 

afirma a professora Silvia Berlanga, corresponsável pela pesquisa na USP. “É uma tendência 

mundial.” 

Para cosméticos como filtro solar e creme antirrugas, a questão fica mais fácil de resolver com 

a pele artificial e por isso animais já foram totalmente substituídos no continente europeu. 

Porém, a questão fica mais dificil no que toca à indústria farmacêutica, diz Berlanga. 
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 “Os medicamentos podem envolver também ingestão via oral, ou mesmo endovenosa [pelo 

sangue]“, explica ela. 

Fármacos envolvem absorção pelo organismo, o que vai além da pele em si. Por isso, neste 

caso, o que ocorreu foi a redução do uso de animais, já que ao menos certas etapas de testes 

puderam ser substituídas. 

Motivações 

O representante da Interniche (International Network for Humane Education) no Brasil, o 

biólogo e psicólogo Luís Martini, estima que ainda mais de 115 milhões de animais sejam 

usados por ano no mundo em experimentos e testes. 

Uma motivação para a transferência para modelos de laboratório é a própria importância 

científica de trabalhar com a pele da própria espécie humana, que é específica. “Assim trabalha-

se com algo mais fidedigno ao que é real”, explica a professora Silvya Stuchi. 

Martini esclarece ainda que, devido às diferenças fisiológicas entre as espécies, há “inúmeros 

casos em que medicamentos que foram desenvolvidos e testados em animais tiveram que ser 

retirados do mercado por terem causado efeitos adversos severos quando foram utilizados por 

seres humanos”. 

Outro motivo é a “ética da experimentação” ao lidar com os animais, como diz Berlanga. 

“Mesmo que fique mais caro com a pele artificial, é importante reduzir o uso de animais”, diz 

ela. 

George Guimarães, presidente do grupo de defesa dos direitos animais Veddas, vai mais além. 

“Consideramos isso [uso de animais] inaceitável do ponto de vista moral e ético, uma vez que 

esses animais não escolheram ser usados para servir aos nossos interesses.” 

O ativista e nutricionista afirma ter levado a Brasília, na época da aprovação da lei Arouca, que 

regulamentou os experimentos com animais em outubro de 2008, um total de 26 mil assinaturas 

buscando expor sua visão. Mas diz não ter obtido espaço com os parlamentares, que só recebiam 

“representantes das instituições científicas”. 

Martini completa dizendo que “os experimentos em animais causam dor e sofrimento”. Assim, 

“segundo o princípio da igual consideração de interesses semelhantes, deveríamos respeitá-los 

nos seus direitos básicos que são o direito à vida, à integridade física e à liberdade.” 
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Desenvolvimento 

A matéria-prima utilizada para criar a pele é na verdade de doadores humanos mesmo, que 

fazem cirurgias plásticas –no caso do laboratório da USP, são utilizadas doações do Hospital 

Universitário. Assim, as células são cultivadas em placa de petri e são formados os tecidos, 

incluindo a derme e epiderme. 

O objetivo original do desenvolvimento da pele, no entanto, que começou há 15 anos, foi para 

o estudo do melanoma, um tipo grave de câncer de pele. 

 

3.1 – FATORES QUE DIFICULTAM O USO DOS MÉTODOS ALTERNATIVOS 

O uso de animais em testes de cosméticos e medicamento acabou virando algo cômodo. Há 

uma falsa impressão por parte da sociedade, um preconceito, de que o uso de animais é o único 

e qualquer modo seguro de se fazer um teste de eficácia.  

Vemos que na União Europeia, por exemplo, este tema vem sendo tratado com relevância 

(levando em conta a proibição de uso de animais em testes de cosméticos ou comercialização 

de produtos vindos de outras partes do mundo que testem), há avanços cada vez maiores neste 

sentido. Já no Brasil, foi criada uma Lei chamada “Lei Arouca” (lei federal número 11.794/08), 

que regulamenta a experimentação de animais no Brasil. Constatamos que enquanto demais 

países no mundo procuram solucionar a causa, o Brasil, mesmo que queria fazer isto, está no 

caminho errado. 

Há uma grande reclamação por parte dos pesquisadores, cientistas e ativista, no que diz respeito 

a investimento financeiro por parte do Governo. Defendem que mais verbas de impostos 

poderiam ser disponibilizadas para a área de pesquisa, gerando um rápido avanço.  E outro 

ponto de reclamação é a falta de comprometimento da industria, que sem isso, não será possível 

avançar no ritmo desejado. 

Com a junção de esforços por parte da Indústria e também do Governo, o Brasil poderá ter um 

resultado tão benéfico quando a União Européia: de cerca de 12 milhões de animais eram 

explorados anualmente para fins científicos. No entanto, nos últimos anos, já que a participação 
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da indústria dos cosméticos foi relativamente menor:, foi utilizado cerca de dois mil animais 

por ano (0,02%). 

Dessa maneira, a indústria de cosméticos pode até ser a força motriz para o desenvolvimento 

de métodos alternativos, diz Irmela Ruhdel. "Esses métodos alternativos que não utilizam 

animais também podem ser usados para o teste de drogas e produtos químicos, o que diminuiria 

o teste com animais também em outras áreas". 
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CONCULSÃO 

Em vista do que foi apresentado, podemos concluir que o uso de animais na pesquisa de 

cosméticos não é alternativa mais certeira, muito menos a mais correta e ética. A sociedade 

deve descruzar os braços e começar com as mudanças dentro de suas próprias casas, impedindo 

a entrada de produtos que tenham usado animais como cobaias, apenas desta maneira as 

indústrias  e o governo sairão da zona de conforto e começarão a realizar experimentos éticos, 

com métodos alternativos.  
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INTRODUÇÃO 

O e-commerce é um tipo de comércio que vem crescendo muito desde o surgimento e 

desenvolvimento da internet na década de 1990. Surgiu nos Estados Unidos e de lá se espalhou 

pelo mundo. Cada vez mais pessoas passam e irão passar a comprar produtos e serviços pela 

internet, já que a rede mundial de computadores está sempre crescendo na medida em que cada 

vez mais pessoas têm acesso aos computadores. Com isso, o comércio eletrônico vem ganhando 

uma importância cada vez maior no cenário mundial, diminuindo barreiras nas transações entre 

os países, acelerando o comércio entre empresas e entre empresas e consumidores e mudando 

a maneira de comercializar as coisas. Muito possivelmente será pela internet que, no futuro, as 

pessoas e empresas irão realizar a grande maioria das suas transações comerciais, dada a rapidez 

e praticidade com que elas são feitas, e isso é uma tendência que já está se realizando. Portanto, 

o e-commerce é um tema totalmente atual e de grande importância hoje em dia e no futuro, que 

já é e ainda será muito estudado seja dentro das universidades ou fora delas, nas empresas. 

 Este trabalho tem a intenção de apresentar alguns dados importantes sobre o e-

commerce no Brasil e no mundo, assim como mostrar casos de empresas de sucesso dentro da 

área. E com isso, demonstrar a grande importância que este tipo de comércio tem no cenário de 

hoje e como ele vem crescendo nos últimos anos, seja dentro do Brasil seja no resto dos países.  
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CAPÍTULO I: E-COMMERCE E M-COMMERCE 

1.1 O SURGIMENTO DOS COMPUTADORES 

As origens do computador estão ligadas com a busca do homem para fazer e sofisticar os 

cálculos matemáticos. E foi com esse intuito e por causa da corrida armamentista, em que para 

fazer melhores armas eram necessários cálculos cada vez mais difíceis, que a partir dos anos de 

1930 se desenvolveram os computadores. Por causa dessa corrida bélica, os países participantes 

da II Guerra deram grandes contribuições na área, na Alemanha e na Inglaterra, por exemplo, 

apareceram máquinas precursoras dos computadores.  Em 1944 a IBM e a Universidade de 

Harvard construíram o Mark I. E dois anos depois ficou pronto o Eniac (Eletronic Numerical 

Integrator and Computer), um gigante computador que ocupava uma área de 9 x 15 metros, que 

foi um projeto militar para fazer cálculos de ataques de artilharia, e que é considerado o primeiro 

computador eletrônico. 

Os computadores continuaram sendo máquinas gigantes, que ocupavam salas inteiras e de 

acesso muito distante da população comum até a década de 1960, quando se deu a evolução dos 

componentes eletrônicos que reduziram o tamanho e os custos destas máquinas.  Com isso, 

surgem os mini computadores, que já não ocupavam salas inteiras, mas ainda eram muito caros 

e cada unidade ainda era dividida por muita gente tanto em universidades como em empresas. 

Os micro-computadores, que passaram a ser mais individuais, sendo projetados para uma única 

pessoa, surgiram no decorrer da década de 1970 com o Altair da MITS e os Apples I, II e III da 

Apple e deram início a real popularização dos computadores. Apenas em 1981 a IBM entrou 

no ramo dos micro-computadores, dando mais um impulso no setor com o lançamento do IBM 

Personal Computer, que vendeu 500 mil unidades em apenas dois anos. E nos anos seguintes a 

indústria dos computadores pessoais cada vez cresceu e se desenvolveu mais, com cada vez 

mais pessoas podendo ter acesso a um computador em casa até chegar aos dias de hoje em que 

muitas das casas têm mais de um computador. 

 

1.2 O SURGIMENTO DA INTERNET 

A origem da internet como uma rede que conecta os computadores aonde quer que eles 

estejam, está ligada a época da Guerra Fria, e seu ambiente de disputas entre Estados Unidos e 

União Soviética. O Departamento de Defesa norte-americano se preocupava com o fato de que 

toda a comunicação das Forças Armadas estava em um único computador no Pentágono, e 

casou houvesse um ataque soviético lá, o sistema poderia entrar em colapso e muitas 
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informações importantes seriam perdidas. Para evitar que isso acontecesse, uma agência ligada 

ao Departamento de Defesa desenvolveu um projeto de interligação a distância entre 

computadores de várias universidades americanas, a Arpanet, que entrou em operações em 

1969. Nos anos seguintes, o alcance da rede se expandiu a outras universidades, porém a 

capacidade de transmissão ainda era precária. 

 Nos anos de 1980 com o desenvolvimento da fibra óptica, a capacidade de conexão 

melhorou muito e na década de 1990 o número de computadores pessoais também aumentou 

de forma considerável, dois fatores que contribuíram para formar a ideia de uma rede que 

conectasse os computadores globalmente. O passo seguinte para o surgimento da internet se 

deu com o engenheiro americano Tim Berners-Lee e sua equipe, que em 1989 criaram o HTTP, 

um padrão para organizar informações em texto e imagem, que padronizou a forma como os 

dados seriam trocados na internet.  O mesmo Berners-Lee ainda criou a “world wide web” que 

virou o sistema pelo qual circulam as informações organizadas em hipertexto no mundo todo. 

E o passo final para a consolidação da internet veio com o surgimento de programas específicos 

de navegação para computadores pessoais, como o Netscape em 1994 e o Explorer em 1995. 

 

1.3 O QUE É E-COMMERCE? 

O e-commerce é o nome dado à realização de transições comerciais por meio da internet, 

tanto entre empresas (B2B – business to business), como entre consumidores (C2C – consumer 

to consumer) ou entre consumidores e empresas (B2C – business to consumer); transações 

bancárias como compra e venda de ações também são consideradas e-commerce. É um 

fenômeno que começou a se desenvolver nos Estados Unidos, em meados dos anos de 1990, 

principalmente com a criação de empresas como a Amazon, entre outras. Cinco anos depois 

começaram a surgir no Brasil as primeiras empresas de e-commerce. Desde então é uma área 

que vem crescendo e se desenvolvendo muito no país, já que cada vez mais pessoas têm acesso 

a internet e cada vez mais os indivíduos estão se habituando a fazer compras online, com um 

aumento da credibilidade e segurança dos sites de e-commerce. 

 

1.4 PANORAMA DO E-COMMERCE NO BRASIL 

 Dados disponibilizados pela E-Bit demonstram que o comércio eletrônico no Brasil 

cresceu 28% em 2013 em relação a 2012, faturando R$ 28,8 bilhões. Outro dado importante, e 
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que mostra a crescente importância do e-commerce no comércio em geral, foi o de que 9,1 

milhões de pessoas fizeram compras online pela primeira vez em 2013, aumentando para 51,3 

milhões o número de pessoas que já realizaram compras pela internet ao menos uma vez. Este 

dado demonstra que cada vez mais pessoas estão confiando na segurança de se realizar compras 

online e podem, em muitos casos, tornar esta prática um hábito, aumentando ainda mais os 

números do e-commerce brasileiro. 

 

 Um estudo divulgado pela comScore (especializada em pesquisas de mercado) lista o 

Brasil em 9º lugar entre os países com maior taxa de acessos a sites de e-commerce. Segundo 

o relatório do estudo, 83,4% dos internautas brasileiros acessaram um site de e-commerce em 

setembro de 2013. Os Estados Unidos são os líderes nesse aspecto, com 91,6% dos internautas 

acessando.  Ainda segundo o relatório, o Mercado Livre foi o site mais acessado no mês de 

outubro, com 25 milhões de visitantes e ainda apresentou o maior tempo médio de visita, com 

31,1 minutos, bem à frente dos próximos colocados da lista, Americanas e Netshoes, com 11,1 

e 10,8 minutos respectivamente.  

 Uma pesquisa feita em 2011 apontou que o preço baixo e a praticidade são os principais 

atrativos apontados pelos consumidores brasileiros para utilizarem o e-commerce. 59% do 

brasileiros que responderam a pesquisa citaram os baixos preços como um atrativo e 56% 

relataram a praticidade e agilidade no processo de pagamento como sendo um diferencial. Do 

lado negativo, os altos custos de frete são fatores que levam a não finalização da compra para 
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53% dos entrevistados no Brasil, seguidos pelos impostos adicionais para a entrega (com 47%) 

e o tempo de entrega (com 45%) 

 

1.5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO E-COMMERCE 

 Uma grande facilidade do e-commerce é o fato de se conseguir comparar os preços das 

lojas com extrema rapidez, já que em poucos segundos se vai de um site para o outro, algo que 

demoraria bem mais de uma loja física para outra. Esse trabalho fica ainda mais facilitado com 

os sites de comparação de preços, que montam uma lista com os preços dos produtos em vários 

sites. Isso faz com que os sites de e-commerce tenham que buscar cada vez mais os melhores 

preços, para não perder sua compra para a concorrência. Com isso também existem muitas 

promoções na rede para chamar a atenção do consumidor, a exemplo do Dia do Consumidor 

que em 2014 aumentou as vendas em 64% na quarta feira dia 19 de março, e da Black Friday 

que ocorre no final do ano e é uma promoção importada dos Estados Unidos e que lá ocorre 

após o feriado de Ação de Graças e dá início às compras de Natal.  

Top 10 maiores sites de compras (e-commerce) do brasil 

Rank Sites % de participação 

1° Mercado Livre/ Mercadolivre.com.br 10.11% 

2° Americanas /Americanas.com.br 4.80% 

3° Buscapé / buscape.com.br  3.47% 

4° Dafiti / Dafiti.com.br 3.45 

5° Bom Negócio / Bomnegocio.com 3.05% 

6° OLX / Olx.com.br 2.78% 

7° Netshoes / Netshoes.com.br 2.74% 

8° Shopping UOL / Shopping.uol.com.br 2.52% 

9° Casas Bahia / Casasbahia.com.br 1.87% 

10° Groupon Brasil / Groupon.com.br 1.86% 

 

Uma outra vantagem do e-commerce e uma das suas características principais é o fato 

dele estar disponível para o consumidor 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que torna ainda 

mais prática a venda. Ao contrário de uma loja física, uma pessoa pode fazer uma compra num 

http://mercadolivre.com.br/
http://americanas.com.br/
http://buscape.com.br/
http://dafiti.com.br/
http://bomnegocio.com/
http://olx.com.br/
http://netshoes.com.br/
http://shopping.uol.com.br/
http://casasbahia.com.br/
http://groupon.com.br/
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site duas horas da manhã de uma segunda feira se ela quiser, que a compra será registrada e ele 

receberá seu produto em casa. Essa possibilidade de comprar a qualquer hora e de qualquer 

lugar é uma das grandes vantagens do e-commerce com relação às lojas físicas, estas últimas o 

indivíduo tendo que se deslocar até o local da loja, que muitas vezes é longe de casa, pode pegar 

trânsito até ele, demanda muito mais tempo e disposição do consumidor. 

O custo operacional de uma loja virtual também é bem menor do que o de uma loja 

física. Na loja virtual, não se precisa de vendedores, o que economiza bastante em salários. 

Além disso, não se precisa gastar muito dinheiro como as lojas físicas gastam, por exemplo, 

com a compra ou aluguel de um ponto comercial de destaque para impulsionar a loja, em uma 

rua bem movimentada ou um shopping. Tais economias refletem-se no preço dos produtos, que 

podem ser mais baratos na internet em virtude dessa redução de custos. Livros, por exemplo, 

em sua grande maioria são mais baratos em lojas virtuais do que em grandes livrarias que têm 

que arcar com todos os custos da loja física e repassam esses custos aos produtos. 

Um grande atrativo do e-commerce é o fato de que se pode comercializar com o mundo 

inteiro, já que qualquer pessoa pode acessar um site de onde quer que esteja. Essa é uma grande 

vantagem em relação às lojas comuns, já que estas têm o seu alcance muito mais restrito, 

portanto um e-commerce possui um potencial de vendas muito maior do que o de uma loja 

física. Existem, por exemplo, sites da China que vendem produtos para pessoas que vivem no 

Brasil, o que só seria possível de acontecer com uma loja se alguém do Brasil se deslocasse até 

a China, logo as barreiras físicas para um comércio na internet praticamente não existem entre 

dois países conectados à rede. 

Hoje em dia as empresas de e-commerce, assim como acontece com a maioria das outras 

empresas buscam inovação para se diferenciar das concorrentes, e com isso tornar melhor o 

processo da compra online.  É o caso da compra em 1 click que algumas delas estão usando 

para tornar ainda mais fácil, simples e prático a compra e fazer o consumidor perder menos 

tempo na hora de fazer o pagamento. Nesse tipo de compra, os dados do seu cartão de crédito 

já ficam armazenados no site e não é preciso digitá-los toda vez que se quer comprar um 

produto, apenas clicar em um botão que a compra já será efetuada. Essa praticidade é mais uma 

vantagem de se comprar pela internet, e um grande benefício para o dono do e-commerce, que 

podem levar as pessoas a gastarem mais devido à rapidez de se fazer uma compra. 
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Uma das principais desvantagens do e-commerce está no fato de que o consumidor não 

tem a possibilidade de provar o produto, algo que ele faria numa loja física, e o que faz toda a 

diferença às vezes, por exemplo, no caso de roupas. É possível que muitas pessoas deixem de 

comprar um produto pela internet pelo fato de não poder experimentá-lo na hora, e não só 

roupas, mesmo eletrônicos nas lojas ficam visíveis e a pessoa pode, por exemplo ver como é a 

imagem em determinada televisão ou experimentar o funcionamento de um tablet para ver se 

gosta, se lhe é agradável. 

Outra desvantagem de se comprar online é que os produtos só chegam dias depois da 

compra, não se compra algo pela internet e já se sai usando. Se alguém precisa do produto na 

hora, para o mesmo dia, não se pode depender do e-commerce para isso, se é algo urgente tem-

se que recorrer às lojas físicas. Mesmo que os prazos de frete estejam melhorando e as empresas 

estejam aperfeiçoando seu processo de entrega é bem mais difícil comprar algo que chegue no 

dia, muito menos na hora que se compra. 

Alguns bens também não podem ser comprados pela internet, pois o valor do bem não 

justifica o frete para trazê-lo até a sua casa. Se quiser comprar um pacote de salgadinho, por 

exemplo, não vale a pena para a empresa de e-commerce gastar com transporte por um valor 

tão baixo. 

O contato pessoal também é algo em que as lojas físicas levam vantagem em relação ao 

e-commerce. Muitas pessoas sentem falta de um intermediário do momento da compra, que 

muitas vezes auxilia na decisão, pode explicar algo ou dar uma sugestão utilizando seu 

conhecimento na área. É algo que faz falta, principalmente se a pessoa está em dúvida se leva 

o produto ou não e a opinião de alguém influência na decisão. 

 

1.6 MOBILE COMMERCE 

Um outro mercado a ser explorado pelo e-commerce no Brasil, que ainda tem muito a 

se desenvolver  é o mobile commerce, já que cada vez mais pessoas possuem smartphones e 

tablets que acessam a internet, e com as redes 3G, as compras podem ser feitas nos mais 

variados lugares, basta ter o sinal da operadora.  

Uma maneira de as empresas entrarem no mercado do m-commerce é com a criação de 

aplicativos específicos para isso, que podem ter uma interface mais elaborada e são feitos para 
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um sistema operacional específico, ou então pela web móvel.  Mesmo empresas que já possuem 

e-commerce precisam se adaptar para entrar no ramo do m-commerce, não podendo 

simplesmente esperar que os usuários entrem no seu site no computador e no celular da mesma 

forma. Como a tela do celular é bem menor, o ideal é que o site seja adaptado para o celular 

para tornar a compra mais prática, ou seja, criado um aplicativo específico pra celular. O usuário 

de celular não vai navegar pelo site original da internet, cheio de letras pequenas e sem 

visualizar a tela inteira na pequena tela do aparelho, rolando a barra de um lado para o outro 

para ver tudo, precisa de algo adaptado para uma tela bem menor que a do computador.  

Segundo dados da e-bit, em janeiro de 2013 o mobile commerce correspondia a 2,5% 

de todas as vendas online no Brasil, enquanto que em dezembro já representava 4,8%, ou seja, 

quase dobrou a sua participação em menos de um ano. Esses dados demonstram que as 

empresas já começaram a se preocupar em oferecer este tipo de modalidade de e-commerce e 

a adaptar o seu serviço para as telas de smartphones e tablets. A B2W, por exemplo, dona dos 

sites americanas.com e submarino viu suas vendas por dispositivos móveis aumentarem em 

130% no ano de 2013, bem acima do aumento de sua receita bruta, que foi de 28,25%. 

Muitas empresas de varejo online vêm apostando no mobile commerce como forma de 

aumentar as suas receitas e conquistar novos clientes que têm o hábito de fazer compras pelo 

telefone celular ou tablet, e para isso investem na criação de aplicativos e páginas específicas 

para navegação via celular. Algumas também fazem promoções específicas para quem tem os 

aplicativos para dispositivos móveis, como forma de incentivar a migração dos clientes do site 

para os aplicativos, ou para terem o hábito de usar também o aplicativo além do site. Com o 

aumento das vendas de smartphones, que cresceu 123% em 2013, a tendência é que o mobile 

commerce cada vez cresça mais também, já que cada vez mais pessoas estão tendo acesso a 

esses aparelhos e são todos potenciais consumidores. Cabe às empresas aproveitarem esse 

crescimento com uma oferta cada vez maior de aplicativos, já que não ter um aplicativo ou site 

de mobile commerce significa hoje em dia perder mercado para a concorrência. Investir nesse 

formato pode também significar um aumento de receitas, sem, no entanto, ter que aumentar 

muito os custos, sem fazer um grande investimento, por isso é algo de grande interesse para 

todas as empresas que já operam no e-commerce ter também o seu comércio nas telas de 

celulares e tablets. 
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CAPÍTULO II: AMAZON, UMA EMPRESA MUNDIAL DE E-

COMMERCE 

2.1 AMAZON: UMA GIGANTE DO E-COMMERCE 

A Amazon é uma das maiores, senão a maior empresa de e-commerce no mundo 

atualmente. Foi fundada nos Estados Unidos por Jeff Bezos em meados dos anos 90. Hoje em 

dia, a empresa já atua fora do território americano em países como Canadá e Alemanha e no 

Reino Unido. São mais de 200 milhões de clientes pelo mundo e a cada segundo são feitas mais 

de 426 compras na loja virtual. A empresa já representa 19% da receita total em e-commerce 

nos Estados Unidos, um número impressionante já que se trata do país que originou o e-

commerce, portanto muito desenvolvido tecnologicamente e que possui muitas empresas 

concorrentes que vendem produtos na internet.  

 

2.1.1 Uma breve história da Amazon 

 A Amazon foi fundada em 1994 por Jeff Bezos como uma vendedora de livros 

inicialmente. Quando ainda trabalhava em uma empresa financeira em Wall Street, Bezos foi 

pesquisar sobre a internet e notou que ela estava crescendo a taxas enormes naquela época no 

seu início (chegando a 2300% ao ano por volta de 1994) e que ela poderia representar uma 

oportunidade enorme para quem soubesse aproveitar tudo o que ela tinha para oferecer e que 

poderia ganhar muito dinheiro com essa nova ferramenta. Ele sabia que em pouco tempo muitas 

pessoas estariam usando a internet e queria tirar proveito desta oportunidade. 

 Bezos sabia que gostaria de vender coisas pela internet para aproveitar o seu boom e 

fazer fortuna com isso, apenas ainda não sabia qual produto específico seria melhor pra começar 

a vender online. Depois de pensar em muitas opções e ver as vantagens e desvantagens de cada 

uma delas, chegou à conclusão que deveria começar vendendo livros. Foram muitas as 

considerações feitas por Jeff: livros eram produtos familiares a todas as pessoas; possuíam um 

mercado de grande porte (19 bilhões de dólares haviam sido vendidos em livros em 1994 nos 

Estados Unidos); existia uma quantidade e variedade enorme, 3 milhões de livros diferentes 

disponíveis para venda, em comparação, por exemplo, aos 300 mil CDs, existiam mais livros 

disponíveis do que qualquer outra categoria; as grandes livrarias como Barnes & Noble mesmo 

tendo lojas físicas muito grandes, ainda assim estocavam poucos livros em comparação com o 

número de títulos disponíveis; estava aumentando a popularidade da venda de livros pelo 
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correio; existiam grandes distribuidoras de livros que poderiam conseguir exemplares em 

poucos dias e uma loja online que encomendasse livros destas distribuidoras sem ter que ter um 

estoque poderia ter vantagens nos preços; e, por fim, Bezos viu que livros eram fáceis de ser 

enviados pelo correio e fáceis de serem catalogados por um software e serem pesquisados pelas 

pessoas num site. As pessoas não compravam tantos livros pelo correio, pois não existiam 

catálogos físicos capazes de catalogar tamanha quantidade de livros, porém se esse catálogo 

fosse online ele seria possível de existir. Com todas estas conclusões a que chegou, Jeff teve a 

ideia de criar um serviço de venda de livros pelo correio, que se utilizava da internet para fazer 

os pedidos, algo que parecia muito simples, mas que deu início a um futuro império.  

 Em 1994, Jeff se mudou para Seattle e, com a ajuda de mais dois engenheiros e de sua 

mulher, alugaram uma casa de três quartos e fundaram a empresa, que nos primeiros sete meses 

se chamava Cadabra. Depois, porém mudou de nome para Amazon, em função de ser uma 

palavra com a letra A, para aparecer no início das listagens de sites, e ser o nome do maior rio 

do mundo (o rio Amazonas, em português), que se relacionava com a grandiosidade esperada 

da empresa, que também queria ser a maior do mundo. Um dos motivos para terem escolhido 

Seattle foi o fato de lá estar localizado um dos maiores distribuidores de livros do país, a Ingram. 

Para se ter uma ideia, no início das operações, a mulher de Bezos, Mackenzie, atendia o 

telefone, fazia os pedidos e as compras, tinha função de secretária e respondia pela 

contabilidade com o auxilio de um programa de contabilidade simples. Nos primeiros meses, a 

empresa foi mantida em funcionamento com dinheiro do próprio Bezos, com empréstimos 

feitos por ele, e com a venda de ações da empresa para membros da família. 

 Mais ou menos um ano depois de terem se mudado para Seattle, no ano de 1995, o site 

da Amazon foi lançado após muito trabalho da equipe de programação contratada por Jeff. Para 

divulgar o site, Jeff convidou 300 pessoas entre amigos e conhecidos para testá-lo e depois 

permitiu que essas pessoas divulgassem o site para o maior número de pessoas possível. Em 

apenas 30 dias a Amazon já enviava livros para os 50 estados americanos e mais 45 países. 

Porém, a empresa foi apresentada de vez ao público com uma reportagem de capa do Wall 

Street Journal em 16 de maio de 1996 com uma foto de Bezos e a manchete “Como um gênio 

de Wall Street descobriu seu mercado de venda de livros na internet”. Os pedidos dobraram no 

dia seguinte da reportagem e o site quase não suportou tamanha demanda. 

 No início das operações no site, a equipe da Amazon ainda enfrentou alguns problemas 

com relação à forma de pagamento dos produtos comprados no site, já que naquela época a 
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internet ainda estava no começo e as pessoas não tinham o costume nem a confiança de realizar 

operações pela internet com o cartão de crédito, com medo de que seus dados fossem roubados. 

No início ainda criaram um sistema de pagamento em que as pessoas enviavam o número do 

cartão por email, pois muitos estavam mais acostumados a usar o email do que a internet. 

Porém, logo depois a maioria das pessoas passou a fazer os pedidos pelo próprio site mesmo, o 

que trouxe uma certa dor de cabeça à equipe na hora de armazenar os dados dos cartões em 

segurança, mas mostrou-se a maneira mais prática de se proceder.  

 O site da Amazon, mesmo em seus primórdios passou exibir recursos, que o 

diferenciava de outros sites e lhe garantiam uma posição de destaque. Como o fato de o cliente 

poder pesquisar os livros que queria, e o site dar a ele sugestões de outros livros do mesmo 

autor que ele poderia gostar. Além disso, foi possibilitado que as pessoas fizessem resenhas 

sobre os livros e isso aparecesse no site, e mesmo resenhas negativas eram permitidas, o que 

parecia uma atitude impensada para alguém que quer vender um livro, mas que deu maior 

credibilidade à empresa frente aos clientes.  

  

Jeff Bezos, fundador da Amazon 

 Em maio de 1997, dois anos depois de ter iniciado o negócio oficialmente com o 

lançamento do site, a Amazon teve sua primeira oferta de ações ao público, sua IPO. Com um 

preço de 18 dólares por ação, a companhia conseguiu levantar 54 milhões de dólares, avaliando 

a empresa em 429 milhões de dólares. 

 Em 1998 a Amazon deixou de vender apenas livros, e começou a diversificar os seus 

produtos iniciando a venda de CDs pelo site. Era usado o mesmo modelo de venda de livros, 
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com um banco de dados de 125 mil títulos que poderiam ser adquiridos pelas pessoas, muitos 

dos quais com descontos, além de existirem também resenhas de profissionais e dos clientes 

sobre os CDs. Listas de mais vendidos e recomendações também ajudavam os clientes na hora 

da escolha. A ambição de Bezos era tornar a Amazon um destino de comércio eletrônico, um 

lugar para onde as pessoas que quisessem comprar algo online se dirigissem primeiro. Em 

novembro de 1998, depois de comprar o site IMDb (sua primeira aquisição) para ser um espaço 

publicitário, entre outras coisas, a Amazon começou a vender DVDs. E após 45 dias a empresa 

já era a maior varejista de vídeos da internet. E mesmo com todo este crescimento desde a sua 

inauguração a companhia continuou a não dar lucros. Na sequência, o ano de 1999 

especialmente teve um ritmo de crescimento bem grande, a Amazon continuou a crescer, fazer 

novas aquisições, a expandir seus negócios para fora dos Estados Unidos (inicialmente Reino 

Unido e Alemanha) e a diversificar seus produtos vendidos no site, em julho de 1999 passou a 

vender produtos eletrônicos, brinquedos e games, em setembro, softwares, joias, vídeo games.  

 No início dos anos 2000 a venda de computadores e produtos tecnológicos despencou, 

a Amazon enfrentou uma grave crise, na época em que muitas das chamadas empresas ponto 

com quebraram. Entre dezembro de 1999 e o final dos anos 2000 as ações da Amazon perderam 

90% do valor, chegando a 15 dólares por ação. Na sequência, ao longo dos meses e ano seguinte, 

tiveram que ser feitos cortes de gastos, 1300 funcionários foram demitidos no início de 2001 

com o fechamento de um centro de serviços em Seatlle, além de também serem encerradas as 

atividades de um depósito na Geórgia. Com essas e outras mudanças, Bezos conseguiu atingir 

seu objetivo de transformar sua empresa em uma companhia rentável, e isso aconteceu em 

janeiro de 2002, quando anunciou aos acionistas um lucro líquido de 5 milhões de dólares. 

 Em novembro de 2007, após alguns anos de pesquisa e desenvolvimento, Jeff Bezos e 

a Amazon lançaram um dos produtos mais vendidos da empresa e que faz sucesso até hoje, o 

Kindle, um leitor de livros digitais. A empresa que começou as suas operações vendendo livros, 

agora entrava em um ramo que poderia acabar de vez com eles, que no futuro poderá substituí-

los. Embora já existissem leitores de livros digitais no mercado, como o leitor da Sony, e a 

digitalização de livros fosse uma ideia que já existia há anos, o Kindle fez grande sucesso logo 

no seu lançamento, devido suas qualidades tecnológicas mais desenvolvidas, quando foi 

vendido a 399 dólares. Com o passar dos anos o Kindle manteve sua liderança no setor e seu 

preço foi abaixando, chegando a custar 139 dólares. Enquanto isso, a Amazon se concentrou na 

venda de e-books, sempre buscando os melhores preços, e conseguindo manter a sua liderança 
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no mercado de livros digitais, mesmo com a concorrência acirrada com outras empresas como 

a Apple e o Google. 

 

Centro de distribuição da Amazon em Swansea, Reino Unido 

 Nos anos seguintes a Amazon continuou inovando nos seus serviços, nos seus campos 

de atuação e fazendo novas aquisições como forma de se expandir. Continuou a desenvolver 

um projeto iniciado em 2002, o Amazon Web Service, com um serviço de navegação em 

nuvem, tanto para outras empresas como para indivíduos, utilizando a capacidade dos seus 

servidores, um negócio que gerou 500 milhões de dólares em receitas para a empresa em 2010. 

Além disso, comprou a empresa Zappos que inicialmente se concentrava na venda de bolsas, 

mas depois expandiu suas operações passando a vender eletrônicos, DVDs, etc. e que era uma 

empresa com uma cultura admirada por Jeff Bezos, com foco no atendimento ao cliente e no 

extraordinário tratamento aos seus funcionários. 

 A Amazon é um exemplo de empresa que surgiu, cresceu e se desenvolveu com a 

internet, uma empresa que passou por uma grave crise, se reergueu e hoje em dia domina o e-

commerce não só nos Estados Unidos como em outras partes do mundo. Uma companhia que 

está sempre inovando e buscando novas áreas de atuação, sempre procurando se expandir e 

nunca acomodada e presa a uma só atividade, talvez este seja o segredo do seu sucesso. 

 

2.1.2 Números da Amazon 

 A Amazon possui receitas de 34 bilhões de dólares, que são maiores do que o produto 

interno bruto de Honduras em duas vezes, e 17 vezes maior do que o PIB de Serra Leoa, por 

exemplo. A Amazon é uma das maiores varejista online do mundo, em 2010 suas vendas online 
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foram cinco vezes maiores que as vendas de Walmart, Target e Buy.com juntas. Ela fornece a 

137 milhões de consumidores por semana, ou seja 19,5 milhões de pessoas diariamente. Só a 

Amazon detém 1/10 do e-commerce na América do Norte, outras 1000 empresas brigam por 

8/10 do total. O armazenamento em nuvem lançado pela Amazon permite guardar 82 livros 

para cada habitante do planeta. 

 

2.2 E-COMMERCE B2B 

 O E-commerce B2B é aquele realizado entre duas empresas (que podem ser uma 

indústria, importadora, distribuidora ou revendedora), diferentemente do e-commerce B2C que 

ocorre entre uma empresa e um consumidor. A natureza da transação entre as duas empresas 

neste tipo de e-commerce pode ser de revenda, transformação ou consumo. Ao contrário do e-

commerce B2C, no B2B se deve calcular os impostos de vendas automaticamente quando se 

realiza o pedido, por causa da origem e destino das mercadorias e substituição tributária entre 

estados.  

 

2.2.1 Números do e-commerce B2B 

 Atualmente, 60% das empresas situadas no Brasil afirmam ter o hábito de realizar 

compras por meio da internet de fornecedores e parceiros. E este número só tende a crescer, 

dada à praticidade de se realizar este tipo de transação, espera-se que no futuro quase todas as 

empresas se utilizem do e-commerce B2B no seu dia-a-dia. Segundo pesquisa do Comitê Gestor 

da Internet no Brasil, o comércio eletrônico B2B têm maior penetração nas regiões Sudeste e 

Norte, com 62%. Há também uma grande diferença entre as empresas que compram na internet, 

60%, e as empresas que vendem que representam apenas 12%. Ainda segundo o estudo, 

empresas maiores tendem a utilizar mais o e-commerce do que as menores, 18% das 

companhias com mais de 250 funcionários mantinham um comércio eletrônico, contra 11% de 

empresas com 10 a 49 funcionários. O motivo mais citado pelas empresas para elas não 

venderem online é a incompatibilidade do produto para vendas online (42%). 

De acordo com levantamento feito pela e-Consulting o mercado de e-commerce B2B 

movimenta mais de 1 trilhão de reais por ano. 
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2.2.2 Vantagens do e-commerce B2B 

 Utilizando-se da internet para fazer seus pedidos, as empresas têm uma redução no custo 

do pedido mais acentuada, assim como o preço da matéria prima. Além de tudo, há uma maior 

agilidade na escolha de fornecedores e melhor praticidade na realização das transações, que são 

feitas de maneira mais rápida, gastando menos tempo do que se fossem feitas da maneira 

tradicional. Há também um maior controle nos processos licitatórios, com uma diminuição nos 

erros dos mesmos. 

 Outra vantagem é que o e-commerce acaba com as restrições geográficas nas transações 

entre duas empresas, elimina esta barreira. Assim, uma empresa do Rio Grande do Norte pode 

comprar produtos de outra situada em São Paulo sem nenhum problema, o que aumenta a gama 

de opções tanto para as empresas que querem vender algum produto para outras, como para as 

que desejam comprar. Isso faz com que a concorrência seja mais acentuada, já que existem mais 

empresas no mercado com condições de vender ou comprar produtos de outras.  
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CAPÍTULO III: E-COMMERCE NO BRASIL E NO MUNDO 

3.1 CRESCIMENTO DO E-COMMERCE NO BRASIL 

 O e-commerce vem crescendo muito no Brasil nos últimos anos, e o país é visto como 

tendo um grande potencial de crescimento no futuro, um mercado em expansão com muitas 

possibilidades. 

 É importante ressaltar que, mesmo com todo esse desenvolvimento que vem ocorrendo 

no e-commerce do país, ele ainda está longe de alcançar os números do comércio eletrônico 

americano, que movimenta 300 bilhões de dólares e representa 10% do faturamento anual do 

comércio. Apesar da enorme diferença entre os dois países parecer algo que tenha só um lado 

negativo, é possível notar com este dado que o comércio eletrônico brasileiro ainda tem muito 

espaço para crescer e quem sabe um dia chegar perto dos números alcançados pelos americanos, 

já que o Brasil também possui uma população muito grande assim como os EUA, e, portanto, 

muitos potenciais consumidores. Porém, é preciso que os consumidores brasileiros passem a 

ter o hábito de comprar pela internet tal como compram em lojas físicas, e mais importante 

ainda, que tenham o acesso à internet, caso contrário nenhum e-commerce é possível 

obviamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, é esperado que 74,4% da população realize 

pelo menos uma compra online por lá em 2014, enquanto aqui no Brasil, segundo a consultoria 

eMarketer, espera-se que 37,7% realize ao menos uma compra. A diferença nesse aspecto 

também ainda é enorme entre os dois países, porém, apesar de ainda existirem barreiras grandes, 

se estas forem ultrapassadas o Brasil tem tudo para se fixar entre os maiores mercados de e-

commerce no mundo. 

 Segundo previsões da Emarketer, em 2014 o Brasil será o terceiro país com maior taxa 

de crescimento do e-commerce no mundo, com um crescimento esperado de 19,1%, atrás 

apenas de China (64%) e Índia (31,5%).  

 Outro dado que demonstra a importância que o Brasil vem ganhando dentro do e-

commerce mundial foi apresentado pela pesquisa da consultoria Deloitte, que mostrou duas 

empresas brasileiras entre as 50 maiores empresas de e-commerce no mundo, a B2W (dona da 

americanas.com, submarino e shoptime) na 15ª posição e faturamento de 2,477 bilhões de 

dólares e a Hermes (dona da Comprafácil.com) na 45ª posição com faturamento de US$ 1,029 

bilhão. Na liderança do ranking, três empresas americanas, a Amazon com US$51,7 bilhões de 

faturamento, muito à frente da segunda e terceira colocadas, Apple (US$8,6 bilhões) e Walmart 
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(US$7,5 bilhões) respectivamente. Uma liderança já esperada por parte dos Estados Unidos, já 

que são o país mais desenvolvido em termos de e-commerce. 

 Em 2014, parte do crescimento do e-commerce brasileiro deve ser impulsionado pela 

realização da Copa do Mundo no país, que deve movimentar o comércio como um todo, assim 

como pela internet. A procura por eletrônicos que possam ser usados para acompanhar os jogos 

deve aumentar, como televisores para acompanhar diretamente, e tablets e smartphones para 

acessar a internet e acompanhar por ela. Assim como a venda de passagens aéreas e 

hospedagens pela internet também deve aumentar com a realização dos jogos. Além disso, 

materiais esportivos como camisas da seleção, por exemplo, também serão itens muito 

procurados pelos consumidores neste ano, e empresas como a Netshoes, por exemplo, 

especializada na venda online de equipamentos esportivos, tendem a ganhar muito com isso. 

Como se pode observar, serão muitos os tipos de produtos que terão suas vendas beneficiadas 

com a Copa do Mundo e se as empresas de e-commerce aproveitarem esse impulso, serão muito 

beneficiadas e o crescimento do setor no ano será grande. 

 Um outro fator determinante para o crescimento do e-commerce no Brasil e no mundo 

são as redes sociais. Cada vez mais pessoas estão conectadas através delas, seja no Facebook, 

no Twitter, Instagram, etc. Segundo pesquisa divulgada no final de 2013 pela Pew Research 

Center, 71% dos internautas usam o Facebook, 18% o Twitter e 17% o Instagram. E pessoas 

conectadas discutem sobre produtos e serviços, dão sua opinião e influenciam outros potenciais 

consumidores a consumir os produtos de determinada empresa, determinado site de e-

commerce, por exemplo. Por isso é muito importante ficar atento às redes sociais e desenvolver 

estratégias específicas para elas, como por exemplo, ter uma página da empresa no facebook 

para poder se comunicar com os usuários, ver suas opiniões, responder às suas dúvidas e 

reclamações. Essa interação com os internautas pode ajudar no desenvolvimento de novos 

produtos, a aprimorar aqueles já existentes e ajudar nas vendas e divulgação dos mesmos. Nos 

dias atuais as empresas já perceberam que ignorar o poder das redes sociais só as faz perderem 

mercado para os concorrentes, perderem novas oportunidades de crescimento e de 

aprimoramento dos produtos, serviços e estratégias de comunicação com o seu público alvo. 

 Segundo projeções feitas pelo T-Index, um estudo da consultoria italiana Translated, em 

2016 o Brasil será o quarto maior mercado de e-commerce em todo o mundo. O país terminou 

2012 ocupando o sétimo lugar, com participação de mercado de 3,1%. Em 2016 essa 

participação subirá para 4,3%. São previsões que demonstram a força e o potencial de 
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crescimento do e-commerce brasileiro atualmente e o mostram como um dos maiores do mundo 

no futuro, junto com gigantes como os Estados Unidos e a China.  

 

3.2 NETSHOES: UM EXEMPLO DE SUCESSO NO E-COMMERCE BRASILEIRO 

 A empresa, que hoje é uma das maiores varejistas online do país, foi fundada 

inicialmente como uma sapataria no centro de São Paulo no ano 2000 pelo descente de armênios 

Márcio Kumruian. Ele fundou a loja de sapatos em sociedade com o primo, logo após se formar 

em economia pelo Mackenzie numa rua ao lado da faculdade, já tinha alguma experiência no 

ramo, pois havia trabalhado anteriormente numa outra loja de sapatos controlada por armênios. 

Pouco tempo depois de abrir a primeira loja na rua Maria Antônia, abriram uma segunda no 

shopping Ibirapuera. Porém, com as duas lojas os custos aumentaram, mas as vendas não 

subiram na mesma proporção, e 6 meses depois Márcio e seu primo tiveram que fechar a loja. 

Os sapatos que sobraram, não cabiam no estoque e foram parar no quarto da casa de Kumruian. 

Para conseguir se livrar do estoque ele aderiu a um programa do banco Real que incentivava 

pequenos varejistas a vender pela internet através da página do banco. Seu primo tirava as fotos 

e colocava no site, e o produto era enviado pelo correio. Marcio, que já gostava de tecnologia, 

e seu sócio começaram a gostar de vender online. 

 Para crescer, os dois passaram a vender em academias de ginásticas, um funcionário 

levava um notebook e mostrava as fotos dos produtos do site, a pessoa escolhia o modelo, e o 

tênis era entregue na própria academia no dia seguinte. Em 2005 Marcio percebeu que os tênis 

esportivos estavam vendendo mais do que os sapatos tradicionais, então resolveu transforma o 

site em uma loja de artigos esportivos. Comprou o domínio netshoesonline.com.br e dois anos 

depois fechou a loja de rua, ficando somente com a loja online. 

 Na época em que Kumruian fechou sua loja de rua, em 2007 as pessoas não tinham o 

costume de comprar roupas e tênis pela internet. Além disso o varejo online era dominado por 

grandes empresas, com faturamento muito maior do que a Netshoes. Em 2007 a Netshoes 

faturou 29,8 milhões de reais, enquanto a B2W (resultado da união entre Submarino e 

Americanas.com) era 113 vezes maior. Essa diferença caiu tanto nos últimos anos, que hoje em 

dia a Netshoes é apenas 4,5 vezes menor do que a B2W. 

 Essa diferença diminuiu, por exemplo, através da boa relação da Netshoes com seus 

consumidores. A empresa costuma entregar seus produtos sempre no prazo estipulado, ao 
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contrário das concorrentes que muitas vezes se atrasavam e geravam muitas reclamações. Outro 

fator diferencial foi ter colocado professores de educação física no call center (ao contrário das 

líderes de mercado que terceirizavam o serviço com gente despreparada) a fim de melhor 

atender os clientes e darem informações mais relevantes e ajudar nas trocas, cada consumidor 

poderia realizar uma troca grátis caso precisasse. Esses e outros fatores ajudaram a fazer da 

Netshoes a única entre as 15 maiores empresas de e-commerce do país que recebeu o conceito 

“ótimo” no site de reclamações Reclame Aqui. 

  

A empresa também investe pesado em marketing e propaganda. Com o aporte de 

investidores realizou anúncios na TV aberta em 2010 e até hoje veicula propagandas na 

televisão, algo incomum para sites de e-commerce. Patrocina clubes de futebol, estampando 

seu nome na camisa deles. Gasta muito também com publicidade online, chegando a ser a maior 

anunciante da internet no Brasil em 2011. Usa um programa que reconhece o perfil de cada 

usuário e com isso faz anúncios específicos para aquele tipo de usuário de acordo com seus 

interesses. Tudo isso dá resultado, a cada mês quase 5 milhões de pessoas acessam o site da 

Netshoes. De acordo com a comScore a Netshoes já era a loja online mais acessada do Brasil 

em 2011, à frente da Americanas.com. 
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3.3 E-COMMERCE NO MUNDO 

 Um estudo encomendado pelo PayPal da Ebay demonstrou que as vendas de produtos 

através da internet irão quase que triplicar no mundo nos próximos cinco anos. O comércio 

online entre Austrália, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, China e Reino Unido passará de 105 

bilhões de dólares em 2013 para 307 bilhões de dólares em 2018 segundo pesquisa da Nielsen. 

Cada vez mais, mais pessoas irão comprar pela internet e as lojas passarão a buscar clientes no 

mundo todo. Entre as categorias de produtos mais vendidos estão roupas e acessórios, seguidos 

por produtos de beleza e equipamentos eletrônicos. Ainda segundo relatório da Nielsen, os 

chineses estiveram entre os maiores consumidores de produtos americanos, 84% dos chineses 

participantes da pesquisa haviam comprado produtos americanos. Aliás, os Estados Unidos 

foram os maiores exportadores de produtos, sendo apontado por 45% dos consumidores 

pesquisados como sendo o lugar onde eles haviam comprado. Segundo o estudo, os dispositivos 

móveis também irão aumentar bastante a sua participação no crescimento das transações 

internacionais em 2018, demonstrando que o mobile commerce é uma tendência que veio para 

ficar e já está se consolidando no mundo todo. Cada vez é mais normal para as pessoas fazerem 

compras de seus smartphones e tablets, que se tornaram aparelhos cada vez mais comuns entre 

uma certa parcela da população.  

 Outra tendência que está se consolidando atualmente no mundo e que tende a ficar cada 

vez mais forte é a do social e-commerce, que são as compras realizadas por e-commerce 

influenciadas pelas redes sociais. As redes sociais são muito utilizadas pelas pessoas que 

navegam na internet e seus usuários adoram emitir opiniões sobre tudo, por exemplo, sobre os 

mais diversos produtos que compraram, filmes a que assistiram, restaurantes que frequentam, 

entre diversas outras coisas. E muitos dos consumidores são influenciados pelas opiniões de 

outros usuários sobre o produto e compram com base nelas. Segundo estudo do banco Barclays 

realizado no Reino Unido, em 2021 41% dos consumidores serão influenciados pelas redes 

sociais ou deverão utilizá-las para fazer suas compras. O banco espera que nos próximos cinco 

anos as vendas influenciadas pelas redes sociais passem de 1,7 bilhão de euros para 4,1 bilhões 

de euros no Reino Unido. As pessoas são suscetíveis às opiniões dos outros e quando diversas 

dessas opiniões estão espalhadas pela rede ganham um alcance incrível e podem influenciar 

diversas pessoas ao mesmo tempo a comprarem ou não determinado produto. Se centenas de 

usuários falarem mal de um mesmo produto em uma página no facebook, todos que lerem os 

comentários ficarão influenciados por tantas opiniões negativas, e muito provavelmente 

inclinados a não comprar o produto. O oposto também é válido, se centenas de opiniões 
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favoráveis ao produto forem postadas, é provável que o indivíduo que as ler tenha uma imagem 

positiva do produto e se incline a comprá-lo se estiver em dúvida.  

 No mundo todo os itens mais comprados pelos consumidores no e-commerce são roupas 

e acessórios, segundo pesquisa da Rakuten. E a influência das redes sociais também mostra-se 

grande nesse aspecto, com usuários dando opinião, recomendando e influenciando outras 

pessoas a respeito das roupas. Na Ásia é onde mais as pessoas recomendam itens por redes 

sociais, com 55% das pessoas fazendo isso, contra 49% nas Américas e 29% na Europa. 

 

3.3 UM GIGANTE VINDO DA CHINA 

 Alibaba é um site chinês, criado por Jack Ma em 1999 com base em sites amerianos. O 

volume de transações do Alibaba é 63 vezes maior do que o da maior empresa brasileira de e-

commerce, a B2W. Analistas preveem que até 2015 o e-commerce chinês ultrapasse o 

americano e se torne o maior do mundo. Os chineses são os que mais compram pela internet, 

8,4 vezes ao mês, o dobro dos americanos, além de ser o país mais populoso do mundo. 

 

 A Amazon que é gigante tem apenas uma pequena penetração na China, com uma 

participação de mercado de apenas 2% e o Ebay saiu do país após três anos, o mercado chinês 

é dominado pelo Alibaba. Entre algumas inovações do Alibaba Group estão: sistema de 

pagamento próprio vinculado a 180 organizações financeiras; plataforma própria de 

comparação de preços; sistema de logística próprio para diminuir problemas com entregas; 

parceria com marcas fortes no combate à pirataria. Sozinho o Alibaba acumula os serviços, por 

exemplo, do PayPal, Buscapé, Sedex entre outros, para se ter uma ideia do tamanho da empresa.  
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 O Alibaba é a maior empresa de e-commerce do mundo e possui números 

impressionantes. Possui 7 milhões de comerciantes registrados no site. 800 milhões de produtos 

estão à venda nos seus sites. 48 mil produtos são vendidos a cada minuto no site TaoBao, o site 

de compra e vendas do Alibaba. O Alibaba domina 80% do mercado de e-commerce na China. 

Teve um faturamento anual em 2013 de 8 bilhões de dólares, com um lucro de 3,5 bilhões de 

dólares. Estima-se o valor da empresa em 168 bilhões de dólares.  

 O site do Alibaba (www.alibaba.com) vende os mais diversos produtos, nas mais 

diversas categorias. Desde comida e bebida, passando por acessórios, itens esportivos, 

equipamentos eletrônicos, até móveis. O site é todo em inglês, o que demonstra a vontade do 

grupo de atingir mercados globalmente, não só na China. A empresa é um fenômeno do e-

commerce mundial e já deve estar preocupando há um bom tempo as maiores empresas do 

setor. 

  

http://www.alibaba.com/
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CONCLUSÃO 

 O mercado do e-commerce vem crescendo cada vez mais, seja no Brasil seja no resto 

do mundo já que cada vez mais pessoas vêm usando a internet para fazer compras e tornando 

isso um hábito. 

 No mundo, a China vem crescendo a passos largos, e o e-commerce chinês, que já é 

preocupação para muitas empresas do ramo no mundo todo, pode se tornar o maior do mundo 

nos próximos anos, desbancando o todo poderoso Estados Unidos, país que deu início a essa 

modalidade de compra em meados dos anos 90. 

O e-commerce brasileiro não cresce tanto quanto o chinês, mas também está crescendo 

bastante, ainda mais com a Copa do Mundo sendo realizada aqui, que irá gerar muitas 

oportunidades para o comércio eletrônico e irá aumentar ainda mais o seu faturamento anual 

para o ano de 2014. E com todo esse desenvolvimento, o Brasil já se tornou um dos maiores 

mercados de e-commerce no mundo e vem se tornando importante e cavando um lugar de 

destaque entre os maiores países neste tipo de comércio. 

Além disso, outra vertente do e-commerce vem adquirindo lugar de destaque e promete 

se desenvolver muito nos próximos anos, o mobile commerce. O comércio eletrônico feito em 

tablets e smartphones é provavelmente o futuro do e-commerce. 

 O e-commerce já é uma realidade e aquelas empresas que não se adaptarem a essa 

realidade vão perder muito mercado para as concorrentes e talvez nem sobrevivam num mundo 

tão competitivo. 
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INTRODUÇÃO 

Em um mundo em que a poluição está cada vez mais presente em nosso meio ambiente, a 

tecnologia sustentável automotiva é uma saída para que se possa diminuir a produção de 

poluentes em grande escala. 

O conjunto de informações pretende mostrar, como são feitas as tecnologias sustentáveis, como 

ela está relacionada em nosso dia a dia, mostrar a importância desta tecnologia em nosso meio 

ambiente, o papel que ela exerce em nossa sociedade e mostrar algumas opções de tecnologias 

automotivas sustentáveis, desde carros elétricos até combustíveis “naturais”. Pretendendo assim 

apresentar melhorias e saídas aos usuários de automóveis, para uma geração mais verde e 

sustentável. 
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CAPÍTULO I: A TECNOLOGIA AUTOMOTIVA 

SUSTENTÁVEL 

 

1.0  O QUE É SUSTENTABILIDADE? 

Em primeiro lugar, trata-se de um conceito sistêmico, ou seja, ele relaciona e integra os aspectos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade. A palavra-chave é continuidade — 

como essas vertentes podem-se manter em equilíbrio ao longo do tempo. 

É um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades 

atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, a 

sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem 

agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se 

mantenham no futuro.  

O Conceito de Sustentabilidade é complexo, pois atende a um conjunto de 

Variáveis interdependentes, mas podemos dizer que deve ter a capacidade de integrar as 

Questões Sociais, Energéticas, Econômicas e Ambientais. 

• Questão Social: Sem considerar a questão social, não há sustentabilidade. Em primeiro lugar 

é preciso respeitar o ser humano, para que este possa respeitar a natureza. E do ponto de vista 

do ser humano, ele próprio é a parte mais importante do meio ambiente. 

• Questão Energética: Sem considerar a questão energética, não há 

sustentabilidade. Sem energia a economia não se desenvolve. E se a economia não se 

desenvolve, as condições de vida das populações se deterioram. 

• Questão Ambiental: Sem considerar a questão ambiental, não há sustentabilidade. Com o meio 

ambiente degradado, o ser humano abrevia o seu tempo de vida; a economia nao se desenvolve; 

o futuro fica insustentável. 
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Figura 1 

 

Ações relacionadas à sustentabilidade: 

- Exploração dos recursos vegetais de florestas e matas de forma controlada, garantindo o 

replantio sempre que necessário. 

- Preservação total de áreas verdes não destinadas à exploração econômica. 

- Ações que visem o incentivo a produção e consumo de alimentos orgânicos, pois estes não 

agridem a natureza além de serem benéficos à saúde dos seres humanos; 

- Exploração dos recursos minerais (petróleo, carvão, minérios) de forma controlada, 

racionalizada e com planejamento. 

- Uso de fontes de energia limpas e renováveis (eólica, geotérmica e hidráulica) para diminuir 

o consumo de combustíveis fósseis. Esta ação, além de preservar as reservas de recursos 

minerais, visa diminuir a poluição do ar. 

- Criação de atitudes pessoais e empresarias voltadas para a reciclagem de resíduos sólidos. 

Esta ação além de gerar renda e diminuir a quantidade de lixo no solo, possibilita a diminuição 

da retirada de recursos minerais do solo. 

- Desenvolvimento da gestão sustentável nas empresas para diminuir o desperdício de matéria-

prima e desenvolvimento de produtos com baixo consumo de energia. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LA0xPm8eHttt9M&tbnid=ewE7n7o4jPF3VM:&ved=0CAUQjRw&url=http://greenstyle.com.br/2012/zeronomia-uma-nova-ciencia/tripe-da-sustentabilidade-imagem-greenlogic/&ei=THM0U-_DBoe90AHTyYHICQ&bvm=bv.63808443,d.dmQ&psig=AFQjCNGD38YJwPbt0sbbgMHZZT2Zc334CA&ust=1396032707112171
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- Atitudes voltadas para o consumo controlado de água, evitando ao máximo o desperdício. 

Adoção de medidas que visem a não poluição dos recursos hídricos, assim como a 

descontaminação daqueles que se encontram poluídos ou contaminados. 

 

Benefícios: 

Benefícios: 

Atos sustentáveis trazem benefícios, tanto para a sociedade, quanto para empresas e 

organizações que o fazem. 

Bob Willard. Ex-presidente da IBM, escreveu o livro The Sustainability Advantage (A 

Vantagem da Sustentabilidade), ele diz que havia duvidas de que se utilizar da sustentabilidade, 

traria bons resultados para as pessoas, mas também para as empresas. Um estudo feito pelo 

próprio Bob Willard descobriu que, ao implantar práticas sustentáveis, grandes e pequenas 

empresas podem lucrar respectivamente 38% e 66% a mais nos curtos e médios prazos.  

Para a sociedade, os benefícios são indiscutíveis. Garantindo assim a médio e longo prazo, um 

planeta em boas condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida, recursos 

naturais necessários para as próximas gerações, possibilitando a manutenção dos mesmos 

(florestas, matas, rios, lagos, oceanos) e alem de tudo, levando uma boa qualidade de vida as 

futuras gerações. 

 

http://sustainabilityadvantage.com/about.html
http://sustainabilityadvantage.com/
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                                  Figura 2 

 

1.1   QUAL A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA SUSTENTÁVEL?  

 Ao passar dos anos, a tecnologia fica mais desenvolvida, novos carros são criados e as 

condições de pagamento para adquirir estes veículos “melhora’’, possibilitando que uma 

parcela maior da população obtenha seu veículo próprio.  

Como o transporte público no Brasil, não é eficiente e não consegue atender de forma objetiva 

à maioria da população, comprar um carro não é luxo para abonados, mas necessidade primária 

para quase qualquer trabalhador. Esses são os principais motivos para que as metrópoles 

tenham, literalmente dia após dia, suas ruas mais cheias de carros que poluem o meio ambiente, 

despejando gás carbônico e consumindo petróleo, um recurso não renovável. 

São Paulo, por exemplo, com uma frota de seis milhões e meio de veículos não cresceu o 

suficiente em vias, alamedas, avenidas, ruas para comportar essa quantidade de unidades. 

Essas indústrias do transporte, são responsáveis pela emissão de uma massa gasosa, vapores, 

poeiras, fuligens, ruído, vibração que comprometem a população como um todo. O Brasil é um 

dos cinco maiores emissores de material particulado do mundo. A quantidade de ozônio 

liberada é preocupante. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zvnSOv1wvYFdMM&tbnid=KFhBzaCxeVSxcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://unisinos.br/blogs/cidadania/2013/07/04/oficina-sobre-sustentabilidade/&ei=pXM0U-u6G8jA0QHpsYCoDA&bvm=bv.63808443,d.dmQ&psig=AFQjCNGD38YJwPbt0sbbgMHZZT2Zc334CA&ust=1396032707112171
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O padrão tolerado de poeira fina é:  

Estados Unidos – 15 mcg/m³ de ar; 

São Paulo – 48 mcg/m³ de ar. 

Sendo assim, a importância de tecnologias automotivas sustentáveis, se tornarem gigantescas 

em nossa sociedade. Tendo em suas mãos a chance de com a ajuda de outras entidades e 

cidadãos, diminuir bruscamente a emissão de gases poluentes. 

A empresa Alemã, Volkswagen, por exemplo, entende a importância sustentável, e foi uma das 

primeiras empresas automotivas a criar sua política ambiental. A montadora alemã assumiu o 

compromisso de encontrar meios para desenvolver, produzir e comercializar automóveis sem 

causar danos ao meio ambiente, reduzindo a utilização dos recursos naturais e energia. O 

processo de fabricação também recebeu atenção, principalmente no uso e descarte de água, 

manipulação de materiais químicos, emissão de gases na atmosfera e o destino de resíduos. Ao 

definir seu código de política ambiental, a VW estabeleceu sete princípios. Em primeiro lugar 

a empresa colocou a atitude de prevenir a poluição durante suas atividades e sempre que 

possível colaborar para solucionar os problemas ambientais regionais e nacionais. 

O segundo princípio é atender a legislação e as demais normas ambientais vigentes, produzir 

componentes com alta qualidade e que atendam às solicitações dos clientes da marca, desde o 

desenvolvimento até a entrega do veículo ou motor. No terceiro posto, a montadora alemã 

entende que é necessário pesquisar e desenvolver produtos realmente eficazes na proteção 

ambiental, que vai ajudar a prolongar a competitividade e futuro da empresa. 

Melhorar continuamente atividades, produtos e serviços, trabalhando em conjunto com 

fornecedores e prestadores de serviço, baseado no sistema de gestão ambiental é o quarto 

princípio da VW. A quinta colocação é o compromisso de cumprir a legislação e demais normas 

ambientais aplicáveis a todas as atividades de produção da Volks. 

No sexto lugar a Volkswagen considera essencial a comunicação aberta e clara com os clientes, 

distribuidores e com a opinião pública, além de colaborar com órgãos governamentais. O sétimo 

e último princípio que integra a política ambiental da empresa, é a formação e qualificação de 

todos os colaboradores da montadora, para exercerem suas atividades de maneira sustentável 

sempre privilegiando a proteção ambiental.  
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Como exemplo de sua importância com a sustentabilidade, ainda criou uma hidrelétrica, em 

março de 2010, na região norte de São Paulo. A montadora já utilizava 86% de energia 

renovável, aumentou o índice para 93,55%. 

 

 

                                     Figura 3  

 

1.2 EXEMPLOS DE TECNOLOGIA AUTOMOTIVA SUSTENTÁVEL E 

DEFINIÇÕES. 

A cada dia mais a tecnologia vem se mostrando presente em nossas vidas.Nao é diferente com 

a tecnologia automotiva, que se mostra cada vez mais preocupada com o meio ambiente e a 

vida das pessoas que nele vivem. Assim, novas idéias e tecnologias surgem sem que nem 

possamos perceber.  

Existem inúmeros tipos e formas de se utilizar da tecnologia automotiva sustentável, algumas 

delas são : veículo elétrico, carro hibrido e o combustível etanol.  

Dentro dessas tecnologias ainda há inúmeras chances e hipóteses de se aperfeiçoar, como o e-

bus, que é um veículo elétrico que é usado para transporte publico. 

 

 

http://www.noticiasdaoficinavw.com.br/v2/2012/07/a-importancia-de-ser-sustentavel/pch-anhanguera-em-pleno-funcionamento/
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Veículo Elétrico    

O veículo elétrico é um tipo de veículo que utiliza propulsão por meio de motores elétricos. É 

composto por um sistema primário de energia, uma ou mais máquinas elétricas e um sistema 

de acionamento e controle de velocidade ou binário. Os veículos elétricos fazem parte do grupo 

dos veículos denominados Zero-Emissões, que por terem um meio de locomoção não poluente 

não emitem quaisquer gases nocivos para o ambiente, nem emitem ruído considerável pois são 

bastante silenciosos. 

 

Vantagens: 

- Diminuição da poluição ambiental – Os veículos elétricos não emitem quaisquer gases com 

efeito de estufa na sua locomação, sendo assim denominados Zero-Emissões. Existem no 

entanto emissões desses gases no ato de fabricação dos veículos e das respectivas baterias. 

-Diminuição da poluição sonora -  Os veículos elétricos não emitem praticamente ruído, sendo 

extremamente silenciosos quando comparados com os veículos convencionais com motor de 

combustão. 

-Poupança nos combustíveis - O veículo elétrico é também energeticamente mais eficiente que 

o veículo de combustão, tendo um gasto de energia por espaço percorrido menor que um veículo 

convencional. 

 

Desvantagens: 

- Preço - Os carros eléctricos ainda têm um preço elevado quando comparados com os carros 

normais, mesmo considerando os enormes benefícios fiscais atribuídos por alguns estados 

europeus. 

-Autonomia - A autonomia dos carros eléctricos situa-se normalmente entre os 100 km e os 200 

km, o que em certas situações é pouco. 

-Espaço - O carro elétrico não resolve uma das questões fundamentais da qualidade do espaço 

público em meios urbanos, pois o espaço por si ocupado é igual ao de um carro convencional.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propuls%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9trico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zero-Emiss%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o_ambiental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zero-Emiss%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o_sonora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%ADvel_f%C3%B3ssil
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                                                  Figura 4  

Carro Híbrido 

Os carros híbridos têm dois motores para que efetivamente economizem no consumo de 

combustível. Tem o motor tradicional a gasolina e motor elétrico, que é alimentado por baterias. 

Os dois motores trabalham juntos, a fim de reduzir o consumo de combustível. Com esta 

tecnologia, temos a capacidade de cortar o uso de combustível em mais da metade, em relação 

a um carro convencional. Com este tipo de economia, os veículos híbridos são definitivamente 

os carros do futuro 

Os carros híbridos também são configurados para capturar a energia liberada e usar essa energia 

capturada quando freado para carregar as baterias dentro do carro híbrido. Isso significa que ao 

contrário dos carros elétricos, os carros híbridos, na verdade, não precisam ser carregados a 

partir da tomada elétrica de sua casa. 

 

Vantagens: 

-Emissões - Reduzir as emissões de gases de efeito estuda e maior eficiência no consumo de 

combustível fóssil. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Nissan_Leaf.jpg
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-Ruído – Baixo nível de ruído, o motor do carro hibrido é muito mais silencioso do que o 

convencional. 

-Autonomia - Maior autonomia que os carros elétricos, o carro hibrido pode funcionar para 

distancias curtas apenas com o motor elétrico, por exemplo, na cidade, onde produz as contas 

do combustível 

recarga simples e muito mais rápido 

-Eficiência - Este veículo é mais macio e eco friendly. O motor é mais eficiente do que o elástico 

convencional e de resposta mais rápida. 

-Simplicidade - Recarga simples e muito mais rápida 

 

Desvantagens: 

-Preço - O carro hibrido ainda é muito caro em relação a um veiculo normal e alem disso tem 

maior dificuldade de reparação de qualquer avaria  

-Produção – Apesar de ser um veÍculo ecológico, seus componentes de composição do veiculo 

só possam ser obtidas através de processos químicos, tais como o neodímio e lantânio 

-Baterias- As baterias que são utilizadas no veiculo são eco tóxicos.                      

 

                                      Figura 5 
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Combustível Etanol  

Em sua aplicação como combustível, o etanol está presente de forma pura ou misturado à 

gasolina. O etanol comum vendido nos postos é o álcool etílico hidratado, uma mistura com 

cerca de 96% de etanol e o restante de água. Já o etanol misturado à gasolina é o álcool anidro, 

um tipo de etanol que possui pelo menos 99,6% de álcool puro. Na gasolina brasileira a 

proporção de etanol misturado ao combustível varia de 20% e 25%, de acordo com 

determinação do governo. 

Por ser obtido de vegetais, o etanol é considerado um combustível renovável, ou seja, não se 

esgota. É também um combustível sustentável, pois grande parte do gás carbônico lançado na 

atmosfera em sua produção é absorvido pela própria cana-de-açúcar durante a fotossíntese. É 

calculado que o etanol reduz em 89% a emissão de gases de efeito estufa se comparado à 

gasolina. Além disso, ele lança menos gases poluentes em comparação com os combustíveis 

derivados do petróleo, o que o torna um dos mais viáveis ecologicamente. 

  

Vantagens: 

-Puro - O etanol é muito mais limpo em relação aos combustíveis fósseis, por este motivo, 

polui-se menos o meio ambiente 

-Formula de produção - É um combustível pode ser obtido em qualquer lugar do mundo, apesar 

de que apenas o Brasil possui a fórmula de produção do etanol 

-Produção brasileira - Como apenas o Brasil possui a fórmula do etanol isso faz o país não 

depender de produções estrangeiras 

-Simplicidade - É um combustível que não possui tecnologia complexa em relação a sua 

produção, seja para com o bio-etanol como para a síntese química. 

 

Desvantagens: 

-Energia - É um combustível que provoca grande gasto de energia para sua produção 

-Espaço - É um combustível do tipo bio-etanol que necessita de grande quantidade e amplos 

terrenos de cultivo para obtenção de matéria prima, fator que pode resultar em menos terra para 
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produção de alimentos ou maior quantidade de áreas desmatadas para o cultivo da cana-de-

açúcar. 

 

                                                  Figura 6 

 

E-BUS  

O e-bus é um veiculo que visa o transporte publico, e está ecologicamente correto, pois parte 

do mesmo principio do veículo eletrico. 

 Os ônibus elétricos a bateria destinam-se principalmente a pequenos percursos, devido a sua 

reduzida autonomia 

Além de não emitir gases poluentes, uma vantagem em relação aos ônibus a diesel, ele não 

necessita estar conectado a cabos elétricos para a rodagem, como ocorre com os trólebus. "O 

problema dos trólebus é que a fiação gera manutenção alta, esse novo sistema traz mais 

agilidade", explicou o secretário Jurandir Fernandes, secretário de transportes metropolitanos 

do estado de São Paulo. 

“No projeto, utilizamos a mesma base dos trólebus [ônibus que recebem energia por meio de 

cabos elétricos], mas trocamos o sistema conexão aos cabos pelas baterias”, explicou Paulino 

Hiratsuka, engenheiro da Metra.  
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Para serem recarregadas totalmente, as 14 baterias, que ficam no teto, necessitam de 3 horas, 

mas o veículo também possui sistema para recargas rápidas, que levam 5 minutos, dando mais 

11 km de autonomia. Há um posto de recarga longa, de 3 horas, na sede da Metra, que 

administra o Sistema Metropolitano de Transportes, em São Bernardo, e outro, de recarga 

rápida, em Diadema. 

 

Vantagens: 

-Combustíveis – Os ônibus elétricos não consumem combustíveis 

-Longa vida- Ônibus elétricos garantem longa vida 

-Transito – A utilização de transporte publico, ajuda muito no transito das cidades 

Desvantagens: 

-Autonomia- A autonomia desses ônibus elétricos, são bem menores do que a de ônibus normais 

á combustível. São ruins em grandes percursos. 

 -Preço – Os preços desses automóveis ainda são muito superiores a veículos do mesmo porte 

normais.  

 

                                                    Figura 7 
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CAPÍTULO II: TECNOLOGIA AUTOMOTIVA 

SUSTENTÁVEL E A SOCIEDADE 
 

2.0 – COMO A SOCIEDADE É INFLUENCIADA PELA TECNOLOGIA 

AUTOMOTIVA 

O meio automobilístico passa a ser constante e crescente na vida dos cidadãos, dos governantes 

e das empresas, por seus efeitos sobre a qualidade de vida dos habitantes, sobre o meio ambiente 

e mesmo sobre a competitividade e atratividade das economias metropolitanas. Ou seja, a 

mobilidade urbana vai além dos problemas de congestionamento do dia a dia, é uma questão 

social, ambiental e econômica, tanto para o ir e vir do cidadão quanto para a qualidade de vida 

e para a própria sustentabilidade das economias das metrópoles. 

O papel da indústria automobilística nesse contexto é e deve ser relevante. Cabe a ela o 

desenvolvimento e a produção de veículos tecnologicamente aptos a promover a redução do 

consumo de combustível, menores níveis de emissões e ruídos, motorizações com combustíveis 

alternativos e veículos aptos a rodar dentro dos padrões de segurança veicular exigidos. E, no 

seu campo de atuação, deve ser incessante a busca por tecnologias que se traduzam em 

mobilidade e sustentabilidade ambiental das metrópoles, tanto no que se refere aos veículos 

para o transporte pessoal quanto para o transporte público.  

Econômica e socialmente, os produtos automobilísticos (os automóveis, os caminhões e os 

ônibus) são muito mais que meios de locomoção, de transporte ou de realização de uma 

aspiração. São criações potentes, com projeções para frente e para trás, resultantes de uma longa 

e complexa cadeia econômica, antes, durante e depois de sua fabricação. A indústria 

automobilística é uma indústria com reflexos em cadeias importantes como a siderúrgica, 

eletrônica, informática, combustíveis e agroindústria, além de uma infinidade de serviços. Por 

sua extensa capilaridade, a indústria automobilística é uma forte cadeia econômica com 

múltiplos efeitos sobre o tecido econômico e social. 

A frota de veículos do Brasil é estimada em cerca de 32 milhões de veículos (2010), sendo 28 

milhões de automóveis e cerca de 4 milhões de veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. 

Estimativas atribuem um veículo para cada 6,5 habitantes no país, número ainda modesto 

considerando-se a relação de um veículo por habitante nos Estados Unidos, um por 1,8 

habitantes na Europa e um por 4,0 habitantes na Argentina. 
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As projeções indicam que a médios e longos prazos o mercado brasileiro poderá adquirir mais 

de 6,3 milhões de veículos por ano, sendo que a estabilização da frota brasileira, com cerca de 

70 milhões de unidades, na proporção de um veículo para cada três habitantes, poderá ocorrer 

após 2020. As estimativas consideram o crescimento populacional e do mercado automotivo, e 

também o sucateamento de veículos ao fim de seu ciclo de vida. 

Nos últimos anos, vem ocorrendo renovação natural da frota brasileira e redução de sua idade 

média. Hoje, considera-se que a frota brasileira de automóveis e comerciais leves tenha idade 

média de cerca de 8 anos. 

A renovação da frota e a adoção de programas de inspeção veicular em nível nacional, aliadas 

à futura estabilização da frota, concorrerão para a melhoria da qualidade ambiental, da 

mobilidade urbana e da segurança de trânsito, fatores relevantes de sustentabilidade. 

Com esse enorme numero de veículos, a sociedade é influenciada em inúmeras formas, desde 

quando se fala em economia, chegando até a sua própria saúde (quando dizemos que 

automóveis liberam gases tóxicos a nossa saúde). 

 

Tecnologia automotiva influenciando a economia da sociedade: 

A tecnologia automotiva vem acontecendo desde 1891, quando o primeiro carro motorizado 

chegou em solo brasileiro, era um exemplar da marca Peugeot, comprado por 1.200 francos, 

sendo seu proprietário um rapaz de dezoito anos chamado Alberto Santos Dumont (o futuro pai 

da aviação). Desde então a tecnologia vem se multiplicando, visando sempre melhorias no 

conforto do veiculo, em sua estabilidade,  em sua potencia e hoje em dia a sustentabilidade. 

O numero de automóveis cresceu  de uma forma assustadora, e com ela, gerou milhares de 

empregos. Estão empregados diretamente na indústria montadora mais de 145 mil 

trabalhadores. 

Porém, o grau de capilaridade do setor é tamanho que, somando-se os trabalhadores da cadeia 

industrial anterior às linhas de montagem e os da rede de distribuição e serviços automotivos 

em geral, cerca de 1,5 milhão de pessoas têm seu trabalho diretamente ou indiretamente 

relacionado com a indústria automobilística e os produtos automotivos. A indústria 

automobilística é agregadora, com intensas repercussões em inúmeras e importantes cadeias 
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econômicas e, principalmente, na escala econômica e social de comunidades e regiões, 

multiplicando as possibilidades de emprego e trabalho, de qualidade de vida e ascensão social 

 

                                                        Figura 8  

 

Cada emprego criado na indústria montadora pode gerar cerca de outros dez empregos no amplo 

universo de atividades ligadas à indústria e aos produtos automotivos. 

 

Tecnologia automotiva influenciando a compra por suas melhorias: 

No mundo todo são intensos os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de inovações e 

tecnologias para a cadeia de sustentabilidade da matriz energética veicular, envolvendo 

combustíveis e veículos. 

Na área de combustíveis, os trabalhos concentram-se em novas fontes energéticas alternativas 

aos combustíveis fósseis, biocombustíveis renováveis, combustíveis sintéticos e célula de 

combustível. Na área de motores, os desenvolvimentos visam à maior eficiência energética para 

os motores de combustão interna, veículos híbridos e motores elétricos. No Brasil, a curto e 

médio prazos, a viabilização técnica e econômica está no plano dos motores a combustão, com 
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a utilização de derivados de petróleo e biocombustíveis como o etanol e o biodiesel. Há casos 

pontuais de utilização de motores elétricos veiculares ou híbridos em nichos, em geral para 

frotas de empresas e instituições. A partir de 1979, com o Programa Nacional do Álcool e o 

início da produção de veículos a etanol, criou-se no país uma nova e extensa cadeia econômica, 

da produção do etanol na agroindústria canavieira à distribuição e utilização em larga escala do 

combustível diretamente nos motores de ciclo Otto (etanol hidratado) e para adição de até 25% 

na gasolina consumida no país (etanol anidro). Entre 1979 e 2000 foram produzidos 5,6 milhões 

de veículos movidos exclusivamente a etanol. 

A partir de 2003, com desenvolvimentos tecnológicos próprios, são lançados no 

Brasil os veículos flex fuel, que podem consumir indistintamente, ou ao mesmo tempo, etanol 

e gasolina, em qualquer proporção. Já são 15 milhões de veículos flex em circulação no país, 

que representam mais de 40% da frota, da ordem de 32 milhões de veículos (2010). Os efeitos 

tecnológicos, econômicos e sociais dessa atividade são intensos, interiorizando o 

desenvolvimento com investimentos, produção, geração de empregos, renda, consumo e 

qualidade de vida das regiões produtoras do combustível renovável, bem como ainda 

movimentando a cadeia automotiva propriamente dita, com a produção dos veículos flex fuel. 

Ao lado desses benefícios socioeconômicos estão os ganhos ambientais da produção e do 

consumo do etanol, com a redução das emissões de CO2 na atmosfera. 

O balanço ambiental do etanol é positivo, considerando-se que suas emissões de CO2 durante 

o consumo são compensadas pelo cultivo de cana-de-açúcar para a produção do combustível. 

 

Figura 9 
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Ou seja, a tecnologia automotiva, influencia a sociedade direta ou indiretamente. Muitas vezes 

empresas que buscam novas tecnologias, visam primeiramente o lucro antes do beneficio à 

sociedade, porém, a tecnologia acaba por fim sendo benéfico à sociedade como um todo. Como 

no caso do etanol, que conseguiu mudar a produção de veículos, gerando um lucro imenso as 

montadoras, porem gerando no final de contas um resultado bom à sociedade diminuindo a 

emissão de poluentes. 

 

                                                      Figura 10 

 

2.1 – COMO A TECNOLOGIA AUTOMOTIVA SUSTENTÁVEL É INFLUENCIADA 

PELA SOCIEDADE 

A Revolução Industrial resolveu muitos problemas, como, por exemplo, a escassez de bens, 

mas criou outros, como o suprimento de energia e o acúmulo de CO2 e outros gases, que foram 

se multiplicando na atmosfera, segurando o calor do sol e ocasionando o aquecimento do 

clima.As tecnologias da informação, as redes sociais e a internet contribuíram para a 

disseminação em massa do conceito de sustentabilidade, que levou a sociedade a enxergá-la 

como um novo valor, pois ninguém em sã consciência gostaria de comprar produtos de 

empresas que colocam em risco a nossa sobrevivência no planeta.As relações de 
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interdependência política, econômica, cultural, social e comunicacional vêm fazendo com que 

as grandes corporações modifiquem suas estruturas para a continuidade de atendimento às 

“necessidades de consumo” 

da população, que deseja incansavelmente meios de vida que lhe proporcione saúde e bem-

estar.O posicionamento estratégico global das grandes redes também influencia as ações 

localizadas em respeito aos hábitos e culturas locais dos consumidores. 

Além dessas influências, podemos perceber que a incorporação do discurso da sustentabilidade 

junto à sociedade consumidora tornou possível às organizações enxergarem a minimização dos 

seus riscos reputacionais por meio da associação de uma imagem positiva por ser uma empresa 

“amiga do meio ambiente”. 

“Uma das premissas fundamentais do moderno campo do comportamento do consumidor é de 

que as pessoas freqüentemente compram produtos não pelo que eles fazem, e sim, pelo que 

significam” 

(Solomon, 2008, p 34). 

As mudanças nos padrões de consumo atuais da população mundial vêm influenciando as 

organizações a fazer uma adaptação de matérias-primas, e novas tecnologias vêm sendo 

incorporadas para assegurar a continuidade dos negócios mundiais, principalmente porque os 

grandes CEOs já sentiram no bolso que os recursos ambientais estão cada vez mais caros, o que 

poderia inviabilizar qualquer manutenção de negócios como os que estão praticando 

atualmente. 

Hoje a sustentabilidade passou a ser incorporada como valor para a sociedade, e não estamos 

falando sobre mudanças nos comportamentos individuais, como deixar o carro na garagem ou 

fazer coleta seletiva de lixo; trata-se da maneira como as empresas mantêm as suas atividades 

produtivas em grande escala, como, por exemplo, trabalhando na previsibilidade de riscos 

inerentes à extração de matérias-primas e como gerenciam seus impactos. 

As empresas precisam investir em inovações tecnológicas voltadas a reduzir a dependência de 

recursos naturais não renováveis, para a fabricação de veículos que priorizem a segurança e a 

mobilidade, que desenvolvam modelos de negócios que facilitem a reciclagem e o comparti-

lhamento de veículos. As empresas automotivas do século XXI serão aquelas que 
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desenvolverem soluções inteligentes de mobilidade, contribuindo para a melhoria da qualidade 

de vida dos consumidores e dos cidadãos em geral. 

 

                                                         Figura 11  

 

2.2  - EXEMPLO DE UMA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA SUSTENTÁVEL EM 

PROL DA SOCIEDADE 

Com 250 milhões de veículos, a maior frota do mundo, os EUA registraram 37.261 óbitos 

causados por acidentes em 2008, segundo a National Highway Traffic Safety Administration. 

O número de mortes causadas por acidentes diminui ano a ano nos EUA. Em 2007, foram 41. 

259. No ano anterior, 42.708. 
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                                                        Figura 12 

Alem do alto número de mortes, o que mais nos chama atenção, é a quantidade de veículos que 

o país possui. Levando assim degradações à sociedade imensuráveis, além das mortes, como 

antes falamos, a poluição sonora, visual, emissão de poluentes no meio ambiente, entre muitos 

outros problemas causados devido a este alto número. 

Devido aos números, no mês de setembro deste ano, um estudo conduzido pela Union of 

Concerned Scientists (UCS) com a União dos Consumidores revelou que 42% dos motoristas 

que dirigem carros equipados com motor a combustão poderiam usar tranquilamente um 

veículo elétrico, sem mudanças em suas rotinas.  

Segundo a pesquisa, a maioria das pessoas poderia usar um veículo do tipo híbrido plug-in, 

como o Chevrolet Volt. Cerca de 25% estaria disposta a conduzir um carro movido a bateria, 

como o Nissan Leaf. Entretanto, apenas 1% das pessoas adota essas tecnologias atualmente. 
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                                               Figura 13 

 

Outro levantamento apontou que a maioria dos motoristas rodaria tranquilamente com a 

autonomia dos carros híbridos (cerca de 69%) e mais de 65% diz considerar esse tipo de 

transporte como uma "parte essencial do futuro dos transportes da nação por reduzir o uso de 

combustível e a poluição global." 

Se conseguíssemos mudar pelo menos metade da frota atual por frota de veículos híbridos ou 

até mesmo elétricos, a melhora seria sentida em poucos anos. Tanto no meio ambiente, quanto 

na saúde das pessoas. 

 

Tesla motors 

Outro automóvel, muito curioso é os da marca Tesla. A Tesla Motors é uma montadora 

americana que foi fundada em 2003 no Vale do Silício nos Estados Unidos, e desenvolve 

veículos elétricos de alta performance. 

O pioneiro de seus modelos de automóveis, é o Tesla Roadster. 

Tesla Roadster foi um carro elétrico do tipo esportivo, o pioneiro produzido pela Tesla Motors, 

tendo sua produção descontinuada no final de 2011. O carro pode andar 350 km num único 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carro_el%C3%A9trico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carro_esportivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tesla_Motors
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carregamento de seu pack de bateria e acelera de 0–100 km/h em 3,9 segundos. O Roadster foi 

desenvolvido com a ajuda dos carros Lotus. O motor AC (Corrente Alternada) e a tecnologia 

drivetrain são mais avançadas que outras versões usadas no GM EV1 e o AC Propulsion tzero. 

A Tesla Motors fez um pedido da patente de recarregamento redutivo de propulsão AC que 

combina integração dos eletrônicos com o inversor, assim, reduzindo massa, complexidade e 

custo. 

O carro foi oficialmente revelado ao público em 19 de julho de 2006 em Santa Mónica, 

Califórnia, num evento para apenas 350 pessoas convidadas no Barker Hangar no Aeroporto de 

Santa Mónica.  

No final do ano de 2011 a Tesla Motors anunciou o fim da produção do esportivo. Ao todo, 

foram montados 2.600 unidades do Tesla Roadster, após 5 anos de fabricação. 

 

 

                                                                   Figura 14 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lotus
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YuxksTWFB4o1UM&tbnid=OgGoqszjvjjhcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://carpaper.net/tesla-roadster-0-60-image-2.html&ei=AM6IU_mvJcSa8AHc7IDwBw&bvm=bv.67720277,d.b2k&psig=AFQjCNEp9Qz7c5_qAeQOirOKKZ8Q-uLkfw&ust=1401560955005320
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CAPÍTULO III: FORMAS DE CONSCIENTIZAR O CIDADÃO 
 

3.0 – COMO CONSCIENTIZAR O CIDADÃO FRENTE DESTAS TECNOLOGIAS 

Durante o período da chamada Revolução Industrial não havia preocupação com a questão 

ambiental. Os recursos naturais eram abundantes, e a poluição não era foco da atenção da 

sociedade industrial e intelectual da época. 

A partir da escassez dos recursos naturais, somado ao crescimento desordenado da população 

mundial e intensidade dos impactos ambientais, surge o conflito da sustentabilidade dos 

sistemas econômico e natural, e faz do meio ambiente um tema literalmente estratégico e 

urgente. O homem começa a entender a impossibilidade de transformar as regras da natureza e 

a importância da reformulação de suas práticas ambientais. 

A conscientização ambiental de massa, só será possível com percepção e entendimento do real 

valor do meio ambiente natural em nossas vidas. O meio ambiente natural é o fundamento 

invisível das diferenças sócio econômicas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. O 

dia em que cada brasileiro entender como esta questão afeta sua vida de forma direta e 

irreversível, o meio ambiente não precisará mais de defensores. A sociedade já terá entendido 

que preservar o meio ambiente é preservar a própria pele, e fragilizar o meio ambiente, é 

fragilizar a economia, o emprego, a saúde, e tudo mais. Esta falta de entendimento compromete 

a adequada utilização de nossa maior vantagem competitiva frente ao mundo: recursos hídricos, 

matriz energética limpa e renovável, biodiversidade, a maior floresta do mundo, e tantas outras 

vantagens ambientais que nós brasileiros temos e que atrai o olhar do mundo. 

Constata-se que a sociedade desempenha um papel de suma importância para se conservar o 

meio ambiente e maximizar o seu proveito para o desenvolvimento. Esse meio o qual é referido, 

é principalmente aquele que tenha em seu processo de fabricação, a adoção de métodos que 

preocupem com a qualidade do meio ambiente e conservação da natureza. São por esses e outros 

motivos que o Estado deve ter uma atuação mais firme para definição de normas regulatórias, 

incentivos e fiscalização. Dentro desse contexto, a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento – 1992 (Rio 92), formulou idéias a esse respeito na 

chamada Agenda 21 e dentre elas encontra-se o Princípio 16, que diz:  

As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos ambientais 

e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor 
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deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e 

sem provocar distorções no comércio e nos investimentos internacionais (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2003). 

A  tecnologia vem contribuir para que os países industrializados reduzam a poluição e que sirva 

como meio de alavancagem dos que buscam o desenvolvimento. 

É visando justamente as normas governamentais e procurando encaixar-se a elas que as 

empresas buscam recursos inovadores através do melhoramento nos métodos produtivos e de 

tecnologias, adaptados aos novos modelos de desenvolvimento. Isso é tão evidente que existem 

incentivos fiscais e políticas governamentais que visam compensar aquelas empresas que 

efetuam sua produção sem denegrir o meio ambiente.  

Para as indústrias que demandam altos níveis de recursos naturais em seus processos de 

fabricação, os seus preços tendem a elevar-se, pois, há taxações quanto ao uso dos recursos da 

natureza como matéria-prima. Além do risco de extinção dos mesmos. Outros fatores de 

taxação acontecem sobre indústrias que poluem o meio ambiente consideravelmente. Por conta 

disso, a inovação tecnológica entra como ponto fundamental para melhoria ambiental e uso 

adequado de matérias-primas naturais, fazendo-se gerir novos processos de industrialização em 

busca do crescimento econômico de mais qualidade, lançando-se menores quantidades de 

poluentes e dejetos no meio ambiente e diminuindo ou substituindo o uso destes.  

Como escreveu Kiperstok (2003): é um tipo de inovação em prol do meio ambiente e dos 

recursos naturais, com prioridades para a “produção limpa”, utilizando-se de tecnologias 

limpas, para que o setor produtivo possa atuar de maneira mais positiva. 

(...) tecnologias ambientais de processo limpo (clean-process-integrated-technologies) e têm as 

conseqüências ambientais de um produto, pensadas desde o momento de sua concepção. Tais 

conseqüências envolvem desde o design, passando pela seleção da matéria-prima e insumos em 

geral, o processo produtivo, embalagem, distribuição, consumo, até a disposição final dos seus 

resíduos (CRAMER & ZEGFELD apud BRAGA e MIRANDA, 2002, p. 139). 

Cavalcanti (2001) fala da questão em que os recursos da natureza possam chegar à exaustão, 

provocada pela má exploração. O autor indica que deve existir: 

[...] ajustes apropriados no conjunto de recursos utilizados e produtos procurados, e premiar a 

inovação na busca de novos materiais e fontes energéticas. Uma extração mais eficiente e a 
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crescente reciclagem industrial irão posteriormente estender a disponibilidade dos recursos 

ameaçados para além do ponto de exaustão inicialmente previsto (CAVALCANTI, 2001, p. 

238). 

A conscientização das pessoas para com o meio ambiente é realmente importante para nos, e  é 

uma das chaves fundamentais para que o processo industrialização cresça e nos auxilie em 

nossas vidas. Com a tecnologia avançando a cada dia mais, elas nos traz a perspectiva e visões 

de um mundo melhor e mais limpo.  

Todas idéias e projetos são bem vindos na ajuda para a conscientização da população. Há muitos 

projetos e muitos trabalhos já feitos hoje em dia. Um deles é o motorista sustentável, uma 

campanha que visa reduzir os impactos do setor automotivo junto ao meio ambiente. 

 

 

Motorista Sustentável:  

É extremamente multiplicador e é um símbolo da história industrial do mundo. Seu avanço 

possibilitou o desenvolvimento das ruas, avenidas, estradas, desenvolvimento dos centros 

urbanos e viabilizou toda uma infra estrutura de logística, transportes e traslados essencial para 

nosso modo de vida. 

A proposta começa com dimensões modestas, mas há expectativas de progredir rapidamente. 

Em um primeiro momento as ações serão as seguintes: 

-  Distribuição gratuita na cidade de São Paulo do GUIA DO MOTORISTA SUSTENTÁVEL. 

Uma publicação que além de dicas de economia de combustível, na água usada para lavar o 

carro, na manutenção e escolha do veículo, traz roteiro de prestadores de serviços que estão 

trabalhando a favor do ciclo ambiental. São centros automotivos com recolhimento de óleo 

automotivo usado para reciclagem, pontos de lavagem que não usam água nos veículos, pontos 

de descarte de pneu usados que irão para reciclagem e outras possibilidades. 

 

É assim uma forma inequívoca de incentivar o consumo consciente, fazer com que o dinheiro 

gasto pelo consumidor em cada serviço e gasto trabalhe a favor da preservação do meio 

ambiente. É uma forma de o consumidor induzir a industria a investir em tecnologia em novos 

produtos mais amigos da natureza. 
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Futuramente esse Guia será ampliado e adaptado para outras cidades e outros Estados. 

 - Em paralelo serão feitas aulas de suporte para instrutores de trânsito de auto escolas 

reforçando a conscientização ambiental e social na formação de novos condutores. Há uma 

clara visão de que o motorista de hoje, a passeio ou profissional, usa o espaço público ( ruas e 

estradas) de maneira muito individualista e ao mesmo tempo não liga para os resíduos gerados 

por seu veículo. Essas aulas de suporte serão feitas presencialmente e abertas pela internet 

também para auto escolas de todo país. 

- Em parceria com entidades do setor de transportes, como a ASLOG – Associação Brasileira 

de Logística – será desenvolvido conteúdo / publicações técnico profissionais para que as 

empresas de frota do setor procurem ter práticas mais sustentáveis e saibam como se adaptar, 

trazendo mais eficiência e economia em seus processos e ficando engajadas nos envios de 

materiais para reciclagem. 

O Brasil como um todo ocupa um lugar pouco privilegiado no índice de reciclagem de auto 

peças no mundo todo, o que sinaliza como aqui há pouca preocupação nesse sentido. Em uma 

época que esperamos ansiosamente a implantação de ônibus híbridos e carros elétricos e 

inovações em mobilidade urbana, é preciso as pessoas e as empresas fazer sua parte e forçarem 

a barra para o mercado e as grandes corporações também fazerem a sua. É disso que se trata a 

Campanha Motorista Sustentável. 

 

Figura 15 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8WQ0IfIzIMMWtM&tbnid=3EcO3FMtyJZIIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://procurandoturismo.com.br/?p=20&ei=rMqIU8ivG4jM8gGUoIGQDw&bvm=bv.67720277,d.b2k&psig=AFQjCNEcMRROIG1z3E7iNbGKTL7FZl8Gxw&ust=1401560104026494
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3.1 COMO A CONSCIENTIZAÇÃO PODERIA AJUDAR O PLANETA 

A Educação Ambiental trata-se de um processo de educação permanente, tanto para os mais 

jovens quanto para os mais velhos, que deve ser inserido em todos os contextos da atuação 

humana; necessitamos introduzir este processo, com sucesso e sem contradições, na sociedade 

do consumo. 

Temos de buscar equilibrar os dois lados em que nos encontramos atualmente: a Educação 

Ambiental busca conscientizar e sensibilizar a sociedade para o consumo sustentável; por outro 

lado sabe-se que se o consumo diminui, o sistema econômico entra em crise. 

O conceito de Educação Ambiental varia de interpretações, de acordo com cada contexto, 

conforme a influência e vivência de cada um. Para a grande maioria das pessoas, a Educação 

Ambiental restringe-se em trabalhar assuntos relacionados à natureza: lixo, preservação, 

paisagens naturais, animais, etc. Na sociedade atual, a Educação Ambiental assume um caráter 

mais realista, embasado na busca de um equilíbrio entre o homem e o ambiente, com 

perspectiva de um futuro pensado e vivido numa lógica de desenvolvimento e progresso. Neste 

contexto, a Educação Ambiental é ferramenta de educação para o desenvolvimento sustentável 

(apesar de polêmico o conceito de desenvolvimento sustentável, tendo em vista ser o próprio 

"desenvolvimento" o causador de tantos danos sócio-ambientais). 

Se ampliarmos a maneira de conceituar Educação Ambiental, podemos dizer que se trata de 

uma prática de educação para a sustentabilidade.  

Para muitos especialistas, uma Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável é 

severamente criticada pela dicotomia existente entre "desenvolvimento e sustentabilidade". Na 

realidade deve haver um equilíbrio em desenvolvimento e preservação, um sendo componente 

do outro. 

A definição oficial de educação ambiental, do Ministério do Meio Ambiente: 

“Educação ambiental é um processo permanente, no qual os indivíduos e a comunidade tomam 

consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, 

experiências e determinação que os tornam aptos a agir – individual e coletivamente – e resolver 

problemas ambientais presentes e futuros”. 

É importante refletirmos, o que é Educação Ambiental para que possamos consolidar uma 

prática educativa que desenvolva novos valores em relação à forma como vemos, sentimos e 
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vivemos; onde a cidadania, a inclusão, o respeito, a alteridade, a convivência harmônica e a 

tolerância sejam uma constante na prática educacional. 

Vale mencionar que o presente projeto tem como objetivo principal a conscientização da 

importância da prevenção ambiental, tendo como público alvo a comunidade escolar.  

Para alcançar tal objetivo, foi necessário realizar o presente projeto, em duas fases diversas, 

sendo assim:  

- A primeira é a que está sendo desenvolvido atualmente, um estudo bibliográfico para 

demonstrar as reais conseqüências já sofridas pela degradação ambiental, e ainda um estudo 

acerca das possibilidades de diminuir os impactos ambientais; 

- A  segunda fase será a implementação dos resultados obtidos na fase anterior, junto à 

comunidade escolar, de forma a alertar a respeito dos impactos já sofridos, bem como formas 

de prevenção; ademais, ainda nesta ultima fase, em cada comunidade escolar serão 

desenvolvidos trabalhos práticos que possibilitem toda a comunidade escolar praticar tais atos 

dentro da escola, vislumbrando, desta forma, a importância da prevenção para os danos 

causados, assim como demonstrar que estes atos são de fácil aplicação. 

Assim, pode-se vislumbrar como resultados parciais obtidos na execução do presente projeto, 

que as pessoas muitas vezes não sabem como preservar o meio em que vivem, mas com a 

informação devidamente correta todos conseguem ter atitudes para a preservação; estes 

resultados foram estimulantes, fazendo-nos crer que a Educação Ambiental é à responsável por 

mudanças de valores, atitudes e posturas dentro de qualquer sociedade que busque a 

sustentabilidade, que a conscientização é a melhor solução para a prevenção, e a forma de 

conseguirmos manter o nosso meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Desta forma, torna-se inevitável concluir ser de suma importância a conscientização ambiental 

no planeta, porém pode-se perceber que somente isso não será suficiente; assim, tendo que 

haver outros meios de fazer o “bem” para o planeta. A tecnologia vem para auxiliar qualquer 

tipo de maneira consciente e sustentável, sendo de suma importância tanto para o meio 

automobilístico quanto para com o planeta. 
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                                       Figura 16 

 

3.2 EXEMPLOS DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS E DE CONSCIENTIZAÇÃO 

AMBIENTAL 

A conscientização ambiental da grande montadora BMW, fez com que eles criassem através de 

uma idéia simples, uma “garagem solar sustentável” 

Eles já possuem o modelo i3 totalmente elétrico e um carro híbrido plug-in que será lançado 

em breve. 

O bambu é o principal material utilizado na garagem solar da BMW. Como o bambu cresce 

rápido ele é considerado uma matéria-prima sustentável. Além de bambu, a estrutura da 

garagem solar é composta por carbono. O telhado foi coberto por módulos solares de vidros, 

eles são translúcidos, muito resistentes e geram bastante energia. Os painéis são fabricados na 

Europa e possuem 30 anos de garantia. 

A garagem solar fornece energia limpa e garante o abastecimento elétrico do veículo. O carro 

pode ter a bateria totalmente recarregada apenas ficando nesta garagem solar. A caixa de 

embutir indica a quantidade de energia solar que o veículo recebe e mostra uma análise da 

recarga atual. 

Se os painéis solares da garagem fornecerem mais energia do que o carro precisa, essa energia 

solar que não será usada no veículo pode ser utilizada em outros aparelhos domésticos. Com 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Z5sPucD4XmL3uM&tbnid=W-77Iycnng4Y5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://construirnordeste.com.br/novo/dicas/criancas-aprendem-a-plantar-na-sinequanon/&ei=aYCDU9TLF9SZqAai5YKwDw&bvm=bv.67720277,d.b2k&psig=AFQjCNHk4_SiVzAwCoqr0tC2JZ8hCIyjKA&ust=1401213403054087
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uma recarga completa o carro híbrido plug-in da BMW, o i8, roda até 37 quilômetros apenas 

no modo elétrico. 

Para criar o projeto da garagem solar o grupo BMW quis unir os conceitos de design e 

arquitetura do veículo. “Com o conceito da garagem solar optamos por uma abordagem 

holística: não só o próprio veículo é sustentável, mas também o seu fornecimento de energia”, 

afirmou Tom Alleman, responsável pelo projeto. 

 

                                                    Figura 17 

Outra grande montadora é a FIAT. Desde 1994, a fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais, já 

reciclou aproximadamente 30 mil toneladas de papel e papelão, 14 mil toneladas de plásticos 

diversos e 530 toneladas de isopor. 

 Um dos principais projetos da área ambiental da montadora é a "Ilha Ecológica", que permite 

a redução de quase 30 mil toneladas de papel e papelão. Além desse, há outros projetos de 

reaproveitamento como o de bobinas e chapas, que reduz o consumo de energia elétrica e água, 

e a reciclagem de isopor. Segundo Felix, o isopor era um problema na montadora, já que, até 

então, não havia destino adequado para o material e descartá-lo incorretamente estava fora de 

cogitação: "se o isopor é despejado em rios, os animais marinhos acreditam que é comida e o 

ingerem. O isopor não é digestivo e acaba matando esses animais". A Fiat procurou empresas 
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do setor para propor soluções para o problema e se tornou pioneira no país na reciclagem de 

isopor. Hoje, a montadora tem uma geração mensal de seis toneladas do material. Com o 

projeto, foi possível reduzir em 2.642 toneladas por ano a emissão de CO2. Em 2011, a Fiat 

consagrou-se como a única montadora de veículos do Brasil que não envia nenhum resíduo 

para aterros. 

Pensando também nas emissões atmosféricas, a Fiat implantou, em toda a unidade de Betim, 

fontes alternativas de energia como sistemas solares para aquecimento de água e galpões 

iluminados naturalmente. A iniciativa fez com que a empresa fosse classificada como a primeira 

montadora do Brasil a adotar tecnologias do tipo. Em relação ao consumo de água, a Fiat 

inaugurou em 1998 um sistema de tratamento de efluente líquido industrial, que elevou a 99% 

o nível de recirculação da água utilizada na produção pela montadora, perto de 1,5 bilhão de 

litros anuais. O projeto melhorou a qualidade de água recirculada e descartada e gerou uma 

economia de água de 40%, que corresponde ao abastecimento de uma cidade com 30 mil 

habitantes. 

 

 

                 Figura 18 
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CONCLUSÃO 
No mundo de hoje, o capitalismo e as mudanças referente as tecnologias estão cada vez mais 

presente nas nossas vidas e nos influenciando cada vez mais. Tendo em vista que essas 

tecnologias só iram crescer e ser cada vez mais úteis e importantes em nossas vidas. 

A pesquisa do trabalho em questão relata dados sobre o que são as tecnologias automotivas 

sustentáveis, abrangendo, primeiramente o que é sustentabilidade, depois mostrando a 

importância dessa tecnologia frente a ao mundo e a sociedade, mostrando alguns exemplos de 

tecnologias e curiosidades e por ultimo, o poder da conscientização das pessoas frente ao meio 

ambiente e as tecnologias. 

O foco da pesquisa é demonstrar que o uso dessas novas tecnologias tem um papel fundamental 

na melhoria na qualidade de vida dos cidadãos, além de diminuir os impactos sobre a natureza. 

Conclui-se com esta pesquisa, que atualmente os automóveis, combustíveis e até mesmos 

projetos sociais, são boas opções e métodos de ser no futuro uma sociedade mais sustentável. 

As inovações e melhorias são cada vez mais exigidas não só no Brasil, como em todo o mundo. 
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